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До випуску ввійшли статті українських та польських авторів, присвячені аналізу місця та ролі українства в євро-
пейському цивілізаційному процесі. Головну увагу зосереджено на вивченні передісторії та початку цивілізаційного 
розвитку людини, формуванні українського етносу на  теренах України і на цій основі запропоновано побудову науко-
вої парадигми дослідження українства як соціоцивілізаційного феномена у часопросторовому вимірі. Здійснено філо-
софсько-світоглядне наповнення категорії "українство" ву контексті становлення української нації та державності, 
проаналізовано досвід боротьби українців, зокрема шістдесятників, за деколонізацію та незалежність України. 

Для викладачів, науковців, аспірантів, студентів. 

В данный выпуск вошли статьи украинских и польских авторов, посвященные анализу места и роли украинства в 
европейском цивилизационном процессе. Основное внимание сосредоточено на изучении предыстории и начала ци-
вилизационного развития человека, формировании украинского этноса на территории Украины, и на этой основе 
предложено построение научной парадигмы исследования украинства как социоцивилизационного феномена в про-
странственном измерении. Осуществлено философско-мировоззренческое наполнение категории «украинство» в 
контексте становления украинской нации и государственности, проанализирован опыт борьбы украинцев, в частности 
шестидесятников, за деколонизацию и независимость Украины.  

Для преподавателей, научных работников, аспирантов, студентов. 

The issue includes the articles of Ukrainian and foreign authors devoted to the analysis of the key aspects of the 
Ukrainians' role and place in the European Civilization process. 

The main attention is paid to the study of prehistory and the beginning of civilization development, forming Ukrainian 
as ethnos. On this basis the construction of research paradigm of the Ukrainian Community as socio-civilization 
phenomena in time and space is offered. 

The philosophical interpretation of the category "Ukrainian Community" in the context of national and state building is 
carried out; the experience of Ukrainians' fight of on the example of the Dissident movement of the 1960es (shistdesiatnyky) 
against colonialism and for the Independence of Ukraine is analyzed. 

For scientists, lecturers, students and postgraduate students. 
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