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РЕЗЮМЕ: Статията представлява теоретико-аналитичен анализ на формирането, идеите и 

развитието на украинския национализъм. Методиката проследява неговото формиране и основни 

направление. Изводът е свързан с твърдението, че национализмът е явление, особено представено в 

украинската история. Подчертава се, че целта на национализма е да повиши ефективността на 

държавата, да извърши реформи в нея, които да повишат качествено нивото на културна и социална 

защита на гражданите от определена националност. Друга сравнително обща цел на националните 

движения е да получат „национално-културна автономия“ от националните групи, като гарантират, 

че гражданите на определена националност получават качествено различни възможности за 

изразяване на своята идентичност (например чрез разработване на мрежа от училища с образование 

на родния си език, разширяване на възможността за извършване на религиозни обреди , развитие на 

национални печатни медии и др.), разширяване на правата за специални форми на политическо 

представителство, законодателни инициативи и др. Стига се до извода, че съвременният украински 

национализъм разчита именно на украинската скорост, на украинския език, украинската култура, 

украинството в най-широк смисъл. Този подход обаче води до маргинализация на украинския 

национализъм. Приетата от политическия елит ултранационалистическа реторика превръща 

украинския национализъм в извънземна идеология за много региони на страната. Подобни подходи 

пораждат вътрешни конфликти в украинското общество, тъй като населението на различни региони 

на Украйна се придържа към диаметрално противоположни възгледи за историята на развитието, 

има различен манталитет и култура. 
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ABSTRACT: The article is a theoretical and analytical analysis of the formation, ideas and development of 

Ukrainian nationalism. The methodology traces the formation and basic direction. The conclusion is related to 

the claim that nationalism is a phenomenon, especially represented in Ukrainian history. It’s emphasized that 

the goal of nationalism is to increase the effectiveness of the state, to implement reforms in it, which will improve 

the level of cultural and social protection of citizens of a certain nationality. Another relatively common goal 
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of national movements is to gain "national-cultural autonomy" from national groups, ensuring that citizens of 

a given nationality are given qualitatively different opportunities to express their identities (for example, by 

developing a network of schools with education of their language, expanding the ability to perform religious 

rites, developing national print media, etc.), extending the rights to special forms of political representation, 

legislative and other ciatives and more. It’s concluded that contemporary Ukrainian nationalism relies precisely 

on Ukrainian speed, the Ukrainian language, the Ukrainian culture, the Ukrainian in the broadest sense. 

However, this approach leads to the marginalization of Ukrainian nationalism. The ultranationalist rhetoric 

adopted by the political elite makes Ukrainian nationalism an alien ideology for many regions of the country. 

Such approaches create internal conflicts in Ukrainian society, as the population of different regions of Ukraine 

adheres to diametrically opposed views on the history of development, has a different mentality and culture. 

 

Keywords: nationalism, Ukraine, Ukrainian crisis, political movements, war 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Целта на статията е проследяването на украинския национализъм. Предметът е 

фокусиран върху неговото представяне, като идеология, основана на интерпретацията на 

нацията като най-висша ценност и форма на общност. Национализмът е придружен от идеята 

за национално превъзходство и национална изключителност. В същото време практическият 

опит показва, че национализмът не идва просто от признаването на присъствието на нация и 

нейните специални интереси, но до известна степен също твърди, че е по-добър от национално 

ориентираните нужди пред всички други стремежи и намерения на хората. Високата оценка на 

националните приоритети, като правило, винаги се съчетава с идеи за независимост, което от 

своя страна почти постоянно предизвиква житейски искания за определена част от държавния 

суверенитет и политическото и административното му укрепване. По-конкретно, това може да 

означава даване на нацията на определена автономия в рамките на държавата и дори създаване 

на независим държавен субект. 

Статията разглежда формирането, развитието и последвалата проблематика на 

украинския национализъм, който може да бъде представен като пример за една от най-ярките 

„борби” за доказване на нацията и отделянето на чуждото влияние. 

