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Основна ідея статті полягає в тому, що завдяки діяльності академіка Ігоря Юхновського на
посаді в. о. директора Українського інституту національної пам’яті функціонування такої інституції
стало можливим в політичних реаліях того часу. В період з 2006-2010 рр. УІНП став часом
будівництва національної історичної концепції, вшанування пам’яті жертв тоталітарних систем та
відновлення доброго імені і створення позитивного ореолу навколо націоналістичних організацій.
Часто академік особисто відстоював провідні для країни ідеї в залі парламенту й ціною власного
авторитету досягав своєї мети. Проаналізовано організаторську та наукову роботу академіка
Юхновського та його команди, яка долаючи фінансову скруту, в важкий  для України час всупереч
політичним запорукам змогла реалізувати важливі та необхідні проекти. На основі стенографічних
записів засідань Верховної Ради України проаналізовано позицію І. Юхновського щодо УІНП на
парламентському рівні.

Ключові слова: Український інституту національної пам’яті, Ігор Юхновський,
законотворчість, Голодомор, Друга світова війна.

Створення Українського інституту національної пам’яті (далі – УІНП) стало
ініціативою президента Віктора Ющенка, який керувався досвідом деяких країн
Центральної та Східної Європи. Функціонування подібних інституцій було
зумовлене потребами розробки та реалізації історичної політики в країні та
зумовлено ідеєю подолання пережитків і наслідків радянського режиму. Для
України прикладами формування подібних структур стали: у Німеччині – Слідча
комісія з оцінки діяльності диктатури СЄПН, у Польщі та Словаччині – Інститути
національної пам’яті, у державах Балтії – Слідчі комісії з оцінки злочинів
комуністичного та нацистського режимів.

На думку дослідника Георгія Касьянова, назву український Інститут
запозичив у Польщі, а його діяльність було зумовлено рамками програми
“Увіковічення пам’яті жертв політичних репресій та голодоморів в
Україні”1.

1 Георгий Касьянов, “К десятилетию Украинского института национальной памяти (2006-
2016)” , Historians, 14 січня 2016, доступ отримано 13 січня 2019,  http://www.historians.in.ua/
index.php/en/dyskusiya/1755-georgij-kas-yanov-k-desyatiletiyu-ukrainskogo-instituta-natsional-noj-
pamyati-2006-2016
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Історія УІНП бере початок з липня 2005 р., коли Президент України
В. Ющенко доручив уряду створити міжвідомчу робочу групу для структуризації
та окреслення основних напрямків діяльності нової організації2. Результатом її
роботи стала постанова уряду від 31 травня 2006 р., згідно з якою УІНП
формувався як центральний орган виконавчої влади3. Першим керівником
Інституту став науковець та політик Ігор Юхновський. Не дивлячись на те, що
він не був істориком, академік мав досвід організаційної роботи як в політичній
(очолював в парламенті опозиційний блок Народна Рада), так і в науковій
(керуючи Західним Науковим Центром НАН України та МОН України) сферах.
Враховуючи усі заслуги перед державою та наукою, президент України наполягав
на участі І. Юхновського в управлінні УІНП. Як каже сам академік, він спочатку
категорично відмовлявся, проте після слів В. Ющенка “Президент просить” і
“Україна просить” погодився зайняти цю посаду4.

Перед інституцією ставилося чотири основні завдання: 1. Посилення уваги
суспільства до власної історії, поширення об’єктивної інформації про неї в Україні
та світі; 2. Реалізація державної політики та координація діяльності у сфері
відновлення та збереження національної пам’яті Українського народу;
3. Забезпечення всебічного вивчення етапів боротьби за відновлення державності
України у XX столітті, історичного минулого Українського народу, зокрема усіх
форм репресій; 4. Здійснення комплексу заходів із увічнення пам’яті жертв
голодоморів та політичних репресій, учасників національно-визвольної боротьби5.

Для реалізації завдань, які були поставлення перед Інститутом не було
технічних, ні матеріальних ресурсів. На початках своєї роботи Інститут не мав
ні власного приміщення, ні працівників, ні коштів. Усі перші організаційні кроки
робились у невеличкій кімнаті у приміщенні Кабміну, якою І. Юхновський
користувався на правах колишнього першого віце-прем’єр-міністра в уряді
Л. Кучми6. Початок роботи Інституту виявився важким й став випробовуванням
для його працівників. Проте І. Юхновському вдалося організувати колектив із
науковців зі стажем, які могли подолати подібні труднощі. Це були ті кадри, з
якими академік працював раніше, і в яких він був впевнений. Наприклад, вченим
секретарем став Олександр Іванків, що на той час займав таку ж посаду у
заснованому колись І. Юхновським Інституті фізики конденсованих систем.

2 “Про додаткові заходи щодо увічнення пам’яті жертв політичних репресій та голодоморів в
Україні”, Урядовий кур’єр, 20 липня 2005.

3 “Про утворення Українського інституту національної пам’яті”, Офіційний вісник України,
14 червня 2006.

4 Ігор Юхновський, “Суверенна Україна виникла внаслідок поєднання адміністративних апаратів
УНР і УРСР”, Тексти.org.ua, 4 березня 2010, доступ отримано 13 січня 2019, http://texty.org.ua/pg/
article/solodko/read/18196/Igor_Juhnovskyj_Suverenna_Ukrajina_vynykla_vnaslidok_pojednann

5 “Про утворення Українського інституту національної пам’яті”, Офіційний вісник України,
14 червня 2006.

