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	ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ В СОЦІАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ СХІДНОЇ ЄВРОПИ
	Рис. 1. Пріоритетні напрями співробітництва України з сусідніми країнами 
	Рис. 4. Стратегія України щодо вступу у ЄС
	Релігія не є етноутворюючою якістю, тим паче етнорозділяючим фактором. Однак у змістовному плані (у сфері змістів, ідей, образів, вистав) внесок релігій у формування культури і менталітету народу величезний [5, 325].
	У буденній культурі релігійне переплітається з етнічним в традиціях, обрядах, святах, в мові і фольклорі. В процесі входження релігії в етнічну культуру ряд специфічних особливостей побуту, мови вбираються культом або освячуються поза культом. З іншого боку, такі частини культу як ритуали, звичаї і традиції набувають етнічного значення. Такий об'єктивний механізм придбання релігією етноконфесійної специфіки. 
	В поліконфесійних державах, в тому числі й в Україні, релігія сприяє згуртованості етногруп перед етносами, які сповідають іншу релігію.