 

Изследователската методика  

За целите, като общ научно-изследователски метод, е приложен системния подход. В 

използването му са приложени основно следните традиционни методи за научно изследване:  
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• анализ на ситуацията (наблюдение и последващ контрол, документален анализ, 

създаване на собствена база данни от информация по темата) и синтез на резултатите от него; 

• теоретичен анализ и синтез; 

• системен и факторен анализ; 

• сравнителен анализ; 

• преход от висока степен на абстрактно към конкретно и обратно; 

• единство на историческо и логическо 

 

 

Национализъм в Украйна 

1. Същност на национализма 

 

Идеята за нация, използвана за изразяване на специални изисквания към властта, 

неизбежно поражда конкретни политически действия, по систематичен начин и представяща 

национализма. В най-общата си форма национализмът е политическо движение, насочено от 

определена доктрина за изразяване и защита на интересите на националната общност във 

връзки с държавната власт. Почти 90% от съвременните държави са многоетнически, 

следователно по отношение на тяхната важност и политическа тежест националните движения 

от този тип са доста сравними с желанието на хората за демокрация и формиране на 

гражданското общество. В същото време, поради специфичния произход на нациите, 

присъствието в поведението на хора, принадлежащи към тях, много предразсъдъци, 

ирационални мотивации, лъжливи оценки и нагласи, национализмът се явява като 

изключително двусмислен и противоречив политически феномен.1 

Обективно националните движения са насочени към използване на политически 

механизми както в рамките на държавата, така и на международната арена за повишаване 

нивото на общност на гражданите от една националност (или цялото население на определена 

държава като цяло) и защита на техните интереси. Национализмът излиза на политическата 

арена, когато властовите отношения изискват по-голямо културно и социално сближаване на 

общество или отделни слоеве от неговото население.  

В някои случаи целта на национализма е да повиши ефективността на държавата, да 

извърши реформи в нея, които да повишат качествено нивото на културна и социална защита 

                                                           
1 Emerson, Rupert. Nationalism and political development.//journals.uchicago.edu 
https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.2307/2126586?journalCode=jop  [Посетено на 30.11.2019] 

https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.2307/2126586?journalCode=jop
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на гражданите от определена националност. Друга сравнително обща цел на националните 

движения е да получат „национално-културна автономия“ от националните групи, като 

гарантират, че гражданите на определена националност получават качествено различни 

възможности за изразяване на своята идентичност (например чрез разработване на мрежа от 

училища с образование на родния си език, разширяване на възможността за извършване на 

религиозни обреди , развитие на национални печатни медии и др.), разширяване на правата за 

специални форми на политическо представителство, законодателни инициативи и др.  

Предвид високата политическа значимост на националните движения в съвременните 

държави, широкия им обществен отзвук, в някои случаи национализмът се използва като 

политическо прикритие за придобиване на власт от напълно различни социални сили. Тази 

инструментална форма на национализъм най-често се превръща в инструмент за навлизане в 

политическия пазар на онези сили, които не се интересуват от публично оповестяване и 

представяне на истинските си цели пред общественото мнение.2 

Съществуването на няколко нации (особено в частните собствени социални отношения, 

които се засилват национализъм) вече означава потенциална враждебност между тях. По всяко 

време при „благоприятни“ условия враждата може да се превърне във война и тогава 

потенциалните врагове ще се превърнат в истински врагове. В този случай човешкият феномен 

е поробена от националната същност и получава реално натоварване само в рамките на всяка 

нация - универсалният качествен товар на човешкия фактор е продиктуван от съществуващата 

социална реалност. Реалността на социалните отношения просто не може да бъде обсъждана, 

тъй като всички тези отношения с ценностен характер са опосредствани от пари. Същото се 

отнася и за човека като универсална категория. Това се доказва от факта, че такива 

изключително отчуждени социални понятия като "национален дух", "патриотизъм", "героизъм", 

"отечество", "език", "национален герой"  и др.  

Национализмът, често достигащ крайната си форма - шовинизмът, като комбинация от 

отрицателни социални качества (обикновено емоции), за съжаление, обективно е присъщ на 

всички нации. Това се дължи на ниската култура на самосъзнание, ниското ниво на грамотност 

и съответно национална ограниченост.  От това следва, че хората, които изпитват омраза (дори 

ако това се случи в мирно време, в латентна и най-необикновена форма, тоест „култивирани“) 

към чужд народ, в случай, например, на политически, икономически разногласия между 

                                                           
2 Colier. Paul. Good And Bad Nationalism.//socialeurope.eu 
https://www.socialeurope.eu/nationalism  [Посетено на 30.11.2019] 

https://www.socialeurope.eu/nationalism
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представители, групи, партии в рамките на собствената си нация, ще покажат същата омраза 