6 Ігор Юхновський, “Суверенна Україна виникла внаслідок поєднання адміністративних апаратів
УНР і УРСР”, Тексти.org.ua, 4 березня 2010, доступ отримано 13 січня 2019, http://texty.org.ua/pg/
article/solodko/read/18196/Igor_Juhnovskyj_Suverenna_Ukrajina_vynykla_vnaslidok_pojednann



366

П. Дацків
ISSN 2078-6107. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Спецвипуск. С. 364–377

Шість місяців працівники УІНП не отримували заробітної плати, щоправда, як
згадує академік, мали дуже сильну підтримку збоку Президента. І вже ближче
до кінця 2006 р. отримали приміщення, яке раніше належало радянському КДБ,
а трохи згодом — Службі безпеки України й було в занедбаному стані. У будівлі
були проведені ремонтні роботи, приміщення УІНП було освячене духовенством.
Фактично, Інститут розпочав роботу 1 січня 2007 р.7.

Проте із новосіллям УІНП не отримав більше можливостей. Хоча УІНП і
мав співзвучну назву із польським аналогом, все ж польська інституція була
повністю незалежною від влади структурою, що робило її непіддатливою політичній
кон’юнктурі. УІНП ж був створений як структурний підрозділ уряду, що впливало
на вектор його діяльності8. Проте ускладнювало його роботу не це, а політичні
протистояння, що точилися в вищих ешелонах влади. Оскільки з середини 2006
до середини 2007 р. уряд очолював опонент Президента Віктор Янукович, то
більшість ініціатив і рішень УІНП блокувалися та не втілювалося в життя9.

В уряді виділили кошти на утримання штату лише з 25–30 осіб. Враховуючи
велику кількість і диференціацію завдань, такого штату працівників було
недостатньо для повноцінного їх виконання. Ускладнювало роботу й те, що
головним розпорядником коштів УІНП призначено Держкомархів України, який
очолювала представниця КПУ Ольга Гінзбург, а безпосереднім керівником
інституції став опозиціонер-регіонал, віце-прем’єр-міністр Дмитро Табачник.
Відсутність у керівних органах єдиного бачення політичної історії України, ролі
та місця Інституту в цій політиці зменшувало роль структури в перший рік її
функціонування10.

Заступник директора УІНП Владислава Верстюка довгий час не
затверджував Кабінетміністрів, що змушувало І. Юхновського декілька разів
звертатися і до Д. Табачника, і до В. Януковича11. Небажання форсувати
вирішення подібних проблем демонструє ставлення прем’єр-міністра та віце-
прем’єр-міністра до Інституту, який замість того, щоб з новими силами

7 Ігор Юхновський, “Суверенна Україна виникла внаслідок поєднання адміністративних апаратів
УНР і УРСР”, Тексти.org.ua, 4 березня 2010, доступ отримано 13 січня 2019, http://texty.org.ua/pg/
article/solodko/read/18196/Igor_Juhnovskyj_Suverenna_Ukrajina_vynykla_vnaslidok_pojednann

8 Ярослава Музиченко, Тетяна Хорунжа, “Українська історична наука і завдання і завдання
Інституту національної пам’яті”, Газета Конгресу національних громад України, листопад 2008,
доступ отримано 15 січня 2019, http://www.forumn.kiev.ua/2008-11-78/78-06.htm

9 Георгий Касьянов, “К десятилетию Украинского института национальной памяти (2006-
2016)” , Historians, 14 січня 2016, доступ отримано 13 січня 2019,  http://www.historians.in.ua/
index.php/en/dyskusiya/1755-georgij-kas-yanov-k-desyatiletiyu-ukrainskogo-instituta-natsional-noj-
pamyati-2006-2016

10 Ігор Юхновський, “Про  ідеологію і політику Українського інституту національної пам’яті”,
ZN,UA, 26 жовтня 2007, доступ отримано 15 січня 2019, https://dt.ua/SOCIETY/
pro_ideologiyu_i_politiku_ukrayinskogo_institutu_natsionalnoyi_pamyati.html

11 Лана Самохвалова, “Ігор Юхновський: “Я вмовлю президента, примирення не буде”, УНІАН,
14 травня 2007, доступ отримано 15 січня 2019, https://www.unian.ua/politics/45295-igor-
yuhnovskiy-ya-vmovlyu-prezidenta-primirennya-ne-bude.html



367

П. Дацків
ISSN 2078-6107. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Спецвипуск. С. 364–377

приступити до виконання своїх обов’язків одразу ж після створення, розпочав
свою роботу із подолання організаторських труднощів. Це зайняло деякий час і
відтермінувало втілення у конкретні справи першого великого проекту, яким був
“Закон про Голодомор”, ініційований Президентом Ющенком12.

Прийняттю закону передувало його обговорення та відстоювання
І. Юхновським в залі Верховної Ради. Керівник УІНП виступив із промовою, в
якій наводив докази та аргументи, що свідчили про геноцид радянською владою
українського селянства в 1932–1933 років. Доповідач ознайомив парламент із
основними тезами законопроекту, а саме: визнання Голодомору 1932–1933 років
геноцидом проти української нації; заборона публічного заперечення геноциду;
зобов’язання органів влади опікуватися живими та достойно поховати рештки
померлих. Інститут як центральний орган виконавчої влади повинен був реалізувати
державну політику у сфері відновлення та збереження національної пам’яті
народу13. Проблема полягала в тому, що не всі депутати визнавали факт геноциду,
тому представники Партії регіонів і КПУ саботували його ухвалення. Спершу
законопроект не був поставлений на голосування, потім його редагували та вносили
правки, які впливали на формулювання причин голодомору в Україні. Проросійські
партії намагалися згладити причетність сталінського режиму до смертей мільйонів
українців. Зокрема спікер О. Мороз був проти формулювання “геноцид нації”, тому
його замінили на геноцид народу. Для того, щоб законопроект прийняли
І. Юхновському не раз потрібно було йти на компроміс й пояснювати необхідність
цього рішення для України. Академік мав розмову з Раїсою Богатирьовою, яка
запевнила в підтримці законопроекту частиною її фракції Партії Регіонів14. Проте
лише двоє депутатів із Партії регіонів (Тарас Чорновіл та Анна Герман)
проголосували “За”, всі інші не взяли участі в голосуванні15. У результаті парламент
підтримав законопроект В. Ющенка з внесеними правками спікера О. Мороза16.
Засідання 28  листопада 2006 р. відновило історичну справедливість й знаменувало
першу перемогу УІНП та його керівника.

