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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. Забезпечення прав осіб, що належать до національних та 

етнічних меншин є одним із пріоритетних питань функціонування будь-якої 
суверенної демократичної держави, зокрема мультиетнічної. Розробка державної 
етнополітики, яка би пропонувала інструментарій вирішення етнонаціональних 
протиріч і сформувала сприятливі правові умови для національно-культурного і 
громадсько-політичного розвитку етносів та націй є необхідною передумовою для 
збереження соціальної стабільності у поліетнічних державах. Вирішення даного 
завдання належить, зокрема, до завдань політичної науки.  

Актуальним у даному контексті є русинське питання, яке належить до 
маловивчених тем у політичній науці і, при тому, має цілком практичний вимір у 
сфері сучасної етнополітики.  Русини проживають на території декількох 
європейських країн, зокрема Польщі, Румунії, Сербії, Словаччини, Угорщини, 
України, Хорватії, Чеської Республіки. Найбільш важливим і дискусійним є 
питання етнічної ідентифікації цієї спільноти. У низці країн, зокрема у 
досліджуваних Словаччині та Сербії русини визнані національною меншиною, 
лемки у Польщі, згідно із законодавством, є етнічною меншиною. В Україні 
русини мають статус етнографічної групи та домагаються свого визнання як 
національної меншини або корінного народу. Подібна ситуація, у випадку її 
загострення, є небезпечною не тільки для політичної стабільності України, але і 
Європи, враховуючи існування сепаратистських настроїв серед окремих 
представників громади. 

Поряд з Україною, високим рівнем не лише громадської, але й політичної 
активності, відзначаються русинські громади в Сербії та Словаччині, а також 
лемки в Польщі. Вони мають власні організації, товариства, навіть політичні 
партії, зокрема у Сербії. Ефективність функціонування русинської спільноти як 
цілісної групи порушується через проблему політичного русинства, роздрібленість 
громади, активність її лідерів, які відстоюють різні позиції, насамперед, у питанні 
ідентифікації русинів та їх політико-правового статусу.  

Таким чином, розглядаючи питання впливу русинської меншини на 
етнополітику країн проживання, слід враховувати, перш за все, чинники 
ідентифікації русинів, рівень їх самосвідомості, активність громади, напрями 
діяльності, присутність сформованої активної та впливової еліти, особливості 
етнонаціональних політик досліджуваних країн. Отже, основними детермінантами 
порівняльного аналізу русинів у запропонованих країнах виступають, перш за все, 
проблеми етнічної ідентифікації, правового регулювання статусу цієї етнічної 
громади, рівня їх громадської активності. Актуальність роботи посилюється 
недостатнім ступенем наукового вивчення політичної складової життя русинської 
меншини у контексті порівняння країн, в яких вона є найбільш чисельною та 
активною, а також її місця в етнополітиці країн проживання. Практична 
актуальність дослідження полягає у можливості використання зібраних фактів та 
отриманих результатів не лише на теоретичному рівні, але і на рівні державного 
управління чи місцевого самоврядування.  

Зв’язок роботи з науковими темами. Дисертаційне дослідження виконано в 
рамках наукової роботи кафедри політології і державного управління ДВНЗ 
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«Ужгородський національний університет» та узгоджується з комплексною темою 
кафедри: «Електоральні, політичні, культурні, етнонаціональні проблеми розвитку 
України та країн Центрально-Східної Європи» з проблеми «Трансформаційні 
процеси в Україні та країнах Центрально-Східної Європи». 

Мета дослідження – визначення політичного та правового статусу 
русинської спільноти, її місця в етнополітиці країн Центральної та Південно-
Східної Європи. 

Досягнення означеної мети дисертаційної роботи зумовлює необхідність 
розв’язання таких дослідницьких завдань: 

1) розглянути основні теоретичні та методологічні засади дослідження 
модерних етнічностей, сучасні наукові концепції, які є інструментальними для 
аналізу правового і політичного статусу русинів у країнах Центральної та 
Південно-Східної Європи;  

2) визначити ступінь наукової розробки русинської проблематики, основні 
наукові підходи, які використовуються у дослідженні походження та сутності 
русинства, визначення взаємовпливів його політичної діяльності та пріоритетів 
державної етнополітики;  

3) з’ясувати історичні, культурні та політичні передумови формування 
русинства як етнічного феномену, у тому числі фактори, які вплинули на процес 
політизації цієї етнічності у Словацькій Республіці, Республіці Сербія, Польщі та 
Україні; 

4) систематизувати основні засади та пріоритети етнонаціональної політики у 
країнах, що досліджуються, включно їх відповідності міжнародним стандартам; 

5) оцінити рівень громадської активності, політичної суб’єктності русинів у 
запропонованих країнах; 

6) окреслити можливі сценарії розвитку русинства у регіоні Центральної та 
Південно-Східної Європи, а також ті фактори, які можуть сприяти чи перешкодити 
їх реалізації. 

Об’єктом дослідження є русинська етнічність у державах Центральної та 
Південно-Східної Європи, зокрема в Словацькій Республіці, Республіці Сербія, 
Республіці Польща та Україні наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття.  

Предметом дослідження є русинське питання в етнополітиці країн 
Центральної та Південно-Східної Європи. 

Робоча гіпотеза дослідження полягає в тому, що русини за умов набуття 
ними ознак суб’єкта політики, зокрема етнічної, можуть здійснювати 
конструктивний вплив на останню в державах проживання з метою захисту своїх 
прав, насамперед, при умові об’єднання зусиль з українською чи іншими 
меншинами. Вагомими інструментами впливу є політичні організації, партії у 
тому числі спільні з прихильниками української етнічності, сформована політична 
еліта, – а не лише культурна, як це спостерігаємо у випадку русинів, – об’єднана 
навколо узгоджених ідей, представництво у владних органах різних рівнів. В 
Україні, де русини є етнографічною групою, їх становище значно відрізняється, у 
порівнянні з рештою дослідуваних країн, де русини визнані національною 
меншиною. Об’єктивно їх роль в етнополітиці є незначною, хоча посилюється на 
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фоні політичних спекуляцій та реанімується в руслі важливих політичних змін в 
державі.  

Географічні межі дослідження визначаються територією країн, в яких 
компактно проживає чисельна група осіб, які ідентифікують себе русинами: 
Словацька Республіка, Республіка Сербія, Республіка Польща, Україна. Загалом 
території компактного проживання русинів – це Пряшівський та частково 
Кошицький краї в Словаччині, Воєводина у Сербії, Закарпаття в Україні та 
південні регіони Польщі, зокрема Дальношльонське, Малопольське та Любуське 
воєводства, де проживають лемки. Окреслені землі історично були периферійними 
територіями в рамках різних держав, що варто враховувати під час порівняльного 
аналізу русинської спільноти в запропонованих країнах, проявів та характеру їх 
громадсько-політичної активності, враховуючи концепцію «центр – периферія».  