към собствения си народ. Това е историческата и логическата същност на нацията.3 

Нация, нейната държавност се разглеждат от отделен предмет като конкретно, 

специално и уникално национално „аз“. Всеки народ разглежда своята общност като съвкупно 

конкретно „аз“ като необходимост, неприкосновеност, идеалност и реалност. Един национален 

субективен „аз“ без собствено национално самосъзнание се оказва лишен от всякакъв логичен 

смисъл. Само пряката самодостатъчна самодостатъчност придава настоящето си специално 

значение, тъй като с празната си, частна собственост и съответно исторически отчуждена 

същност, национална-субективното „аз“ не може да съществува без конфронтация, без 

проявление на агресия и насилие към друга нация. Следователно една нация, същността на 

националността като такава изобщо не е положителна социална ценност, но в исторически план 

тя се проявява като обективна необходимост, като особен резултат от процеса на социализация. 

Изискванията на съвременните социални отношения обаче са такива, че разумен субективен 

фактор трябва да се намеси и да действа като ускоряващ фактор в процеса на самоотричане на 

отрицателната същност на историческото явление - националност и национално 

самоограничение, изразено в национализма. Всъщност националният въпрос ще служи като 

необходимо средство за създаване на единен световен дом (единна световна общност с единен 

център за информация, управление и др.).4 

Национализмът е най-високата степен на отчуждение на човешкото общество.   

 

2. Национализмът в Украйна 

 

В този контекст трябва да бъде разгледан украинския национализъм. Настоящият етап 

на неговото развитие започва през втората половина на 80-те години и е пряко свързан с 

политическите процеси, протичащи в този период в СССР. Първоначално движението на 

привържениците на украинския национализъм има характер на движенията, насочени към 

възраждане на културно-историческото наследство.  През 1988 г. представители на творчески 

съюзи, научна и техническа интелигенция започват да проявяват повишен интерес към идеята 

за създаване на популярен фронт в Украйна по примера на балтийските републики. Дискусиите 

                                                           
3 Colier. Paul. Good And Bad Nationalism.//socialeurope.eu 
https://www.socialeurope.eu/nationalism  [Посетено на 30.11.2019] 
4 Colier. Paul. Good And Bad Nationalism.//socialeurope.eu 
https://www.socialeurope.eu/nationalism  [Посетено на 30.11.2019] 

https://www.socialeurope.eu/nationalism
https://www.socialeurope.eu/nationalism
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за ролята на Русия в развитието на националните предградия са все по-активни. Русия и нейните 

национални политики са изложени в негативна светлина. 

Наблюдава се активизиране на дейностите на различни социални движения за създаване 

на популярно движение на Украйна за перестройката. Работата в тази посока е проведена в 

почти всички големи украински градове. Тази дейност получава нов тласък след 1989 г., когато 

в Киев е регистрирана организацията „People’s Ruh of Ukraine for Perestroika”. Целите за 

създаване на условия за оттегляне на Украйна от СССР и придобиване на независимост. 5 

От своя страна републиканските власти умишлено сключват съюз с националните 

движения, който служи като инструмент за натиск върху централните власти. Предложените от 

тях идеи се смятаха за основа за формирането на нова идеология, която стане основата на 

бъдеща независима държава. 

Украинските власти са осъзнали ползите от промяната на политическия 

"цвят".Безкомпромисната комунистическа идеология е заменена от образа на пазарен демократ. 

Лидерите на републиканците виждат за себе си възможността да засилят и след това напълно 

да завземат властта, като по този начин отслабват политическата зависимост от федералния 

център. Причините за тези тенденции  отчасти  са причинени от засилената борба в централните 

власти, бързо губещи своята солидност и разпадащи се на многобройни групи със своите 

икономически и политически интереси. В края на 80-те години. дейността на културно-

историческите организации в Украйна придобива  политическа конотация. 6 

Представителите на националните движения представят Русия като „затвор от народи“, 

забравяйки, че благодарение на влизането и след това като част от така наречената Руска 

империя, много народи изостават, а съветските републики изпревариха Русия по редица 

икономически и социални показатели. Независимо от това украинските учени отбелязват, че 

украинският национализъм винаги е бил национализмът на потиснатата нация, като е антипод 

на шовинизма на великите сили. 