12 Ігор Юхновський, “Суверенна Україна виникла внаслідок поєднання адміністративних апаратів
УНР і УРСР”, Тексти.org.ua, 4 березня 2010, доступ отримано 13 січня 2019, http://texty.org.ua/pg/
article/solodko/read/18196/Igor_Juhnovskyj_Suverenna_Ukrajina_vynykla_vnaslidok_pojednann

13 Стенограма пленарного засідання Верховної Ради України, 28 листопада 2006, Верховна
Рада України, офіційний веб-портал, доступ отримано 22 квітня 2019, https://iportal.rada.gov.ua/
m e e t i n g / s t e n o g r / s h o w / 1 3 5 6 . h t m l ? f b c l i d = I w A R 2 g X D - C R G u U E 9 Y B z YA 8 Z
0dkt10x3CWb8dwPr9o7hcfVI4v8hGKwa7d_MZ0.

14 Ігор Юхновський, “Суверенна Україна виникла внаслідок поєднання адміністративних апаратів
УНР і УРСР”, Тексти.org.ua, 4 березня 2010, доступ отримано 13 січня 2019, http://texty.org.ua/pg/
article/solodko/read/18196/Igor_Juhnovskyj_Suverenna_Ukrajina_vynykla_vnaslidok_pojednann

15 “Хто з регіоналів проголосував за Голодомор “, УНІАН, 28 листопада 2008, доступ отримано
16 січня 2019, https://www.unian.ua/politics/24518-hto-z-regionaliv-progolosuvav-za-zakon-pro-
golodomor.html

16 Стенограма пленарного засідання Верховної Ради України, 28 листопада 2006, Верховна
Рада України, офіційний веб-портал, доступ отримано 22 квітня 2019, https://iportal.rada.gov.ua/
m e e t i n g / s t e n o g r / s h o w / 1 3 5 6 . h t m l ? f b c l i d = I w A R 2 g X D - C R G u U E 9 Y B z YA
8Z0dkt10x3CWb8dwPr9o7hcfVI4v8hGKwa7d_MZ0.
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Наступним кроком УІНП стала організація низки заходів пов’язаних із
реалізацією закону. Практично в усіх областях, де відбувалося “вбивство
голодом”, почали створюватися мартирологи (списки осіб, що загинули від
радянських репресій). До 75-х роковин Голодомору вдалося видати Національну
книгу пам’яті, що складалася з 18 регіональних томів та 1 узагальнюючого,
обсягом 23 тисячі сторінок, які були розіслані керівникам церков 18-ти областей
України. Коментуючи це, І. Юхновський зазначив: “Могили жертв Голодомору
перестали бути безіменними. Тепер, виконуючи панахиди над ямами-
могилами вбитих голодом, священики називають імена жертв. Тепер на
ці могили прийдуть родичі, приїдуть їхні нащадки з міст, із інших держав.
Оживе пам’ять. Стоятиме пам’ятник. Земля перестане бути
безіменною”.17

Академік безпосередньо брав участь у написанні меморіальних книг, будучи
заступником голови редакційної колегії та керівником авторського колективу18.

Окрім цього, Інститут долучився до створення Меморіального комплексу
жертв голодоморів в Україні. Працівники УІНП підготували виставки про
геноцид 1932–1933 років, матеріали видали українською, англійською
та російською мовами. Поширили їх у всіх школах і бібліотеках, передали
Міністерству закордонних справ України19.

За сприяння Українського інституту національної пам’яті в 2008 р. проходили
зйомки документального фільму Боббі Лі “Holodomor: Ukraine’s Genocide”.
Робота знімальної групи відбувалася в найпостраждаліших від геноциду регіонах
країни, зокрема, у Київській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Миколаївській
і Дніпропетровській областях. Цей фільм мав на меті сприяти ліквідації
інформаційної блокади, за допомогою якої десятиліттями приховувалось і
замовчувалось вбивство близько десяти мільйонів невинних людей. У результаті
творці картини нагородили  учасників зйомок із Чернігівської області за
“особистий внесок цих людей для відновлення історичної справедливості
та донесення історичної правди про найбільшу трагедію в Україні –
Голодомор 1932–1933 рр. до міжнародної спільноти”20.

17 Ігор Юхновський, “Суверенна Україна виникла внаслідок поєднання адміністративних апаратів
УНР і УРСР”, Тексти.org.ua, 4 березня 2010, доступ отримано 13 січня 2019, http://texty.org.ua/pg/
article/solodko/read/18196/Igor_Juhnovskyj_Suverenna_Ukrajina_vynykla_vnaslidok_pojednann

18 Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр. в Україні, ред. Віктор
Ющенко, Ігор Юхновський та ін. (Київ: Видавництво Олени Теліги, 2008), 2.