При розробці методологічної основи дослідження варто враховувати 
примордіалістські, інструменталістські та конструктивістські теорії етносів та 
націй, які дозволяють розглянути різні причини формування етносів і націй, 
ознаки, які повинні їх характеризувати, дають можливість відповідно до даних 
параметрів проаналізувати русинську спільноту. Доцільність використання даних 
теорій зумовлена необхідністю аналізу русинської спільноти, з одного боку, з 
позицій примордіалізму, враховуючи та аналізуючи її самобутність (культуру, 
традиції, звичаї, мову), в той же час, беручи до уваги політичне русинство та 
діяльність окремих русинських активістів, не можемо оминути увагою 
конструктивістські теорії етносів та націй. Для визначення політичного потенціалу 
русинської спільноти та можливостей її впливу на пріоритети етнополітики 
окреслених країн було застосовано концепції етносів та націй Л. Гумільова, Е. 
Сміта, І. Валерстайна та ін. Також враховані соціологічні теорії етносу, теорія 
політичної суб’єктності етносів та націй, концепт «політизованої етнічності» та 
концепція мультикультуралізму.  

Аналіз не лише політико-правових, але й соціально-історичних, культурних 
аспектів русинського питання вимагає поєднання різноманітних методологічних 
підходів. Принцип об’єктивності сприяє уникненню впливу власних симпатій чи 
антипатій до даної проблематики.  

З позицій онтологічного підходу розглядаємо природу етнічності та етнос як 
історичне утворення. Важливими в рамках даного підходу є своєрідність 
ідентичності русинів, історично сформована культура, збереження давньої 
самоназви «русин», етнічні особливості русинів, зокрема традиції, звичаї, релігія, 
мова. 

При дослідженні русинства не можемо обійтись без врахування принципу 
історизму, позаяк важливо з’ясувати генезу русинства, проаналізувати етапи 
формування русинства в сучасному його вигляді, відповідно сформувати можливі 
варіанти його розвитку.   

Інструментальними для дослідження русинської спільноти та сфери 
етнополітики є методологія неоінституціоналізму, а також такий 
міждисциплінарний інструмент як дискурс-аналіз. За допомогою методології 
неоінституціоналізму можемо проаналізувати не лише зафіксовані у праві 
політичні інститути дотичні до русинства, але й особливості соціально-політичної 
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діяльності з боку офіційної влади, власне русинів та третіх акторів впливу, на 
основі яких актори співробітничають з метою вироблення стратегії поведінки, 
прийняття певного роду рішень тощо. Дискурс-аналіз – вагомий інструмент 
аналізу соціальної дійсності та соціокультурних передумов, мовлення чи тексту, 
що є важливим при аналізі не лише різнорідної літератури з русинської 
проблематики, але й громадсько-політичної активності русинів, заяв, виступів, 
звернень русинських активістів тощо. 

Особливо важливим є використання системного та порівняльного методів. 
Доцільно розглядати русинство як своєрідну систему, яка не є ізольованою від 
суспільства чи держави проживання, має власні структурні елементи, зокрема 
мову, культуру, громадське та політичне життя, що є важливими елементами 
нашого дослідження. Метою застосування порівняльного методу є виявлення 
загальних рис та специфічних особливостей досліджуваних явищ. Відповідно, 
важливим є порівняння русинів у предметних країнах та, частково, русинів з 
іншими етнічними спільнотами за критеріями офіційно наданого статусу, прав у 
питаннях мови, освіти, доступу до ЗМІ та органів влади, їх громадсько-політичної 
активності, зокрема представництва у владі, наявності політичних партій  тощо.  

Аналіз змісту документів та змісту первинних джерел є одним із важливих 
емпіричних методів акумуляції даних, які можна використати для аналізу статусу 
русинів. Зокрема, мова йде не лише про нормативно-правові документи, акти та 
ряд інших дотичних джерел, але й різного роду активностей русинів, починаючи 
від видавничої справи, закінчуючи політичною практикою.  

Серед емпіричних методів був використаний метод експертного опитування, 
зокрема активістів русинських організацій та окремих дослідників русинської 
проблематики. Також питання стосовно ідентифікації русинів були виставлені на 
сторінці соціальної мережі «Фейсбук», де русини є особливо активними, з метою 
врахування думки широкого кола респондентів.  

Наукова новизна одержаних результатів обумовлена відсутністю 
комплексного вивчення політичних аспектів русинського питання, а також 
специфікою системного та компаративного вивчення русинської громади в 
країнах їх проживання. Автором дисертаційного дослідження було: 

Вперше: 
–  запропоновано методологічний комплекс дослідження русинської 

проблематики, що включає аналіз параметрів походження, факторів ідентифікації 
та самоідентифікації спільноти, соціального статусу, рівня активності та 
політичної суб’єктності русинів у різних країнах Центральної та Південно-Східної 
Європи;  

– з’ясовано, що найбільш адекватним є визначення русинської громади як 
етнічності, оскільки даний термін є більш загальним і окреслює спільноту людей, 
що володіють певним ступенем зв’язків, її існування залежить від бажання людей, 
культурних та матеріальних умов у суспільстві проживання; 

– сформульовано потенціал і можливості впливу русинської меншини на 
формування етнополітики країни проживання, особливо враховуючи їх різний 
офіційний статус у виокремлених країнах, які визначають русинів як національну 
меншину або етнографічну групу; 
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– з’ясовано вплив політичного русинізму на становище русинської меншини 
в окреслених державах, особливості їх ідентифікації та напрямки активності в 
громадському та політичному житті, зокрема через звинувачення у сепаратизмі. 

Набули подальшого розвитку: 
– систематизація соціально-культурних та політичних передумов сучасного 

соціально-економічного становища та політико-правового статусу русинської 
меншини у країнах Центральної та Південно-Східної Європи, зокрема врахування 
соціальних, культурних, мовних, релігійних впливів у країнах проживання та в 
процесі міграцій, а також ролі проваджуваної етнополітики пануючих режимів; 

– перелік політичних орієнтацій та особливостей ідентифікації русинів в 
історичній ретроспективі, включно їх самовизначення як окремого народу чи 
складової більш ширшого українського, російського, словацького народу тощо; 

–  формулювання комплексу етнокультурних особливостей русинської 
спільноти, завдяки якому він класифікується як один із феноменів в 
етнополітології включно мовних особливостей, віросповідання, культурних 
традицій, звичаїв а також особливостей самоідентифікації; 

– твердження, що підтримка та заохочення інтеграційного курсу розвитку 
національної меншини чи етнічної групи є необхідною для забезпечення 
стабільності та конструктивного діалогу між державою та меншиною, 
обов’язковою умовою співіснування титульного етносу та представників 
етнонаціональних груп в контексті політики мультикультуралізму. 

Вдосконалено:  
– предметну доцільність використання різних етнополітичних категорій для 

означення русинської громади, зокрема етносу, етнічності, національної меншини, 
етнічної меншини, етнографічної групи чи псевдоменшини;  

– перелік варіантів майбутнього розвитку русинської меншини в країнах 
Центральної та Південно-Східної Європи, зокрема в напрямку їх інтеграції чи 
автономізації в країнах проживання. 

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів полягає у 
можливості використання отриманих результатів для подальшого вивчення 
етнонаціональних процесів, а також подальших теоретичних і практичних пошуків 
розв’язання проблем забезпечення діалогу між владою та русинами в Україні. 
Представлені матеріали будуть також доречними при підготовці тематичних та 
спеціальних курсів («Етнополітика країн Центральної та Південно-Східної 
Європи», «Етнополітика України», «Регіональні та етнополітичні дослідження»), 
навчальних програм, підручників і посібників з етнополітології, сприятимуть 
вдосконаленню понятійно-категоріального апарату вітчизняної етнополітики. 
Практичне значення дослідження посилюється можливістю використання 
зібраних матеріалів та одержаних результатів органами влади різних рівнів у сфері 
реалізації та захисту прав національних та етнічних меншин.  