Импулсът за разширяване на влиянието на украинския национализъм е даден с Декларацията 

за държавния суверенитет на Украйна, приета през юли 1990 г. от украинския парламент.  

Тя не заменя Конституцията на Украинската ССР, но се превръща във важен документ 

във формирането на украинската държавност, полагайки основите на бъдещата конституция на 

Украйна. Приемането на Декларацията води до радикализиране на изискванията на движението 

                                                           
5 Research Study. Nationalism in Sovie Ukraine. //cia.gov 
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/DOC_0000981759.pdf  [Посетено на 30.11.2019] 
6 Research Study. Nationalism in Sovie Ukraine. //cia.gov 
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/DOC_0000981759.pdf  [Посетено на 30.11.2019] 

https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/DOC_0000981759.pdf
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/DOC_0000981759.pdf
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на РУХ. Втората всеукраинска среща на това движение, която се провежда  през октомври 1990 

г., обявява промяна в целите си. Вместо да подкрепя перестройката, движението провъзгласи 

приоритет на Украйна за независимост. Съответни промени са направени в програмните 

документи на движението. 

Идеите на украинския национализъм се въвеждат активно в украинското общество под 

влияние на западноукраинския елит, който в края на 80-те години. заявява себе си все по-

настоятелно. Развивайки национално-патриотични лозунги и организира движение „Движение 

за перестройка“, той успява да осъществи активно и многобройно навлизане на властови 

позиции макар и на регионално ниво. 

По време на масовите акции на националистическите движения активно се използват 

бандеровски знамена, призовават се да се следват идеите на основателите на украинския 

национализъм, призиви за ликвидиране на империята.  Западният украински елит с център в 

Лвов използва оригиналната комбинация от капитали по онова време: 

 

- социални - нови хора в силовия елит, който беше в упадък; 

- символично - създаване на независима украинска държава с проевропейска ориентация; 

- културни - Въпреки че е доста трудно да се говори за наистина оформен политически 

елит в Украйна, който би имал политически и идеологически контури.7 

 

След като спечелва президентските избори на 1 декември 1991 г., Л. Кравчук се заема  

да създаде национална държава със собствена история.Националистите смятат за необходимо 

да развият собствена история в Украйна. За решаването на този проблем започва 

пренаписването на съветската история, което се обяснява с желанието да се отстоява правото 

на собственост на държавност и  независимо развитие. В същото време управляващият елит на 

независима Украйна разчита на принудителното одобрение във всички сфери на държавния 

живот на украинския език и националистическа, русофобска идеология. 

Във властовите структури украинските националисти, след като Украйна придобива 

независимост, започват активно да популяризират идеи, които според тях трябва да доведат 

страната до просперитет. Основният е лозунгът, че е необходимо “ да се дистанцираме от Русия, 

да се интегрираме в Европа“ и тогава всички външни и вътрешни проблеми ще бъдат решени. 

От своя страна партийно-номенклатурният елит в началото на 90-те години. възприема идеите 

                                                           
7 Furtado, Charles. Nationalism and Foreign Policy in Ukraine. //jstor.org 
https://www.jstor.org/stable/2151661?seq=1  [Посетено на 30.11.2019] 
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на елита и след това започна последователно да ги прилага. Нещо повече, останалите 

регионални елити на Украйна, при липсата на ясни идеи за бъдещото развитие на страната, 

идват на власт в Киев, адаптирани към идеологическите стремежи и възгледи на представители 

на западните региони. 

През периода на независимо съществуване на Украйна национално-културното 

възраждане се пренеса в областта на държавното изграждане. След като получава независимост, 

украинските власти разчитат на идеологията на националистическия  Запад.  В резултат на това 

за доста кратко време националистическата идеология стана всъщност държавна идеология. 

Украинският национализъм изигра роля, като осигури на Украйна в начален етап от своето 

съществуване като формално независима държава подходяща идеология. 