19 Ігор Юхновський, “Суверенна Україна виникла внаслідок поєднання адміністративних апаратів
УНР і УРСР”, Тексти.org.ua, 4 березня 2010, доступ отримано 13 січня 2019, http://texty.org.ua/pg/
article/solodko/read/18196/Igor_Juhnovskyj_Suverenna_Ukrajina_vynykla_vnaslidok_pojednann

20 “Чернігівцям вручено подяки голлівудської знімальної групи фільму “Holodomor: Ukraine’s
Genocide”, Новини  УІНП , 18 грудня 2009, доступ отримано 6 лютого 2019, http://
memory.gov.ua:8080/ua/news/detail/247.htm.
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7 вересня 2009 р. в. о. Голови УІНП І. Юхновський у складі офіційної делегації
на чолі з Президентом України В. Ющенком на запрошення Глави Польської
держави Лєха Качинського відбув з робочим візитом до Республіки Польща21.
У рамках відвідин українська делегація разом із польськими колегами взяла
участь у відкритті пам’ятного знака жертвам Голодомору 1932–1933 років на
Вольському цвинтарі в Варшаві. Окрім цього, під час переговорів з вищими
посадовцями Польщі сторони зачепили увесь спектр тем українсько-польського
співробітництва22.

Іншим вектором роботи Інституту стало дослідження діяльності ОУН і УПА,
а саме акцент діяльності було направлено на розвіювання негативних міфів і
стереотипів щодо українських націоналістів і відновлення історичної
справедливості. У 2007–2008 рр. УІНП спільно зі Службою безпеки України
працювали над розсекреченням і впорядкуванням архівних матеріалів силових
структур радянського періоду. Результатом співпраці стала перша науково-
популярна ілюстрована історія Української Повстанської Армії, яка була
представлена 10 жовтня 2007 р. в приміщенні УІНП. І. Юхновський, відкриваючи
презентацію, зазначив: “Пропонована книга, яку створили автори, що
належать до нового покоління істориків, містить найповніший виклад
героїчної боротьби УПА. Нашим завданням сьогодні є максимально
поширити її, насамперед на Сході країни”23. У 2010 р. за сприяння УІНП
вийшли нові книги про історію діячів українського Руху Опору: “УПА і запілля
на Північно-західних Українських землях. 1943–1945 роки”, “Квітка у червоному
пеклі. Життєвий шлях Людмили Фої”, “Життя та доля Михайла Дяченка –
“Марка Боєслава”, “Життєвий шлях Галини Голояд – “Марти Гай””24.

У рамках співпраці в гуманітарному проекті проходили Громадські історичні
слухання з низки спірних питань, що стосувались боротьби ОУН і УПА. Прикладом
стала полеміка навколо проблеми причетності українських націоналістів до
єврейських погромів, викликана заявою керівника Ради ізраїльського меморіального
комплексу “Яд Вашем” Йосипа Лапіда, який в ефірі “Німецької хвилі” заявив, що в
архівах цієї організації міститься ціле досьє, яке доводить участь Романа Шухевича
і легіону “Нахтігаль” в антиєврейських акціях25. 

21 “В. о. Голови УІНП Ігор Юхновський в складі офіційної української делегації відбув до
Польщі”, Новини  УІНП , 7  вересня 2009, доступ отримано 6 лютого 2019,
http://www.memory.gov.ua:8080/ua/news/detail/196.htm.

22 “Ющенко відкрив у Польщі пам’ятник жертвам Голодомору”, ТСН, 7 вересня 2009, Доступ
отримано 5 березня 2019, https://tsn.ua/ukrayina/yushchenko-vidkriv-u-polshchi-pam-yatnik-
zhertvam-golodomoru.html.

23 “352 сторінки історії Армії Нескорених”, UPA.IN.UA, 10 жовтня 2010, доступ отримано 25
січня 2019, http://upa.in.ua/book/?p=8.

24 “Побачили світ нові книги про УПА”, Новини УІНП, 11 червня 2010, доступ отримано 6
лютого 2019, http://memory.gov.ua:8080/ua/news/detail/313.htm.

25 Володимир В’яторович, “Кінець “легенди” про “Nachtigall”, День, березень 2008, доступ
отримано 25 січня 2019, http://incognita.day.kiev.ua/volodimir-vyatrovich-druga-polsko-ukrayinska-
vijna-1942–1947.html.
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Для того, щоб внести ясність в ситуацію й відреагувати на хвилю обурень,
спричинених заявою Й. Лапіда, 27 лютого 2008 р. до Ізраїлю вирушила урядова
група, до складу якої увійшли І. Юхновський та радник голови СБУ з науково-
дослідної роботи, співробітник УІНП Володимир В’ятрович. Їхнім завданням,
зокрема, було ознайомитися із документами про Р. Шухевича в архіві “Яд
Вашем”. Проте ізраїльська сторона заявила, що не готова передати матеріали
про Р. Шухевича із власних архівів, оскільки вони не зібрані в окремий комплекс,
можуть бути розкидані по всьому архіву. Директор архіву цієї організації Хаїм
Гертнер підтвердив, що жодного досьє на Шухевича в архіві немає, а Йосип
Лапід, який повідомляв про його існування, не був співробітником цього архіву26.

Присутній на зустрічі із керівництвом “Яд Вашем” голова Українського
інституту національної пам’яті запропонував ізраїльській стороні не робити
жодних заяв до моменту, коли буде завершена На це отримав відповідь, що
факт участі Р. Шух“спеціальна тривала дослідницька робота”. евича в
антиєврейських погромах є загальновідомим і не потребує особливих доказів27.
Результатом роботи урядової делегації став висновок, що ізраїльська організація
не володіє необхідними архівними матеріалами, щоб робити звинувачувальні
заяви, а тези Й. Лапіда – політична акція, спрямована проти визнання Р. Шухевича
Героєм України (напередодні візиту до Ізраїлю президент В. Ющенко присвоїв
Р. Шухевичу звання Героя України)28.