Апробація результатів дисертації. На основі проведеного дисертаційного 
дослідження були здійснені доповіді на чотирнадцяти міжнародних, 
всеукраїнських, регіональних конференціях та круглих столах. Серед них 
найактуальнішими були: круглий стіл «Актуальні питання законодавчого 
регулювання захисту прав національних меншин в Україні та шляхи їх реалізації в 
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умовах поліетнічного регіону: аналіз, оцінки» (21 грудня 2011 р., м. Ужгород), 
наукова конференція «Русини Закарпаття – хто ми?» (21 жовтня 2012 р., м. 
Ужгород), міжнародна конференція «Міжетнічна та міжконфесійна толерантність 
як чинник консолідації українського суспільства: досвід Закарпаття» (28 – 29 
травня 2013 р., м. Ужгород), міжнародна науково-практична конференція 
«Політичні кризи в державах та регіонах Європи: внутрішні передумови та 
зовнішні виклики у ХХ – на початку ХХІ століття» (16 – 17 жовтня 2014 року м. 
Ужгород), міжнародна науково-практична конференція «Державне та 
муніципальне управління: теорія, методологія, практика» (5 грудня 2014 року, 
Новосибірськ). 

Публікації. Основні положення та результати дисертаційної роботи 
відображені у 20 публікаціях, із них 6 – наукові статті у фахових виданнях із 
політичних наук. 

Структура та обсяг дисертації випливають із предмету дослідження. Робота 
складається із переліку умовних скорочень, вступу, чотирьох розділів, поділених 
на підрозділи, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний 
обсяг рукопису становить 256 сторінок (з них – 210 основного тексту). Список 
використаних джерел складається з 418 найменувань (29 сторінок). Додатки 
займають 17 сторінок тексту. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено об’єкт, 

предмет, мету, основні завдання дослідження, подано аналіз теоретико-
методологічних основ дослідження. Розкривається новизна дослідження, 
окреслено теоретичне та практичне значення одержаних результатів. Зазначено 
основні публікації, апробацію результатів дослідження, подано огляд структури та 
обсяг роботи. 

У розділі 1 «Теоретико-методологічні засади аналізу політичної 
суб’єктності етнічних спільнот у країнах Центральної та Південно-Східної 
Європи», який складається із чотирьох підрозділів, охарактеризовано основні 
теоретико-методологічні підходи до вивчення політичної суб’єктності етнічних 
спільнот, у даному випадку русинської, концептуальні проблеми та 
категоріальний апарат дослідження, здійснено комплексний аналіз наявної 
літератури, джерел та досліджень за темою дисертаційної роботи.    

У підрозділі 1.1. «Сучасні концепції функціонування етнічної сфери та 
моделі етнополітики» описано ряд етнополітичних концепцій, які пояснюють 
походження, історичний розвиток, сучасне конструювання, логіку функціонування 
спільнот, об’єднаних за етнічною ознакою. Відповідно здійснена спроба виділити 
ті, які можуть слугувати теоретичною основою для дослідження такого сучасного 
культурного та соціально-політичного явища як русинство. Дослідження включає 
примордіалістські, інструменталістські та конструктивістські теорії етносів та 
націй, які дозволяють враховувати різні причини формування етносів та націй, 
ознаки, які повинні їх характеризувати. Для визначення політичного потенціалу 
русинської спільноти та можливостей її впливу на пріоритети етнополітики 
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окреслених країн було застосовано концепції Л. Гумільова, Е. Сміта, І. 
Валерстайна, Б. Андерсона, Г. Сетон-Вотсона, Е. Гідденса.  

Взаємовідносини між державою, національними меншинами та етнічними 
групами, а також взаємовідносини між власне етнічними спільнотами складають 
предмет етнополітики. Відповідно до поставлених завдань даного дисертаційного 
дослідження  аналізуємо основні теоретичні моделі етнополітики, у подальшому 
їх практичне втілення у досліджуваних країнах.  

У підрозділі 1.2. «Методологія дослідження статусу русинів у 
постсоціалістичних країнах Європи» проаналізовано співвідношення «статус – 
суб’єкт/об'єктність – етнополітика». Досліджуючи русинську спільноту у країнах 
Центральної та Південно-Східної Європи, важливим є визначення політико-
правового статусу русинів. Тому насамперед слід зупинитись на аналізі поняття 
«статус». Статус меншини в суспільсті залежить від різних соціально-структурних 
позицій та політичних орієнтацій. Мова йде про ареал проживання, сфери 
діяльності представників, рівень доходів, демографічні показники групи, 
суспільна активність, культурні характеристики, політична активність, наявність 
власних організацій, дієвої еліти, політичних партій, що відповідно аналізується в 
контексті даного дисертаційного дослідження для характеристики статусу русинів. 
Таким чином, визначається місце русинської громади в етнополітиці країн 
Центральної та Південно-Східної Європи, яким чином проваджувана країною 
політика стосовно меншин впливає на функціонування громади і відповідно 
рівень політичної суб’єктності самої спільноти, характер та прояви її активності в 
громадсько-політичному житті.  

У підрозділі 1.3.  «Категоріальний апарат дослідження русинства» 
розглянуто основні етнополітичні категорії, які стосуються предмету дослідження. 
Зважаючи на відмінності у використанні різних етнополітичних категорій, 
необхідно більш ретельно проаналізувати ті із них, які є адекватними до завдань 
дисертаційної роботи. Базові категорії, які мають значення у даному дослідженні – 
це «етнос», «етнічна група», «етнічність», «етнічна меншина», «нація», 
«національна меншина», «етнографічна група», «псевдоменшина», «етнічна 
еліта», «етнополітика», «національна ідентичність» та інші. Позаяк суттєвою є  
проблема ідентифікації русинів у різних країнах, насамперед тому доречним є 
розгляд основних етнополітичних категорій, що використовуються для окреслення 
статусу русинської спільноти, з метою визначення найбільш обґрунтованої та 
релевантної.  

У підрозділі 1.4. «Аналіз джерельної основи дисертаційної роботи» 
проаналізовано праці ряду авторів словацьких, сербських, польських, українських 
вчених тощо, які безпосередньо чи опосередковано стосуються об’єкта 
дослідження, здійснено їх порівняння та класифікацію. У Словацькій Республіці, 
Сербії, Польщі та Україні основними є дві концептуальні лінії, навколо яких 
об’єднуються дослідники русинської проблематики: представники першої 
визнають окремішність русинів як етносу, другої – трактують феномен русинства 
як етнонім українців, використовуючи узагальнюючу назву «русини-українці». 
Серед дослідників першої групи варто назвати М. Мушинку, Ю. Бачу, Ю. Тамаша, 
Я. Рамача, І. Красовського, Я. Рігера та ін. Другу групу дослідників представляють 
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А. Плішкова, Я. Тільняк, Д. Папуга, М. Фейса, І. Лємкін, О. Дуць-Файфер та ряд 
інших. Особлива увага дослідників звернена до проблеми самоідентифікації 
русинів, специфіки їх соціально-економічного, культурного та політичного життя.   