Акцентът е върху създаването на национална държава със собствена история на един 

държавен (украински) език. Руският език се приравнява с езика на националните малцинства, 

въпреки че се говори от около половината, ако не и повече от населението на страната. В 

допълнение, концепцията за изграждане на национална държава предполага номинирането на 

нови украински „герои“, които да заменят старите „от съветската епоха“, създавайки своя 

собствена история на украинската държавност. Без това е невъзможно да се преразгледа 

съветското минало и да се осигури скъсване на културните и исторически връзки между Русия 

и Украйна. В допълнение, концепцията за изграждане на национална държава предполага 

номинирането на нови украински „герои“, които да заменят старите „от съветската епоха“, 

създавайки своя собствена история на украинската държавност. Без това е невъзможно да се 

преразгледа съветското минало и да се осигури скъсване на културните и исторически връзки 

между Русия и Украйна.8 

Традиционно се смята, че основните принципи на „класическия” украински 

национализъм са формулирани от харковския адвокат М. Михновски, един от основателите на 

Братството на тарасовитите, „Революционната украинска партия” (РУП) и след това 

„Украинската народна партия”. Манифестът на украинския национализъм става памфлетът на 

М. Михновски „Независима Украйна” (1900 г.), написан от него за РУП, а по-късно „Десетте 

заповеди на УНП” (1903 г.), където Михновски излага програма на националистическото 

движение, адресирана до „третото поколение” на украинската интелигенция, която според него 

                                                           
8 Furtado, Charles. Nationalism and Foreign Policy in Ukraine. //jstor.org 
https://www.jstor.org/stable/2151661?seq=1  [Посетено на 30.11.2019] 
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трябва да формира нова независима Украйна (първото поколение според Михновски служи на 

Полша, второто - на Русия).9 Това са част от „заповедите“: 

 

1. Единна и неделима - от Карпатите до Кавказ - свободната украинска демократична 

република е национален всеукраински идеал; 

2. Всички хора са ваши братя, но московците, поляците и евреите са врагове на нашия 

народ. Те доминират над нас и ни ограбват; 

3. Украйна е за украинци и затова няма да слагаме оръжие, докато поне един непознат ще 

бъде на нашата земя; 

4. Винаги и навсякъде използвайте украинския език. Нека нито жена ви, нито децата ви си 

позволят да бъдат унижавани от чужди потисници; 

5. Уважавайте лидерите на родната земя, презирайте враговете му, отхвърлете 

мениджърите - вероотстъпници и ще е добре за вашия народ и за вас; 

6. Не убивайте Украйна с презрението си към народните интереси; 

7. Не ставайте отстъпник; 

8. Не събличайте собствения си народ, работейки за враговете на Украйна; 

9. Помогнете преди всичко на вашия съгражданин; 

10. Не вземайте съпруг/съпруга от непознати страни, защото децата ви ще бъдат ваши 

врагове. Не бъдете приятели с враговете на нашия народ, защото това ще им добави сила 

и смелост; не подкрепяйте нашите потисници, защото вие сами ще станете предател .10 

 

М. Михновски излага идеята за създаване на държава, в която биха живели само 

украинци и е обявено превъзходството на украинския език. Впоследствие принципите му 

получават своето теоретично развитие в редица трудове на теоретици на украинския 

национализъм, които стават основа за Организацията на украинските националисти. 11 

Произходът на украинския национализъм се връща от векове и трябва да се разглежда 

като феномен, получил в литературата определението за „собственост на собствеността“, с 

                                                           
9 Mikhnovsky, Mykola.//encyclopediaofukraine.com 
http://www.encyclopediaofukraine.com/display.asp?linkpath=pages%5CM%5CI%5CMikhnovskyMykola.htm  
[Посетено на 30.11.2019] 
10 Mikhnovsky, Mykola.//encyclopediaofukraine.com 
http://www.encyclopediaofukraine.com/display.asp?linkpath=pages%5CM%5CI%5CMikhnovskyMykola.htm  
[Посетено на 30.11.2019] 
11 Mikhnovsky, Mykola.//encyclopediaofukraine.com 
http://www.encyclopediaofukraine.com/display.asp?linkpath=pages%5CM%5CI%5CMikhnovskyMykola.htm  
[Посетено на 30.11.2019] 

http://www.encyclopediaofukraine.com/display.asp?linkpath=pages%5CM%5CI%5CMikhnovskyMykola.htm
http://www.encyclopediaofukraine.com/display.asp?linkpath=pages%5CM%5CI%5CMikhnovskyMykola.htm
http://www.encyclopediaofukraine.com/display.asp?linkpath=pages%5CM%5CI%5CMikhnovskyMykola.htm


Eastern Academic Journal                                                                                                     ISSN: 2367 – 7384 

                                                                                                                                Issue 4, pp. 32-43, December 2019 

41 

 

особена сила, която традиционно се проявява в западните райони на историческата Украйна. 