Реалізація масштабних проектів у перші роки своєї діяльності стали
можливими завдяки покращенню фінансування, що було спричинено достроковою
зміною уряду. З грудня 2007 р. посаду прем’єр-мінстра України займала Юлія
Тимошенко, яка підтримала діяльність УІНП. У 2008 р. Інститут отримав
найбільше фінансування за усі роки керівництва ним І. Юхновським29, хоча не
всі депутати були прихильниками цього. Під час обговорення бюджету в грудні
2007 р. проти виділення великих коштів для УІНП виступили комуністи. Зокрема
лідер Компартії Петро Симоненко у своїй промові категорично закликав не
“тратити” гроші на створення Меморіалу й зменшити фінансування Інституту30.

26 “В архіві “Яд Вашем” немає досьє на Романа Шухевича”, UPA.IN.UA, 4 березня 2008,
доступ отримано 25 січня 2019, http://upa.in.ua/book/?p=51.

27 Мария Мищенко, “Сотрудник СБУ: Мы ездили в Израиль увидеть досье против
Шухевича – а его просто не существует”, UNIAN, 25 березня 2008, доступ отримано 25 січня
2019, https://www.unian.net/politics/105233-sotrudnik-sbu-myi-ezdili-v-izrail-uvidet-dose-
protiv-shuhevicha-a-ego-prosto-ne-suschestvuet.html.

28 “СБУ спростувала Яд Вашем щодо Шухевича”, BBC Ukrainian.com, 4 березня 2008, доступ
отримано 25 січня 2019, https://www.bbc.com/ukrainian/domestic/story/2008/03/
080304_shukhevych_israel_oh.shtml.

29 “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих
актів України”, Офіційний вісник України, 18 січня 2008.

30 Стенограма пленарного засідання Верховної Ради України, 27 грудня 2007, Верховна Рада
України, офіційний веб-портал, доступ отримано 22 квітня 2019, https://iportal.rada.gov.ua/meeting/
stenogr/show/28.html.
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Не дивлячись на це, на рахунок установи в 2008 р. все ж поступила сума
еквівалента більше ніж 2,2 млн. євро31.

Важливим спектром роботи, який охопив Інститут в 2007–2009 рр., було
формування нової уніфікованої концепції історії України. Створення “платформи
національної історії, на основі якої писалися б підручники й відбувалося навчання
в школі” І. Юхновський вважав одним із першочергових завдань32. За ініціативою
УІНП робоча група (керівник – Наталія Яковенко) підготув ала проект
“Концепції та програми викладання історії України в школі”, що була розрахована
на учнів 5-12 класів33. В основу Концепції ліг принцип акцентування уваги в
вивченні іторичного процесу не на діяльності влади, а на суспільстві. Підсумки
цієї роботи були представлені на широке громадське обговорення, після закічення
якого і підведення підсумків передбачалося внесення концепції й програм на
розгляд Міністерства освіти і науки України34.

19 травня 2010 р. у Верховній Раді України відбувся круглий стіл “Яким має
бути сучасний підручник з історії України? (концептуальні засади, стан
викладання та проблеми підручникотворення з навчальної дисципліни “Історія
України”)”. І. Юхновський розповів про Концепцію та програми викладання історії
України в школі, що гутувалсь під егідою Українського інституту національної
пам’яті та Міністерства освіти і науки України. ”Це підхід, який
консолідуватиме наш народ у сьогоденній Україні, у її європейськості”, –
зазначив керівник УІНП35.

Наступного місяця відбулися громадські обговорення нової концепції в
Львівському національному університеті ім. І. Франка36 та в Національному
Університеті “Києво-Могилянська академія”37. 8 червня в рамках круглого столу
на тему “Яким має бути зміст сучасної історичної освіти в Україні: проблеми

31 “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих
актів України”, Офіційний вісник України, 18 січня 2008.

32 Ігор Юхновський, “Суверенна Україна виникла внаслідок поєднання адміністративних апаратів
УНР і УРСР” Тексти.org.ua, 4 березня 2010, доступ отримано 13 січня 2019, http://texty.org.ua/pg/
article/solodko/read/18196/Igor_Juhnovskyj_Suverenna_Ukrajina_vynykla_vnaslidok_pojednann

33 Наталя Яковенко, Концепція та програми викладання історії України в школі. (Київ:
Стилос, 2008), 4.

34 “Створена якісно нова концепція історичної освіти в Україні”,  Новини  УІНП, 22 січня
2010, Доступ отримано 6 лютого 2019, http://memory.gov.ua:8080/ua/news/detail/269.htm.

35 “Відбувся круглий стіл “Яким має бути сучасний підручник з історії України? (концептуальні
засади, стан викладання та проблеми підручникотворення з навчальної дисципліни “історія України”)”,
Новини  УІНП, 19 травня 2010, Доступ отримано 6 лютого 2019, http://memory.gov.ua:8080/ua/news/
detail/305.htm.

36 “У Львові відбулась презентація та громадське обговорення проекту Концепції та програм
викладання історії України в школі”, Новини  УІНП, 4 червня 2010, доступ отримано 6 лютого
2019, http://memory.gov.ua:8080/ua/news/detail/309.htm.

