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Випуск присвячено вивченню окремих аспектів місця і ролі українства в контексті світового цивілі-

заційного процесу. Головну увагу звернено на проблему ідентифікації українців, зокрема на особливо-
сті формування їхньої релігійної, національної та європейської ідентичності  у різні часи. Досліджуєть-
ся також низка  українознавчих проблем культурологічного спрямування. 
Для викладачів, науковців, аспірантів, студентів. 

The issue is devoted to the study of some aspects of study of place and role of Ukrainians in the world 
civilization process. Main attention is payed to the problem of identication of Ukrainians, in particular on the 
features of forming of their religious, national and European identity in different times. Some culturological 
aspects of Ukrainian studies are also investigated. 
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