Серед дослідників русинської проблематики, поряд з академічними 
розвідками, також існують суб’єктивні дослідження, які активно пролонгуються у 
публічному вимірі. Розглядаємо також ряд доступних російськомовних, 
англомовних, франкомовних, італомовних студій проблематики русинства.  

Також розглянуто широкий масив емпіричного матеріалу, здійснено аналіз 
змісту різноманітних джерел, у тому числі офіційних документів європейського та 
національних рівнів, що стосуються етнонаціональної та етнополітичної 
продлематики; даних офіційної статистики; постанов, рішень русинських 
національно-культурних товариств, громадських організацій, рухів тощо; 
офіційних виступів, заяв посадових осіб та русинських активістів. 

Таким чином, для вирішення дискусійних питань походження, ідентифікації 
русинів, їх громадсько-політичної активності, необхідним є цілий арсенал фактів з 
різних сфер. Тому при визначенні соціально-політичного статусу русинів у 
країнах Центральної і Південно-Східної Європи та можливостей зворотного 
впливу на етнополітику країн проживання, варто розглянути різні теорії етносів та 
націй, етнополітологічні концепції та термінологію, дотичні до русинства.  Крім 
того, розглядаючи стан дослідження русинської проблематики в різних країнах, 
цілком очевидною стає потреба залучення для досягнення завдань даної дисертації 
аналізу різнорідного масиву літератури. У розпорядженні дослідника, який вивчає 
русинську проблематику, є різноманітний набір джерел, зокрема і нормативно-
правові акти міжнародного та національного рівня, дані статистики, постанови, 
заяви, резолюції, звернення русинських організацій та офіційних посадових осіб з 
приводу етнічної проблематики, ЗМІ русинської меншини в кожній з наведених 
країн тощо. 

Розділ 2 «Соціально-політичні та культурні передумови формування 
русинства у країнах Центральної та Південно-Східної Європи» включає чотири 
підрозділи та відображає соціальні, культурні, політичні та інші передумови 
формування русинської громади в сучасному вигляді, позаяк ідеологи русинства 
використовують як основний метод обґрунтування окремішності цієї спільноти, а 
отже і її політико-правового статусу, стратегію історичних міфів.  

У підрозділі 2.1. «Особливості розвитку русинства в Словаччині» 
проаналізовано основні етапи формування сучасного статусу русинської спільноти 
на теренах Словацької Республіки. Зокрема, здійснено спробу з’ясувати витоки 
русинів у Словаччині, враховуючи аргументи, які наводять дослідників обох 
напрямків, зазначених у першому розділі роботи. Впродовж довгого часу Східна 
Словаччина зазнавала ряду іноземних впливів, змінювались політичні режими, 
населення перебувало в умовах складного етнокультурного простору, що не могло 
не залишити свого відбитку і на русинській громаді. Вчені роблять висновок, що 
єдиним стабільним чинником самоідентифікації русинів залишалась і залишається 
так звана греко-східна віра. За даними останніх переписів, русинська громада в 
Словаччині зростає. Найбільш сконцентрованою меншина є на сході країни, 
зокрема в Пряшівському та Кошицькому краях.    
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У підрозділі 2.2. «Специфіка становлення русинської етнічності на 
Балканах» досліджено специфіку етногенезу балканських русинів або руснаків. 
Русини, що проживають на території сучасної Сербії, сформувалися внаслідок 
міграції до Бачки, Сриму та Славонії переселенців, які були вихідцями з етнічних 
спільнот бойків, лемків, лишаків, гуцулів. На Балканах вони набули нових 
культурних та лінгвістичних особливостей, враховуючи місцеві та подорожні 
впливи. Русинська ідентичність на Балканах зберігалася переважно 
посередництвом духовної інтелігенції. Варто підкреслити відсутність однорідної 
тенденції в етногенезі балканських русинів, зважаючи на постійні етнічні 
взаємовпливи. Проте, не зважаючи на ці взаємовпливи, культурно-мовної 
асиміляції, фактично не відбулося, і русини зберегли власні традиції та звичаї, 
збагативши їх на основі різних культурних взаємозв’язків. Здійснено також аналіз 
етнічної структури сербського населення, який свідчить про погіршення 
демографічної ситуації в країні загалом, не лише в середовищі русинської 
громади.     

У підрозділі 2.3. «Фактори розвитку русинсько-лемківського руху в 
Польщі» проаналізовано різні точки зору стосовно походження етноніму «лемко» 
та його взаємозв’язку з етнонімом «русин». Переважає думка, що наведений 
етнонім походить із розмовної частки «лем», сформувався під впливом 
протистоянь різних політичних режимів, які змінюючи один одного, 
запроваджували вживання того чи іншого етноніму. Відповідно етнонім «русин» 
більше використовується в Словаччині і серед старшого покоління в Польщі. 
Досліджуючи етногенез лемків Польщі, слід звернути увагу насамперед на ареал 
проживання спільноти – територію Лемківщини, яка в різні періоди перебувала в 
складі декількох держав. Історичні метаморфози, зокрема формування релігійних 
традицій регіону, культурний розвиток, переважання європейських впливів, 
сприяли формуванню серед лемків унікальної подвійної ідентичності. Значний 
вплив на формування самосвідомості лемків здійснили події ХХ століття.    

У підрозділі 2.4. «Соціокультурні основи феномену русинства на території 
історичного Закарпаття» наведено мозаїчність оцінки феномену русинства, 
його походження та особливостей політико-правового статусу в історичній 
ретроспективі на території Закарпаття. Важливим для з’ясування етнічних витоків 
жителів Закарпаття є зміст етноніму «русин», який впродовж століть є спільною 
самоназвою для всього українського народу. Поступово він замінюється 
етнонімом «українець» і залишається у вжитку лише на західних українських 
землях. В умовах впливів різних політичних режимів, єдиним можливим та 
певним способом збереження ідентичності місцевого населення залишалась віра. 
Важливими подіями у житті закарпатських русинів було входження краю до 
Чехословаччини, проголошення Карпатської України, приєднання краю до 
Радянського Союзу, проголошення незалежності Української держави. Часті зміни 
державної приналежності мали негативний вплив на етнічний розвиток населення 
Закарпаття. Значну роль у долі Закарпаття зіграли геополітичні фактори, 
відповідно дискусії про етнічну приналежність та ідентифікацію закарпатських 
русинів стали предметом політичних спекуляцій. За офіційними даними в 
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Закарпатській області проживає трохи більше десяти тисяч русинів. При цьому 
самі русини на основі власних опитувань говорять про значно більшу цифру.     

Таким чином, з’ясування генези русинської спільноти дає змогу простежити 
особливості формування даної етнічності в країнах найбільш компактного 
розселення. Середовище проживання, зміна державної приналежності, пріоритетів 
етнополітики були визначальними факторами формування етнополітичної 
свідомості та поведінки русинів. Як результат, були сформовані дві основні 
етноідентифікаційні моделі, яких дотримувалися представники русинської 
спільноти у складі країн проживання. Мова йде про ідентифікацію русинів як 
окремого народу чи як гілки українського народу. 