37 “Відбулось обговорення проекту Концепції і програм викладання історії України в школі”,
Новини  УІНП, 22 червня 2010, доступ отримано 6 лютого 2019, http://memory.gov.ua:8080/ua/
news/detail/319.htm.
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взаємодії академічної та дидактичної історії” частково було обговорено нову
Концепцію викладання історії України, яка все ще залишалася проектом на стадії
громадських обговорень. Учасники, окрім позитивних моментів, наголосили на
тому, що вважали недоліками, а саме: у програмі ослаблено національну та
державницьку складову, що нівелювало виховний чинник підручника в
утвердженні патріотизму; програма, базована на сучасних методологічних
постмодерністських підходах, ще не до кінця утверджених навіть серед учених,
не на часі тощо38.

Не дивлячись на всі “плюси” й “мінуси” такої програми, укотре на заваді
реалізації проекту Інституту стала зміна політичної влади в країні. Відхід від
уставленого трактування історії та перехід до модерністських тенденцій
історичної концепції не входила в плани нового міністра освіти – Д. Табачника.

Неодноразово з ініціативи Президента та патріотично налаштованих депутатів
у Верховній Раді ставилось питання про надання членам ОУН і УПА статусу
учасників бойових дій у Другій світовій війні. Відповідно до цього І. Юхновський
разом із колегами підготували до розгляду відповідний проєкт, через позицію
політичних опонентів з КПУ ініціатива УІНП не набула схвалення. Для того,
щоб уникнути гострих дискусійних моментів Інститут національної пам’яті
запропонував інший законопроєкт, який, за задумом І. Юхновського, мав би
відіграти консолідуючої роль у суспільстві – “Про збройну боротьбу українського
народу за незалежність України”. У цьому варіанті законопроекту було
розглянуто тільки двадцяте століття – з 1917 р. до 1956 р., коли були знищені
останні осередки українського національного Опору на території Західної України.
Такий хронологічний відрізок включав період Української революції 1917–23 рр.,
опір колективізації 1928–1931 і боротьбу ОУН і УПА під час Другої світової
війни, а також боротьбу всього українського народу проти нацистів.
Відштовхуючись від того, що статус учасників Другої світової війни мав
законодавче врегулювання, а статус інших учасників – ні, І. Юхновський прагнув
ввести поняття “учасника збройної боротьби за незалежність України”39.

3 червня 2009 р. у залі Верховної Ради України відбулись слухання “Про соціальне,
медичне і пенсійне забезпечення ветеранів війни та відзначення 65-річчя Перемоги
у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років”40, в яких, зважаючи на суспільно-

38 “Проведено круглий стіл на тему: “Яким має бути зміст сучасної історичної освіти в
Україні: проблеми взаємодії академічної та дидактичної історії””, Новини УІНП, 8 червня 2010,
доступ отримано 6 лютого 2019, http://memory.gov.ua:8080/ua/news/detail/310.htm.

39 Лана Самохвалова, “Ігор Юхновський: “Я вмовлю президента, примирення не буде”, УНІАН,
14 травня 2007, доступ отримано 15 січня 2019, https://www.unian.ua/politics/45295-igor-
yuhnovskiy-ya-vmovlyu-prezidenta-primirennya-ne-bude.html

40 “Про проведення парламентських слухань на тему: “Про соціальне, медичне і пенсійне
забезпечення ветеранів війни та відзначення 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні
1941–1945 років””, Відомості Верховної Ради України 39 (2009): 1503.
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політичний резонанс цього питання, взяв участь І. Юхновський,41. Керівник
Інституту у своїй доповіді вкотре згадав бійців уукраїнського Руху Опору, внесок
в перемогу яких, так і залишався офіційно не визнаним. І. Юхновський продовжив
обговорення цієї проблеми під час круглого стому “Рух Опору та український
визвольний рух на окупованих землях України (1941 – 1944 рр.)”42, що відбувався
в УІНП 5 червня 2009 р.

19 листопада 2009 р. Президент України підписав указ “Про додаткові заходи
щодо визнання українського визвольного руху XX століття”, який передбачав
додаткові заходи щодо активізації роботи з визнання діяльності організацій, які
боролися в ХХ ст. за здобуття Україною незалежності43. Згідно з указом,
Український інститут національної пам’яті повинен був створити електронну базу
даних про події українського визвольного руху XX ст. та його учасників й
організувати видання матеріалів наукових досліджень, монографій, присвячених
темі українського визвольного руху XX ст.44.

Проте, не дивлячись на цей указ та всі старання УІНП, за період керівництва
І. Юхновського офіційного визнання українських національних організацій як
сторони-учасниці боротьби за незалежність України досягнуто не було. Спроби
окремих політичних сил, зокрема Блоку Юлії Тимошенко, повторно порушити
питання щодо статусу учасників бойових дій у період Другої світової війни45,
теж не дали позитивних насліків. Проблему було вирішено значно пізніше, після
ухвалення законів “Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за
незалежність України у XX столітті” 2015 р.46 та “Про внесення зміни до статті
6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”
щодо посилення соціального захисту учасників боротьби за незалежність України
у XX столітті” 2018 р.47 Їх прийняття стало логічним завершенням діяльності й
зусиль І. Юхновського та його співпрацівників.

41 “В. о. Голови УІНП Ігор Юхновський взяв участь у Парламентських слуханнях”, Новини
УІНП, 13 травня 2009, доступ отримано 6 лютого 2019, http://www.memory.gov.ua:8080/ua/news/
detail/149.htm.

42 “Рух Опору та український визвольний рух на окупованих землях України (1941–1944 рр.)”,
Новини УІНП, 5 червня 2009, доступ отримано 6 лютого 2019, http://www.memory.gov.ua:8080/ua/
news/detail/151.htm.

