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політики на культуру в Україні того часу. Охоплено найважливіші історичні
події на всіх українських етнічних землях, зокрема події Світової війни, української революції середини століття, національно – визвольний рух в наступні
десятиліття, економічну і соціальну політику, спроби деколонізації і соціальноекономічного розвитку країни після 1991 р. Не оминає дослідник і того, як ставилися
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