У розділі 3 «Особливості етнополітики країн Центральної та Південно-
Східної Європи», який складається з двох підрозділів проаналізовано характерні 
риси етнополітик досліджуваних країн, зокрема Словаччини, Сербії, Польщі та 
України, їх нормативно-правову базу у сфері захисту прав меншин та особливості 
функціонування етнополітичного менеджменту. 

У підрозділі 3.1. «Нормативно-правова база етнополітики країн 
Центральної та Південно-Східної Європи» проаналізовано основні національні 
нормативно-правові акти, що стосуються прав меншин у досліджуваних країнах, 
ратифіковані міжнародні акти, а також галузеві закони, дотичні до даної сфери. 
Серед розглянутих законів варто назвати Основний закон СР, Закон Народної 
Ради СР про використання мов національних меншин, Закон про політичні партії 
та рухи, Закон про надання субсидій урядом СР, Закон про Словацьке 
телебачення, Закон про Словацьке радіо у Словацькій Республіці. У Сербії було 
проаналізовано такі нормативно-правові акти, як Конституція Республіки, Закон 
про захист прав та свобод національних меншин, Закон про національні ради 
національних меншин, Закон про культуру РС, Закон про заборону дискримінації, 
Закон про місцеве самоврядування, Закон про політичні партії та інші. До 
основних нормативно-правових актів, які регулюють етнополітичну сферу в 
Польщі варто віднести Конституцію, Закон про національні та етнічні меншини і 
про регіональну мову, Закон про політичні партії. Недоліком функціонування 
української етнополітики є відсутність чіткої етнополітичної концепції. Захист 
прав меншин в українському законодавстві забезпечують такі закони та 
законодавчі акти, як Конституція України, Декларація прав національностей 
України, Закон України «Про національні меншини в Україні», Закон України 
«Про засади державної мовної політики».  

У підрозділі 3.2. «Структура етнополітичного менеджменту країн 
Центральної та Південно-Східної Європи» розглянуто систему державних 
інституцій, які забезпечують захист прав меншин, відповідають за розробку та 
реалізацію етнополітики тої чи іншої держави, позаяк система етнополітичного 
менеджменту виступає важливим елементом функціонування етнополітики 
держави. Постійно діючим дорадчим органом центрального рівня у сфері 
етнополітики Словацької Республіки є Рада уряду СР із питань прав людини, 
національних меншин та гендерної рівності (функціонувала під різними назвами), 
у складі якої функціонують два постійні комітети. При Прем’єр-міністрові СР 
також є передбаченою посада урядового комісара у справах національних 
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меншин. Дорадчі органи з прав меншин функціонують також при різних 
профільних міністерствах. В Сербії характерною рисою більшості центральних 
установ державного управління є низька чутливість до прав меншин. Тому є 
необхідість у спеціальних установах з питань захисту прав меншин. В даний час, 
інституційна рамки етнополітики Сербії включають Управління з прав людини та 
меншин, Раду у справах національних меншин, Крайовий секретаріат освіти, 
Адміністрацію національних громад, місцеві ради міжетнічних відносин та ради 
національних меншин. 

Згідно польського законодавства, всі органи державної влади зобов’язані 
вживати адекватні заходи для підтримки і захисту прав меншин, збереження і 
розвитку мов меншин. У Польщі створено також ряд дорадчих органів та 
спеціальних інституцій, зокрема Департамент з питань релігії, національних і 
етнічних меншин, Спільна комісія уряду і національних та етнічних меншин, 
Спеціальний Уповноважений із захисту громадських прав та ряд інших установ. 

В Україні з часу проголошення незалежності діяли та продовжують діяти 
спеціалізовані органи влади, до сфери компетенції яких входить здійснення 
етнополітичного менеджменту. До профільних інститутів належать Комітет ВР 
України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, 
Комітет з питань культури та духовності, Департамент у справах релігій та 
національностей, уповноважений з прав людини, Урядовий уповноважений з 
питань етнонаціональної політики. Негативним аспектом функціонування 
етнополітичного менеджменту в Україні часта зміна відповідальних інститутів, що 
впливає на ефективність даної сфери. 

Таким чином, вивчаючи етнополітичний статус русинів, потрібно дослідити 
зміст нормативно-правових документів, які стосуються регулювання сфери 
питань, пов’язаних з меншинами, а також ратифікованих ними міжнародних 
документів, що стосуються етнонаціональної та етнополітичної проблематики. 
Крім того важливим елементом етнополітики будь-якої держави є її ефективне 
інституційне забезпечення. 

У розділі 4 «Русинська спільнота як суб’єкт сучасної етнополітики у 
країнах Центральної та Південно-Східної Європи» з’ясовано рівень та 
можливості впливу русинської громади на етнополітику досліджуваних країн, 
зокрема Словаччини, Сербії, Польщі та України та зворотний процес – реакцію 
русинів на проваджувану етнополітику в країнах проживання.  

У підрозділі 4.1. «Русини та русини-українці в політичному процесі 
Словацької  Республіки» з’ясовано, що русини СР активно демонструють свою 
етнічну самобутність, зберігаючи власні культурні традиції, звичаї, 
посередництвом різноманітних фестивалів, ряду інших культурницьких заходів. 
Однією з важливих основ для збереження не лише русинської, але й української 
ідентичності у Словаччині залишається церква. Окрім того, русини спромоглися 
кодифікувати мову, використовуючи її в освітньому та культурному процесі.  

Зазначимо, що політична суб’єктність русинів Словаччини не є повною, 
беручи до уваги, зокрема, відсутність власної політичної сили чи 
загальнонаціональної партії, яка б захищала та відстоювала інтереси русинської 
спільноти на державному рівні, хоча вже можемо говорити про окремі кроки у 
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даному напрямку, зокрема зважаючи на створення партії «Наш край», ініційованої 
русинами і покликаної презентувати в першу чергу інтереси національних 
меншин.. Русинська проблема у Словаччині має насамперед характер 
протистояння між про-українськи налаштованою інтелігенцією та інтелігенцією 
про-русинської орієнтації.  

У підрозділі 4.2. «Сербські русини: політичні, культурні й мовні проблеми 
та шляхи їх вирішення» досліджено основи етнополітики Сербії. З’ясовано, що 
русини в Сербії визнані національною меншиною і ще в 1923 році отримали 
власну кодифіковану літературну мову. Проте не зважаючи на прикметну 
стабільність, на початку 1990-х років у Сербії, як і решті досліджуваних країн, 
відбувається організаційний розкол у середовищі русинства. Більшість 
представників освіченої русинської інтелігенції підтримує концепцію 
приналежності русинів до єдиного українського народу, при цьому наголошуючи 
на власній етнічній специфіці. Загалом до виникнення проблеми політичного 
русинізму, відносини між українцями та русинами Сербії були досить 
гармонійними. 

Законодавство Сербії дало можливість русинам сформувати власний 
координаційний орган – Національну раду русинської національної меншини, яка 
захищає права русинів у чотирьох сферах: у питанні культури, освіти, інформації, 
використання мови та писемності в галузі управління. Водночас сербські русини 
мають дві регіональні політичні партії.  