43 “УІНП продовжує роботу щодо визнання українського визвольного руху XX століття”,
Новини УІНП, 20 листопада 2009, доступ отримано 6 лютого 2019, http://memory.gov.ua:8080/ua/
news/detail/230.htm.

44 Про додаткові заходи щодо визнання українського визвольного руху XX століття,
Офіційний вісник Президента України 35 (2009): 31.

45 “БЮТ пропонує визнати ветеранів ОУН-УПА учасниками бойових дій”, Українські новини,
30 листопада 2009, доступ отримано 22 січня 2019, https://ukranews.com/ua/news/17454-byut-
proponuye-vyznaty-veteraniv-oun-upa-uchasnykamy-boyovykh-diy.

46 “Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті”,
Офіційний вісник України, 27 травня 2015.

47 “Про внесення зміни до статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту” щодо посилення соціального захисту учасників боротьби за незалежність
України у XX столітті”, Урядовий кур’єр, 27 грудня 2018.
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У 2009 р. були організовані “круглі столи”, на яких обговорювалась проблема
участі українців у Другій світовій війні, серед них: “Українські землі та становище
українців в умовах нацистського окупаційного режиму (червень 1941 – жовтень
1944 рр.)”48, “Завершальний період Другої світової війни. Підсумки війни та її
наслідки для України”49, “Україна у Другій світовій війні: формування національної
пам’яті Українського народу”50, “Роль Народного Руху України за перебудову в
здобутті незалежності України”51, “Звільнення України від нацистських
загарбників (до 65-ї річниці)”52, “Польща – Україна. Спільнота долі – спільний
історичний досвід”53, “Українці на фронтах Другої світової війни та у Русі Опору
країн Європи: проблеми історичної та національної пам’яті” (який проходив під
головуванням самого І. Юхновського)54, “Формування ялтинсько-потсдамської
системи міжнародних відносин і доля України”55.

Окрему увагу було приділено періоду становлення української державності у
новий час, зокрема епосі Гетьманщини. Інститут став організатором круглих
столів на теми “Іван Мазепа – український гетьман”56, “Ідея української
незалежності в геополітичному контексті XVII століття. Міжнародні відносини
Української козацької держави”57.

48 “Українські землі та становище українців в умовах нацистського окупаційного режиму
(червень 1941– жовтень 1944 рр.)”, Новини УІНП, 6 травня 2009, доступ отримано 6 лютого
2019, http://www.memory.gov.ua:8080/ua/news/detail/123.htm

49 “Завершальний період Другої світової війни. Підсумки війни та її наслідки для України”,
Новини УІНП, 19 червня 2009, доступ отримано 6 лютого 2019, http://www.memory.gov.ua:8080/
ua/news/detail/160.htm.

50 “Україна у Другій світовій війні: формування національної пам’яті Українського народу”,
Новини УІНП, 25 червня 2009, доступ отримано 6 лютого 2019, http://www.memory.gov.ua:8080/
ua/news/detail/164.htm.

51 “Роль Народного Руху України за перебудову в здобутті незалежності України”, Новини
УІНП, 16 вересня 2009, доступ отримано 6 лютого 2019, http://www.memory.gov.ua:8080/ua/
news/detail/202.htm.

52 “Звільнення України від нацистських загарбників (до 65-ї річниці)”, Новини УІНП, 29
жовтня 2009, доступ отримано 6 лютого 2019, http://memory.gov.ua:8080/ua/news/detail/218.htm.

53 “Польща – Україна. Спільнота долі – спільний історичний досвід”, Новини УІНП,
12 листопада 2009, доступ отримано 6 лютого 2019, http://memory.gov.ua:8080/ua/news/detail/
223.htm.

54 “Українці на фронтах Другої світової війни та у Русі Опору країн Європи: проблеми
історичної та національної пам’яті”, Новини УІНП, 18 листопада  2009, доступ отримано 6 лютого
2019, http://memory.gov.ua:8080/ua/news/detail/228.htm.

55 “Формування ялтинсько-потсдамської системи міжнародних відносин і доля України”,
Новини УІНП, 10 грудня 2009, доступ отримано 6 лютого 2019, http://memory.gov.ua:8080/ua/
news/detail/244.htm.

56 “Круглий стіл: “Іван Мазепа – український гетьман”, Новини УІНП, 24 березня 2009,
доступ отримано 6 лютого 2019, http://www.memory.gov.ua:8080/ua/news/detail/111.htm.

57 “Ідея української незалежності в геополітичному контексті XVII століття. Міжнародні
відносини Української козацької держави”, Новини УІНП, 13 травня 2009, доступ отримано
6 лютого 2019, http://www.memory.gov.ua:8080/ua/news/detail/126.htm
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Діяльність Інституту була тісно пов’язана з іншими державними структурами.
Окрім СБУ, УІНП співпрацював з Службою зовнішньої розвідки України, яка в
листопаді 2009 р. передала УІНП понад 2000 архівних документів, що проливали
світло на окремі епізоди біографії гетьмана І. Мазепи. Також спільно з
Виставковим центром Держкомархіву України і центральних державних архівів,
Центральним державним кінофотофоноархівом України ім. Г. С. Пшеничного,
Державною науковою архівною бібліотекою України було створено електронне
документальне видання “Герої Крут: трагічні події 29 січня 1918 року та
вшанування пам’яті (до 91-ї річниці подій). Документи, фотодокументи та
публікації преси”58.

У березні 2010 р. на черговій робочій нараді І. Юхновський оголосив поточний
робочий план, в якому зробив акцент на проблемі функціонування Національного
заповідника “Софія Київська”59. Проте реалізувати заплановане вже не вдалося.

