


Концепція 

Національного музею 
«Меморіал жертв Голодомору»

Голодомор – це геноцид української нації в 1932-1933 роках, організований 
керівництвом ВКП(б) та урядом СРСР шляхом створення штучного масового голоду, 
що призвів до багатомільйонних людських втрат у сільській місцевості на території 
Української СРР та Кубані, переважну більшість населення якої становили українці. 
Голодомор був викликаний свідомими й цілеспрямованими заходами вищого 
керівництва на чолі зі Сталіним, розрахованими на придушення українського 
національно-визвольного руху і фізичного знищення частини української нації.



У 2008 році було споруджено першу чергу Меморіалу жертв Голодомору. Згодом мала
постати друга черга – музейна частина великого музейного комплексу. Восени 2016
року Кабінет Міністрів України повернувся до ідеї спорудження музею у складі
музейного комплексу.

Оскільки на сьогодні в світі нема жодного музею, який би комплексно розповідав про
злочин геноциду українців – Голодомор – запланований музей має стати саме такою
установою.



Національний музей «Меморіал жертв Голодомору» повинен стати повноцінним 
музейним комплексом та науковим центром, що розкриває суть злочину геноциду –
Голодомору 1932-1933 років через інтерпретацію історії сучасними музейними 
засобами у постійній експозиції, здійснення виставкової, науково-дослідної та 
культурно-освітньої діяльності в Україні та за її межами, майданчиком для 
меморіальних заходів, а також центром консолідації української нації на темі спільної 
історії, без поділу за політичною віссю «Захід-Схід. Це зламає створений Російською 
імперією міф, буцімто Україна є частиною Росії, пояснить іноземцям суть і глибокі корені 
російської агресії на Сході України.

ВІЗІЯ МУЗЕЮ



Розповідати українському суспільству та світовій спільноті на прикладі української 
історії, щоденно, про безцінність людського життя та навчати розпізнавати на прикладі 
Голодомору передумови геноцидів, аби застерегти людські спільноти від загрози 
повторення подібних масових злочинів у майбутньому.

МІСІЯ МУЗЕЮ



Передбачувана кількість відвідувачів – 1 000 000 осіб в рік.

Цільові групи:
- школярі, студенти, громадяни середнього і старшого віку, іноземці, офіційні
дипломатичні делегації.

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ



- Поширення інформації про злочин геноциду, вчинений комуністичним окупаційним 
режимом в Україні у 1932-1933 роках шляхом виставково-експозиційної, екскурсійної, 
видавничої, методичної діяльності, комунікативних практик та міжнародної співпраці;
- Збереження пам`яті про Голодомор через експозицію, архів документів та бази даних 
свідків Голодомору, місць масового поховання і пам`ятних знаків - щоб про злочин 
знали всі і не допустили його повторення в майбутньому;
- Комплектування фондів музею з теми Голодомору, як речовими артефактами, так і 
свідченнями та предметами мистецтва, що є рефлексією митців на правду про злочин; 
- Дослідження історії Голодомору науковцями музею як центру вивчення геноциду 
українців

ФУНКЦІЇ МУЗЕЮ



Будівля створюваного музею орієнтовно повинна мати площу 14 тис. кв. м. 
Пропонується наступне зонування внутрішньої площі будівлі:
- Експозиційно-виставкова зона:

постійна експозиція 

-
-
-
-
-
-
-

зона тимчасових виставок  
Фондосховища 
Службові кабінети для науково-адміністративного персоналу 
Наукова зона
Зона сервісного обслуговування відвідувачів
Зона службових приміщень
Зона господарських приміщень
Господарський вуличний майданчик

СТРУКТУРА МУЗЕЮ



Наскрізною темою, яка має пройти через всю експозицію, ми бачимо людський вимір
трагедії, лінію Людини в історії, яку змінюють обставини і влада, Людину, яка бореться,
втрачає, досягає, але яка попри все лишається Людиною.

- Інтродукція. Україна. Втрачений світ
- «Влада vs Людина» 
- «Людина vs Смерть» 
- «Людина vs Людина» 
- «Людина + Життя»

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ ЕКСПОЗИЦІЇ



- Цей музей про те, що буває з суспільством, коли люди перестають контролювати

владу;

- Не можна бути пасивним, коли поруч коїться злочин, бо завтра сам можеш стати
потерпілим;

- Життя і свобода – найбільші цінності кожної людини.

ОСНОВНІ МЕСЕДЖІ МУЗЕЮ









План третього поверху



План другого поверху



План першого поверху



План технічного поверху
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