У підрозділі 4.3. «Лемки, русини та українці в етнополітичному 
менеджменті Польщі» з’ясовано, що правовий статус лемків Польщі був 
визначений Законом про національні та етнічні меншини та про регіональну мову. 
Відповідно до зазначеного закону лемки віднесені до категорії етнічні меншини. 
Відзначаємо відносно низький рівень політичної активності лемків.  

Постсоціалістичний період можна охарактеризувати як культурницький етап 
становлення лемківського руху. Не зважаючи на досягнуті успіхи упродовж 
постсоціалістичних десятиліть щодо відродження та розвитку лемківської 
культури, збереження мови, викликом для громадсько-політичної самоорганізації 
лемків є питання місця в державній етнополітиці. Іншим проблемним питанням, є 
сприйняття молодим поколінням лемківської ідентичності в умовах ширшого 
польського, навіть європейського суспільства, відповідно подальше збереження 
лемківської культури, мови, освіти. Вони мають двох представників  у Спільній 
Комісії Уряду і національних і етнічних меншин, постійно є учасниками 
традиційних зустрічей національних та етнічних меншин з президентом, де вони 
можуть висловити останньому список основних проблем меншини. Найбільший 
акцент лемки роблять на необхідності розвитку власної культури, популяризації 
мови, історії, залучення молоді до функціонування лемківських організацій, 
збільшення представництва лемків перед владними інституціями, покращення 
фінансування меншини тощо. Лемки залучаються до політичного процесу 
переважно зі списків загальнокрайових партій та локальних виборчих комітетів. 

У підрозділі 4.4. «Русинство в Україні як виклик національній та 
регіональній політиці» досліджено особливості правового статусу русинів в 
Україні. В Україні русинів класифікують як етнографічну групу українського 



13 
 
народу, що, з одного боку, ускладнює питання їх політичного позиціонування, з 
іншого – визначає у переліку основних вимог, що оприлюднюються лідерами 
русинства, запит щодо надання їм статусу національної меншини. З кінця 1990-х 
років політичний провід русинів Закарпаття почав активно комунікувати з 
органами влади різних рівнів щодо зміни статусу русинів у державі. Позиція влади 
залишається незмінною – русини етнографічна група українського народу, яка має 
свої етнокультурні особливості. Важливі політичні зміни в Україні, у тому числі 
на рівні зміни складу владних еліт, призводять до активізації даної етнічності. При 
цьому, необхідно підкреслити неоднозначність політики стосовно русинів з боку 
центральної та регіональної влади. Постійні конфлікти ідеологічного, тактичного, 
організаційно-фінансового характеру серед русинських лідерів є одним із 
важливих факторів, який негативно позначається на русинській громаді загалом.  

У підрозділі 4.5. «Сучасні пріоритети та ймовірні напрямки майбутнього 
розвитку русинства в країнах Центральної та Південно-Східної Європи» 
підсумовано та проаналізовано результати опитувань русинських лідерів у 
досліджуваних країнах, відповідно з’ясовано та окреслено основні можливі 
напрямки подальшого розвитку русинського руху та майбутнього русинської 
громади. Порівнюючи результати опитувань, можемо говорити насамперед про 
присутність проблеми ідентифікації, при цьому, як відзначають респонденти, до 
виникнення політичного русинізму питання ідентифікації русинів не 
порушувалося настільки гостро. Зібрані матеріали дозволяють сформулювати 
напрямки розвитку русинства у середньостроковій та довгостроковій 
перспективах. Дослідники поділяють думку про асиміляційні процеси в 
середовищі громади в досліджуваних країнах проживання, що є одним з можливих 
варіантів майбутнього даної етнічності. Ще один напрям – це інтеграція, яка 
дозволить русинам зберігати етнічні мовно-культурні особливості. Наводимо як 
ймовірні варіанти консервацію, ізоляцію чи маргіналізацію, що є можливим через 
компактне проживання русинів насамперед в сільській місцевості. Доволі 
перспективним видається варіант посилення політичного впливу на регіональному 
та загальнодержавному рівнях через залучення русинів до створення 
багатоетнічних партій. 

Підсумовуючи вищесказане, наголосимо, що у кожній з предметних країн, 
русини займають досить компактну територію проживання. Важливим фактором і 
ідентифікації русинів і, подекуди, політичної активності у деяких країнах є церква. 
Особливістю, яка визначає, статус русинської меншини та вплив на державну 
етнополітику можна назвати фактор мови. Русини мають також етнічні освітні 
установи. Аналіз статусу русинської громади дає підстави зробити висновок, що у 
жодній із них вона не стала повноцінним суб’єктом етнополітики. На політичний 
потенціал спільноти негативно впливає відсутність єдності в середовищі громади 
та проблема політичного русинства. Русини не мають власних політичних партій, 
за винятком окремих партій регіонального значення в Сербії, та спроб створити 
таку у Словаччині. Цілком імовірно, що у випадку співробітництва з українською 
чи іншими меншинами у країнах проживання, організаційний потенціал спільноти 
міг би бути вищим. 
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ВИСНОВКИ 
Русинське питання як одна з етнополітичних проблем сучасності заслуговує 

на аналіз та дослідження, вже зважаючи на факт своєї неоднозначності, 
враховуючи, перш за все, ідентифікацію русинів в досліджуваних європейських 
країнах. Важливими елементами проблематики є, зокрема впливи прихованих 
факторів на даний процес, у тому числі питання «політичного русинства», процес 
сегментації русинського руху, його причини. У досліджуваних країнах, зокрема 
Словаччині та Сербії, русини визнані національною меншиною, лемки у Польщі є 
етнічною меншиною. В Україні русини офіційно визнані етнографічною групою 
українського народу, що не задовільняє активістів русинської громади, які 
прагнуть до визнання їх національною меншиною. Заслуговує на увагу також 
питання політичного русинства в Україні, яке є перешкодою повноцінного 
громадського функціонування для русинської меншини у країнах проживання  

1. Під час аналізу русинської проблематики, доречним є розгляд основних 
концепцій етносів та націй, зважаючи на факт надання русинській спільноті 
статусу, який в різних країнах варіює від національної меншини до етнографічної 
групи. Відповідно можемо підкреслити ті характеристики, які є найбільш 
відповідними при дослідженні русинів, включаючи їх до методологічної 
конструкції нашого дослідження. У даному випадку ми чітко окреслили критерії, 
які дослідники виділяють при класифікації етносів та націй, зокрема спільну 
історію чи міф про походження, мову, територію, культуру, релігію. Відповідно за 
допомогою ряду методів та наукових підходів вдалось проаналізувати русинську 
спільноту за наведними параметрами. Це дало можливість чіткіше сформулювати 
проблему, з’ясувати доцільність використання етнополітичної термінології, 
альтернативних точок зору, нових думок в галузі етнополітології в контексті 
розгляду русинства як феномену. В результаті аналізу основних етнополітичних 
категорій, які є дотичними до русинства, з’ясовано доцільність їх використання. 
Згідно самоідентифікації русинської спільноти, перш за все її активістів, русинів 
можна визначити як регіональну етнічну групу, яка прагне до відновлення власних 
традицій та культури, етнічної самобутності, автономного статусу в межах 
національної держави. Але найдоцільнішим нам видається узагальнене вживання 
стосовно русинів категорії «етнічність». Погоджуємось, таким чином, із західною 
традицією, де етнічність визначається як окрема група людей, що володіють 
певним ступенем зв’язків і солідарності, мають, принаймні латентно, уявлення про 
спільне походження та інтереси. Відповідно реальність етнічності залежить перш 
за все від бажання людей, а також культурних та матеріальних умов, що склалися. 
Це обумовлено сформованими протягом століть регіональними особливостями 
русинів у кожній з досліджуваних країн, у той час, як в Україні розглядаємо 
русинів як етнографічну групу, автохтонну в регіоні проживання. 