Ще на початку своєї діяльності на посту керівника УІНП І. Юхновський
слушно завважаючи, що майбутнє Інституту залежить від політичної обстановки
країни, ініціював підготовку Закону про Інститут національної пам’яті й звернувся
до президента з проханням подати проєкт на розгляд Верховній Раді, однак у
той момент ініціатива не знайшла підтримки у коридорах влади. В одному із
своїх інтерв’ю І. Юхновський розмірковував про можливі варіанти розвитку
діяльності Інституту, пов’язані зі зміною влади. Найбільшого ворога своєї
установи він вбачав в КПУ, одночасно зазначав, що в Партії регіонів є
прагматичні люди з конструктивним мисленням60. У 2010 р. УІНП став жертвою
політичних ігор. Після перемоги на президентських виборах В. Януковича
відбулися кардинальні зміни у функціонуванні Інституту. Спочатку, у червні
2010 р. уряд прийняв рішення про відставку І. Юхновського з посади в. о. голови
УІНП61, а пізніше законом “Про оптимізацію центральних органів виконавчої
влади” Інститут був ліквідований62.

Отже, не дивлячись на те, що загальне політичне тло не було сприятливим
для функціонування УІНП, і його керівництву з перших днів існування інституції
прийшлося розпочинати свою роботу із подолання матеріальних та організаційних
труднощів, все ж І. Юхновському, як досвідченому політику та науковцю, вдалося

58 “Електронне документальне видання про Героїв Крут – Чернігівщині”, Новини УІНП,
9 січня 2010, доступ отримано 6 лютого 2019, http://memory.gov.ua:8080/ua/news/detail/267.htm.

59 “Відбулась робоча нарада за участю в. о. Голови УІНП І. Юхновського”, Новини УІНП,
24 березня 2010, доступ отримано 6 лютого 2019, http://memory.gov.ua:8080/ua/news/detail/267.htm.

60 Ігор Юхновський, “Суверенна Україна виникла внаслідок поєднання адміністративних апаратів
УНР і УРСР”, Тексти.org.ua, 4 березня 2010, доступ отримано 13 січня 2019, http://texty.org.ua/pg/
article/solodko/read/18196/Igor_Juhnovskyj_Suverenna_Ukrajina_vynykla_vnaslidok_pojednann

61 “Кабмін звільнить главу Інституту національної пам’яті”, Obozrevatel, 5 липня 2010, доступ
отримано 22 січня 2019, https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/76302-kabmin-zvilnit-glavu-
institutu-natsionalnoi-pamyati.htm.

62 “Про оптимізацію центральних органів виконавчої влади “, Офіційний вісник України 32
(2010): 3.
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сформувати кваліфіковану команду та створити діючий механізм роботи
Інституту. Недостатнє фінансування значно обмежувало можливості Інституту
в перший період її діяльності, однак, це не зупиняло І. Юхновського, котрий
прагнув вивести УІНП на рівень його європейських аналогів. Першим проєктом,
за який взявся Інститут, була зміна офіційного ставлення до жертв Голодомору
та вшанування їхньої пам’яті на законодавчому рівні. Ця тема виявилася
дискусійною в середовищі українського політикуму й засвідчила неприйняття
частиною української політичної еліти трактування трагічних подій 1932–
1933 років як геноциду української нації сталінським режимом. Результатом
копіткої роботи УІНП виявилося прийняття Закону України “Про Голодомор
1932–1933 рр.” і проведення заходів, пов’язаних із ним у переведення у норм
закону у практичну площину. Сприяння ухваленню й започаткування реалізації
положень Закону стало першою важливою ініціативою І. Юхновського на посаді
в. о. голови Інституту.

Завдяки І. Юхновському Український інститут національної пам’яті в 2006–
2010 рр. став центром низки наукових подій і державного, і міжнародного
масштабів. Наповнення архівосховища установи численними унікальними
документами сприяло створенню ще одного дослідницького центру з вивчення
історичних процесів в Україні. Важливою ініціативою І. Юхновського було
випрацювання в 2006–2010 роках єдиної Концепції історії України для середніх
навчальних закладів, а також зусилля Інституту щодо вирішення проблеми
офіційного визнанням членів ОУН і вояків УПА учасниками бойових дій у Другій
світовій війні. Обидва проекти не були реалізовані через неготовність частини
політичного середовища змінити історичну парадигму, проте, саме в цей період,
і, не останню чергу, завдяки і. Юхновському, були закладені підвалини для зміни
суспільного сприйняття українського Руху Опору й наступного ухвалення ініціатив
УІНП на законодавчому рівні.

ACADEMICIAN IHOR YUKHNOVSKY AS THE HEAD
OF THE UKRAINIAN INSTITUTE OF NATIONAL REMEMBRANCE

Petro DATSKIV
Ivan Franko National University of Lviv,

Chair of Modern History of Ukraine named after Mykhailo Hrushevskyi,
1, Universytetska str., 79000 Lviv, Ukraine

The main idea of this article is that thanks to activities of Ihor Yukhnovsky as the acting director of
Ukrainian Institute of National Remembrance, the existence of such institution became possible in
political realities of that time. The President’s opposition parties did not support the idea of necessity
of the Institute, which created the additional difficulties since its establishment. Regardless of the fact,
that academician did not have a degree in history, his candidacy was a priority for the initiator of the
UINM – Viktor Yushchenko. I. Yukhnovky had great scientific and political experience, thanks to this
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he possessed necessary organizational data and wide social base, which allowed him to quickly gather
a team of professionals, who, despite of some financial difficulties, managed to realize many  projects,
important for the country.

Key words: Ukrainian Institute of National Remembrance, Ihor Yukhnovsky, lawmaking, Holodomor,
Second World War.




