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Вийшла друком монографія заступника директора Науково-дослідного інституту
українознавства, доктора історичних наук П.П.Гай-Нижника «Україна: фінанси і
політика (1917–1922 рр.)» (Київ: Саміт-Книга, 2021, 808 с., іл.).
Автор на основі широкого спектру документальних джерел та матеріалів, значна
частина яких вперше вводиться до наукового обігу, висвітлює історію відновлення
української державності у 1917–1922 рр. у спектрі становлення і провадження урядами
УНР та Української Держави (Центральної Ради, Гетьманату та Директорії)
внутрішньої та зовнішньої фінансової політики в складних умовах революційних
перетворень в країні та соціально-політичних потрясінь тієї доби. Дослідження
збагачує знання з історії не лише фінансової політики України у 1917–1922 рр., але й
висвітлює певні нові, невідомі досі, аспекти Української революції та національного
державотворення, руйнує упередження щодо другорядності стану національної
грошової системи і фінансової політики в долі державного утворення в часи соціальних
і революційних потрясінь та військових дій, зображує її високий рівень впливу на
життєспроможність державного організму.
У книзі не лише аналізується всебічний перебіг становлення фінансового
господарства країни, але й реконструюється генезис української грошової системи і
фінансової політики, відтворюються основні тенденції й особливості їх розвитку,
форми організації, персоніфікується внесок політичних та державних діячів на спосіб
урядової фінансової політики тощо. Монографія наповнена численними світлинами,
ілюстраціями, таблицями і схемами.
Для істориків, економістів, дослідників фінансово-економічної думки, а також
широкого загалу читачів, що цікавляться історією українського державотворення.
Книгу рекомендовано до друку Вченою радою історичного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 8 від
31 січня 2020 р.).
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