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Науковці просять, аби концепцію Музею Голодомору розробили в 

НАН 

Видатні науковці закликають Президента України, Голову Верховної 

Ради та Прем’єр-міністра створити на базі Національної академії наук 

спецкомітет для підготовки концепції майбутнього Музею Голодомору 1932–

1933 рр. Відповідне звернення має у своєму розпорядженні Укрінформ  

(Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського 

НАН України). 

«Звертаємося до вас про створення на базі Національної академії наук 

України спеціального Комітету за участю широкого кола вітчизняних та 

зарубіжних спеціалістів у проблематиці Голодомору 1932–1933 рр., 

авторитет яких визнано в Україні та світі. Завданням Комітету має стати 

опрацювання розгорнутої Наукової концепції майбутнього Музею 

Голодомору на підставах максимальної відкритості, з урахуванням новітніх 

наукових підходів і, відповідно, рекомендацій, які можуть бути покладені в 

основу сучасних комеморативних практик», – ідеться у зверненні. 

Зокрема, як пояснюють автори звернення, реалізація заходів у зв’язку з 

85 роковинами Голодомору 1932–1933 рр. в Україні – геноциду українського 

народу, серед яких спорудження другої черги Національного музею 

«Меморіал жертв Голодомору», вимагає консолідації українського 

суспільства, скоординованих дій усіх гілок влади, державних установ та 

організацій, наукової спільноти. 

«Ми повинні скористатися усіма можливостями донести правду про 

Голодомор 1932–1933 рр. і переконати міжнародне товариство у потребі 

офіційного визнання сталінського геноциду. Досягти цього можна лише на 

підставі беззаперечної системи аргументів, побудованої на обґрунтованих 

наукових висновках. Поза всяких сумнівів: лише таку мову сучасної України 

світ почує, зрозуміє і прийме», – наголошується у зверненні. 

Його автори переконані, що пам’ять про Голодомор – геноцид 

українського народу не може бути монополізована жодною з політичних сил. 

«Політизація теми Голодомору, непрофесіоналізм та ігнорування експертних 

висновків і оцінок, по яких досягнуто консенсусу авторитетними 

вітчизняними та зарубіжними науковцями і науковими установами, здатні 

маргіналізувати цю важливу тему й завадити справі визнання Голодомору 

геноцидом на міжнародній арені», – заявляють науковці. 

Вони зазначили, що цінують та вітають рішення Президента й Кабміну, 

спрямовані на реалізацію програми вшанування пам’яті жертв Голодомору 

1932–1933 рр. – геноциду українського народу, і висловили переконання, що 

вище керівництво держави почує і підтримає їхні аргументи і пропозиції. 

Відповідне звернення підписали: директор Національного інституту 

стратегічних досліджень В. Горбулін; голова Наукового товариства імені 

Шевченка у США Г. Грабович; професор історії Університету Наполі 

Федеріко ІІ (Італія) А. Граціозі; директор Українського науково-дослідного 
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та освітнього центру вивчення Голодомору Л. Гриневич; директор Інституту 

демографії та соціальних досліджень імені Птухи Е. Лібанова; директор 

Інституту української археографії та джерелознавства ім. Грушевського 

Г. Папакін; віце-президент НАН України С. Пирожков; директор 

Українського наукового інституту Гарвардського університету С. Плохій; 

директор Інституту історії України В. Смолій; президент Американської 

асоціації україністів В. Чернецький. 

 

 