2. Існує цілий ряд різного роду матеріалів, які стосуються русинської 
проблематики. Мова йде не лише про академічні видання, але й публіцистичну 
літературу. Даному питанню присвячено також ряд наукових конференцій, 
круглих столів тощо. Дослідників русинської проблематики класифікуємо на 
декілька груп. Дана класифікація є подібною у кожній з визначених країн, автори 
поділяються на тих, хто розглядає русинів як складову українського народу та тих, 
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які бачать русинів окремим східнослов’янським народом і у своїх дослідженнях 
намагаються обгрунтовувати саме цю позицію. Тобто класифікуємо авторів 
відповідно до двох орієнтацій русинської громади та етноісторичного наповнення 
даного феномену. Аналіз різного роду джерел, зокрема нормативно-правових 
актів, статистичних даних, декларацій, статутів, заяв, офіційного листування 
русинів дало змогу визначити рівень та характер активності русинів у кожній з 
предметних країн та їх реакцію на ті чи інші дії влади, проваджувану етнополітику 
в державі проживання. 

3. Важливим для дослідження сучасного становища та статусу русинів є 
розгляд передумов їх становлення як меншини. Свій відбиток на цей процес 
наклали важкі соціальні умови проживання, вимушені міграції, насильницькі 
переселення, зміна правлячих режимів, з різною політикою стосовно меншин 
тощо. Наведені фактори, разом з природніми та цілеспрямованими процесами 
асиміляції значно вплинули на формування специфічних рис в мові, культурі, 
побуті, менталітеті русинів загалом. Також важливим виявився фактор відсутності 
власної незалежної батьківщини. Русини впродовж тривалого періоду ставали 
маріонеткою та об’єктом політичних спекуляцій, в процесі яких їх ідентичність, 
особливо окремішня підтримувалась, заперечувалась чи взагалі заборонялась.    

4. У контексті здійснюваного дослідження доречним є розгляд моделей 
етнополітики. Для цього перш за все важливим є аналіз осоновних нормативно-
правових актів, які стосуються сфери захисту та забезпечення прав національних 
меншин у кожній з предметних країн. Крім конституції, це також є спеціалізовані 
та різні галузеві закони. Важливим є також міжнародний доробок у сфері захисту 
прав осіб, що належать до меншин, тому було розглянуто також рівень 
відповідності національного законодавства досліджуваних країн міжнародній 
нормативно-правовій базі. Найкращою з-поміж запропонованих країн у даному 
плані є ситуація в Польщі. Беручи за основу найгрунтовнішу класифікацію 
моделей етнополітики, а саме поділ їх на асиміляційну, інтеграційну та 
мультикультурну, можемо говорити про поширення мультикультуралізму в 
Європі, водночас окремі випадки обмеження прав меншин, свідчать про 
відсутність єдиного етнополітичного вектору в країнах, де політика 
мультикультуралізму переплітається з елементами інтеграційної та асиміляційної 
моделей, враховуючи хоча б рівень дієвості принципу вживання рідної мови в 
офіційному спілкуванні, принципу субсидіарності в різних сферах тощо. Україна, 
як одна з європейських країн, повинна уточнити та конктетизувати власну 
нормативно-правову базу в сфері етнополітики. Відповідні перетворення є 
доречними не лише з огляду на функціонування міжнародної нормативно-
правової бази, але й умов поліетнічності країни, де спостерігаємо ряд невирішених 
та гострих етнополітичних питань.  

Важливу роль у забезпеченні прав національних та етнічних меншин у будь- 
якій країні відіграють органани державної влади. Зокрема показовим є приклад 
Сербії, де національні меншини можуть мати свої національні ради при владі. 
Добре розробленою є практика захисту прав меншин у Словаччині та Польщі, де 
при владних органах створено ряд дорадчих інституцій, що займаються питаннями 
меншин. Етнонаціональна проблематика активно розробляється також різними 
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науково-дослідними інститутами. В Україні функціонують ряд державних органів, 
що займаються захистом національних меншин. Однак негативно на даний процес 
впливає часта зміна зазначених інституцій в останні роки.  

5. В ході дослідження було з’ясовано, що однією з можливостей впливу
меншини на етнополітику країни проживання є її становлення як суб’єкта 
політики, у даному випадку етнополітики та її політико-правовий статус у 
суспільстві. При цьому для безпосереднього впливу на етнополітичні процеси 
дана умова не є обов’язковою. Можемо взяти до прикладу Україну, де русинська 
громада об’єктивно не володіє, на нашу думку, базовими характеристиками 
суб’єкта політики, при цьому вплив її на етнополітичну картину в державі є 
помітним, хоча й мало ефективним. Визначаємо ряд прихованих тенденцій у 
даному питанні. Наприклад у Словаччині русини є визнані національною 
меншиною через дієвість принципу самоідентифікації. Можемо назвати ще 
декілька причин подібної політики, зокрема не виключаємо особистої 
зацікавленості словацької влади в регіональній дестабілізації, що має свої корені в 
історії, ціленаправленої політика поділу меншини, що є вигідним для держави 
тощо. Ще одним можливим варіантом є визнання русинської меншини з 
демонстративною метою для міжнародного співтовариства та інших меншин, що 
проживають на території держави, у першу чергу угорців, які є однією з 
найактивніших меншин у країнах Європи. При цьому, конфронтація між русинами 
та українцями в Словаччині помітніша, ніж скажімо в Сербії. Словацькі русини 
неодноразово підкреслюють своє прагнення діяти в напрямку реалізації власних 
прав у співпраці з органами державної влади та місцевого самоврядування. Одним 
з пріоритетних напрямків їх активності є також збереження своєї мови, культури, 
релігії для майбутніх поколінь. Окрему увагу слід звернути на лемків у Польщі та 
русинів в Україні. Лемки, поряд з ромами, татарами та караїмами, згідно Закону 
про національні та етнічні меншини в Польщі, визнані етнічною меншиною.  

Кардинально відмінною від європейської картини є ситуація в Україні. 
Напередодні перепису в державі, русини активізували свою діяльність з 
пропагування визнання русинів національною меншиною в Україні. Нещодавно 
саме в Україні проводився черговий Світовий конгрес русинів, який не обійшовся 
без дискусійних обговорень, зауважень, у тому числі в середовищі самих 
закарпатських русинів. При цьому необхідно підкреслити ряд спекуляцій на 
даному грунті, зокрема і в українських владних колах, де русинів часто 
використовують як розмінну монету. Як показує аналізований період, значні, 
перш за все політичні події в державі, реанімують русинський рух. Звернення 
русинських активістів, як приклад, часто переплітаються з передвиборчими 
обіцянками політиків і закінчуються практично з однаковим результатом, 
принаймні що стосується перемовин на найвищому рівні. 