Новият етап на украинския национализъм започва през 2010 г., след като на власт идва В. 

Янукович, който по време на „оранжевата революция“ протегна ръка на приятелство към 

„оранжевите очи“ (включително националистите). Тази позиция може да породи съмнения 

относно способността й да даде решителен отпор на експанзията на националистите и да им 

попречи да завземат властта.12 

Поради вътрешнополитическото развитие и липсата на успех сред основните 

политически сили, които дотогава са алтернативно на власт, националистическите движения, 

чиито идеи спечелват симпатиите на все по-голяма част от населението, започват да навлизат 

на политическата сцена все по-активно. През последните години олицетворението на 

съвременния украински национализъм се превръща Партията на свободата, която използва 

пълноценно националистическата идеология, която в същото време изплаши повечето умерени 

избиратели в Украйна. 

Тази партия привлича нови поддръжници в своите редици, загубила доверие в властите. 

Свободата обърна много внимание на работата с младите хора, които са привлечени от прости 

„рецепти“ за решаване на сложни проблеми на съвременното украинско общество. 

„Свободата“ се стреми да се яви в очите на украинското население като основен защитник на 

украинската държавност. Подобна политика довежда до увеличаване на радикалния 

националистически електорат на партията. 

Победата в президентските избори през май 2014 г. на Петро  Порошенко и укрепването 

в украинския парламент, избран през октомври същата година, на радикални 

националистически сили открива нов етап в развитието на украинския национализъм. 

Националистическата идеология се превърна в държавна идеология. Акцентът е върху 

създаването на национална държава със собствена история на един държавен (украински) език. 

Концепцията за изграждане на национална държава предполага номинирането на нови 

украински „герои“, които да заменят старите, „от съветската епоха“, създавайки нашата 

собствена история на украинската държавност. Без това беше невъзможно да се преразгледа 

съветското минало и да се осигури скъсване на културните и исторически връзки между Русия 

и Украйна.13 

                                                           
12 Minich, Ruslan. Nationalism Is on the Rise in Ukraine, and That’s a Good Thing.//atlanticccouncil.org 
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/nationalism-is-on-the-rise-in-ukraine-and-that-s-a-good-thing/  
[Посетено на 30.11.2019] 
13 Minich, Ruslan. Nationalism Is on the Rise in Ukraine, and That’s a Good Thing.//atlanticccouncil.org 
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/nationalism-is-on-the-rise-in-ukraine-and-that-s-a-good-thing/  
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Идеите за европейска интеграция, активно популяризирани от украинските власти, 

отразяват ориентацията на външната политика, но не са идеологическа концепция, която може 

да привлече значителни слоеве от населението на страната на президента. От друга страна, 

търсенето на украинска политическа сила, която застава на позициите на национализма, е до 

голяма степен продиктувано от икономически фактори. Упадъкът на индустриалното 

производство, деградацията на селското стопанство, липсата на средства за икономически 

реформи, дефрагментацията и регионализацията на икономическото пространство водят до 

намаляване на жизнения стандарт и увеличаване на социалното напрежение. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Така се стига до извода, че идеологията на национализма, взета от украинските елити 

като основа на държавната идеология, няма много общо с демократичните ценности. 

Националистическата идеология, притисната в официалните институции на държавната власт, 

е идеално подходяща за предизвикване на конфликти в украинското общество и в същото време 

довежда до влошаване на отношенията с Русия. 

Изграждането на украинската държава обаче в идеите на елита на западните региони не 

се е състояло. Въпросите за регионализма, сепаратизма и национализма периодично се 

използват от основните политически сили за решаване на техните собствени проблеми, но те 

никога не са били поставяни като приоритети. Освен това националистическата идеология 

служи като мощен инструмент за защита на икономическите интереси, които са от 

първостепенно значение за съвременния украински елит. Съвременният украински 

национализъм разчита именно на украинската скорост, на украинския език, украинската 

култура, украинството в най-широк смисъл. Този подход обаче води до маргинализация на 

украинския национализъм. Приетата от политическия елит ултранационалистическа реторика 

превръща украинския национализъм в извънземна идеология за много региони на страната. 

Подобни подходи пораждат вътрешни конфликти в украинското общество, тъй като 

населението на различни региони на Украйна се придържа към диаметрално противоположни 

възгледи за историята на развитието, има различен манталитет и култура. 
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