6. Сценарії розвитку русинської проблематики залежатимуть, перш за все,
від політики країн проживання, а також загальних глобалізаційних тенденцій у 
світі. Поступове урізання прав національних меншин є реальною тенденцією, яку 
підмічають представники меншинських груп, зокрема і в досліджуваних країнах. 
Дослідники відмічають поступове скорочення прав меншин в Сербії, зокрема у 
сфері самоврядування. Не виключенням є також Словаччина, де представники не 
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лише русинської, але й української меншини скаржаться на урізання 
фінансування, обмеження у сфері освіти. Можемо говорити про можливі процеси 
асиміляції, інтеграції, маргіналізації чи консервації русинів в окремих регіонах. 
Факт самобутності та унікальності русинської та лемківської культур для 
світового культурного надбання є беззаперечним. Розглядаючи, наприклад, 
русинську мову навіть як мікромову, дослідники говорять про поступове її 
зникнення. Про чітке майбутнє русинської громади у світі говорити важко, ще 
століття тому дослідники говорили про її зникнення. 

Для захисту своїх прав та реалізації потреб як меншини, крім культурно-
освітньої діяльності будь-якої громади, важливою є також конструктивна 
політична активність. Універсальним, на нашу думку, для русинської громади, є 
шлях гармонійної інтергації з суспільствами країн проживання із збереженням при 
цьому власної самобутності. Тому політичний русинізм має сенс лише тоді, коли 
збергігає регіональні, історично сформовані особливості, гармонійно з інтересами 
країни проживання, України та всього українського народу, не політичний, а 
культурний русинізм повинен бути конструктивним чинником зміцнення і 
регіональної русинської самобутності, і української соборності. 
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АНОТАЦІЯ 
Кічера Н.М. Русини в етнополітиці країн Центральної та Південно-

Східної Європи. – На правах рукопису.  
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за 

спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. – Чернівецький 
національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці 2015. 

Дисертація присвячена дослідженню питання русинства, ідентифікації 
русинів, політико-правового статусу русинської громади та можливостей її впливу 
на етнополітику країн Центральної та Південно-Східної Європи, а саме 
Словаччини, Сербії, Польщі та України, відповідно рівня політичної суб’єктності 
спільноти. 

З’ясовано основні лінії дослідження запропонованої проблематики, які можна 
класифікувати по питанню ідентифікації русинів – як складової українського 
етносу чи окремого слов’янського народу. Запропоновано комплексний підхід до 
аналізу русинства в етнополітиці. Відповідно встановлено доцільність 
використання етнополітичних категорій в контексті розгляду русинської 
проблематики. 

Зроблено висновок щодо об’єктних характеристик русинів як предмету 
етнополітичних досліджень, а саме: класифікація русинів як етнічності та 
феномену в етнополітології, суперечливість питання ідентифікації русинів, 
характеристики їх як меншини, яка повинна володіти відповідним рівнем 
політичної суб’єктності, про що важко говорити, беручи до уваги відсутність 
єдності в середовищі громади та, перш за все, серед русинської еліти. 

Ключові слова: русини, лемки, етнонаціональна ідентичність, етнополітика, 
національна меншина, етнічна меншина, етнографічна група, політична 
суб’єктність. 
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АННОТАЦИЯ 
Кичера Н.М. Русины в этнополитике стран Центральной и Юго-

Восточной Европы. – На правах рукописи. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по 

специальности 23.00.02 – политические институты и процессы. – Черновицкий 
национальный университет имени Юрия Федьковича, Черновцы 2015. 

Диссертация посвящена исследованию вопроса русинства, идентификации 
русинов, политико-правового статуса русинской общины и возможностей ее 
влияния на этнополитику стран Центральной и Юго-Восточной Европы, а именно 
Словакии, Сербии, Польши и Украины, соответственно уровня политической 
субъектности сообщества. 

Выяснены основные линии исследования предложенной проблематики, 
которые можно классифицировать по вопросу идентификации русинов – как 
составляющей украинского этноса или отдельного славянского народа. 
Предложен комплексный подход к анализу русинства в этнополитологии. 
Установлена целесообразность использования этнополитических категорий в 
контексте рассмотрения русинской проблематики. 

Проанализировано этнополитику стран проживания русинов, где их 
численность является наибольшей. Также в этих странах заметна их общественно-
политическая активность. Анализ нормативно-правовой базы этнополитики 
исследуемых стран, ее институционального обеспечения, дает возможность 
говорить о ее эффективном функционировании и соответствии международным 
стандартам. Однако, как показывает практика, существует ряд проблем в 
етнополитике каждого из государств. 

Анализ статуса русинской общины в  исследуемых странах дает основания 
сделать вывод, что ни в одной из них она не стала полноценным субъектом 
политики. На политический потенциал сообщества влияет отсутствие единства в 
среде общины, прежде всего среди ее элиты и проблема политического русинства, 
что отрицательно сказывается на эффективности деятельности сообщества в сфере 
защиты своих прав. Русины, учитывая также недостаточную численность, не 
имеют собственных политических партий, за исключением отдельных партий 
регионального значения в Сербии, и попыток создать таковую в Словакии. 

Сделан вывод о объектных характеристиках русинов как предмета 
этнополитических исследований, а именно: классификация русинов как 
этничности и феномена в этнополитологии, противоречивость вопроса 
идентификации русинов, характеристики их как меньшинства, которое должно 
обладать соответствующим уровнем политической субъектности, о чем трудно 
говорить, принимая во внимание отсутствие единства в среде сообщества и, 
прежде всего, среди русинской элиты. 

Ключевые слова: русины, лемки, этнонациональная идентичность, 
этнополитика, национальное меньшинство, этническое меньшинство, 
этнографическая группа, политическая субъектность. 
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SUMMARY 
Kichera Nadija M. Rusyns in the Ethnopolitics of Central and 

Southeastern European Countries. – Manuscript.    
Thesis to obtain the degree of Candidate of Political Science, specialty 23.00.02 – 

Political Institutions and Processes. – Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, 
Chernivtsi, 2015. 

This thesis presents research findings related to the Rusyn issue, Rusyn 
identification, the political and legal status of the Rusyn community and the scope of its 
influence on ethnic policy in Central and Southeastern European Countries such as 
Slovakia, Serbia, Poland and Ukraine, according to the level of the community’s 
political subjectivity. 

There have been ascertained the major research areas of the subject matter, which 
can be classified regarding the issue of Rusyn identification – as a part of the Ukrainian 
ethnic group or a separate Slavic people. An integrated approach to the analysis of the 
Rusyn phenomenon in ethnopolitics has been suggested. The appropriateness of using 
ethno-political categories in the course of studying the Rusyn issue has been explicated. 

Thereby we have arrived at a conclusion re Rusyns’ objective characteristics being 
a subject of ethno-political studies, namely the classification of Rusyns as an ethnicity 
and the phenomenon in Ethnopolitology, the contradictory issue of Rusyn identification, 
their characteristics as a minority that must have the appropriate level of political 
subjectivity. However, we can hardly speak about the latter because of the absence of 
unity in the community and among the Rusyn elite in the first place. 

Keywords: Rusyns, Lemkos, ethnic identity, ethnopolitics, national minority, ethnic 
minority, ethnographic group, political subjectivity. 
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