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63.3(4Укр)62 

Г 61 

      Голодомор 1932 – 1933 років в 

Україні як злочин геноциду згідно з 

міжнародним правом : монографія / pа 

наук. ред. В. Василенко, 

М. Антонович. – 3-тє допов. вид. – К. : 

Видав. Дім «Києво-Могилянська 

академія», 2014. – 364 с. 

      Укр. та англ. мовами.  

Розглядаються складні правові аспекти 

Голодомору 1932-1933 років в Україні.  



63.3(4Укр)62 

Г 34 

      Геноцид в Україні 1932 – 1933 

рр. : матеріали кримінальної справи 

№ 475 / упор. М. Герасименко,  

В.Удовиченко. – К. : НАН України, 

2014. – 560 с.  

У збірнику друкуються документи та матеріали 

присвячені жахливій трагедії українського 

народу в ХХ ст.. – Голодомору-геноциду 1932-

1933 рр. Публікація охоплює документи про 

відкриття справи, свідчення очевидців, 

результати судової історично-правової та 

науково-демографічної експертиз та ін. 



63.3(4Укр)61     

М20 

Малик Я. 

 Запровадження радянського режиму 

в українському селі (1917-1920) : [монографія] 

/ Ярослав Малик, Олег Береза. - Львів : ВЦ 

ЛНУ, 2001. - 391 с. -ISBN 966-613-064-5 

В монографії висвітлено проблеми 

запровадження радянського режиму влади в 

українському селі в 1917-1920 рр. Розкрито 

основні форми і методи завоювання 

більшовиками українського селянства - 

ідеологічні, політичні, військові та економічні. 

Відображено функціонування органів 

більшовицької влади у формі рад, комбідів і 

комнезамів. Описано масовий селянський рух 

проти насаджуваного більшовиками радянського 

режиму. 



63.3(4Укр)622     

К96 

Кушнір В. Г. 

 У скорботних 1932-1933 роках ( 

Миколаївський район Одеської області) : 

[монографія] / В. Г. Кушнір, Н. О. Петрова, В. М. 

Поломарьов. - Одеса : КП ОМД, 2008. - 292 с. -

ISBN 978-966-2106-36-2 

У монографії зібрані розповіді свідків 

Голодомору 1932-1933 років в селах, які входять 

за сучасним адміністративним поділом до 

Миколаївського району Одеської області. У 

свідченнях міститься інформація про дії влади 

щодо "розкуркулення" селян, стану українського 

селянства, спостережується процес дефомації в 

традиційній культурі українців. 



63.3(4Укр)622     

С34 

Сидорук А. 

 Голодомор: коли Україна й світ 

визнають правду? Роздуми над трагедією / 

Аркадій Сидорук. - К. : ВЦ "Просвіта", 2009. 

- 352 с. : іл. -ISBN 978-966-2133-34-9 

Автор досліджує тему Голодомору вже 

чверть століття, ще відтоді, як у 

колишньому СРСР і в підрадянський 

Україні її вважали крамольною.  

Осмислення Голодомору 1932-1933 років 

задля теперішнього й майбутнього, 

переконаний автор книги, - це саме та ідея, 

довкола якої може об'єднатися світове 

українство. 



63.3(4Укр)622     

С82 

 Сторінки пам'яті: трагедія 

українського народу 1932-1933 рр. : матер. 

наук.-практ. конф. 22 листоп. 2006 р. / 

голов. ред. В. В. Говоруха. - Х. : ХарРІ 

НАДУ "Магістр", 2006. - 131 с. -ISBN 966-

390-031-8 

У збірнику подано тези виступів учасників 

конференції в рамках заходів з вшанування 

пам'яті жертв і постраждалих від Голодомору 

та політичних репресій в Україні. 



63.3(4Укр)622     

Р65 

 Розсекречена пам'ять: 
Голодомор 1932-1933 років в Україні в документах 

ГПУ-НКВД / упоряд. : В. Борисенко, В. Даниленко, 

С. Кокін та ін. - К. : ВД "Києво-Могилянська 

академія", 2008. - 603 с. -ISBN 978-966-518-453-9 

У виданні представлено документи радянських 

органів державної безпеки - Державного 

політичного управління (ДПУ) та народного 

комісаріату внутрішніх справ (НКВС), що містять 

додаткову архівну інформацію про причини, перебіг 

і наслідки найстрашнішої трагедії українського 

народу ХХ століття - Голодомору 1932-1933 років. 

Документи розповідають про здійснення органами 

держбезпеки масових політичних репресій, у тому 

числі і з метою приховування правди про Голодомор. 

Документи зберігалися під грифами секретності і 

були недоступними для дослідників. 



63.3(4Укр)      

Г61  

 Голод в Українi 1946-1947 
: документи i матерiали / гол. ред. ради П. П. 

Толочко. - К.-Нью-Йорк : Вид-во М. П. Коць, 

1996. – 375 с. - (Пам"ятки iсторiї України. 

Сер.V: Джерела новiтньої iсторiї). -ISBN 966-

581-025-1 

Документи i матеріали пропонованого 

збірника вперше у вiтчизнянiй i свiтовiй 

iсторiографiї висвiтлюють причини, хiд та 

наслiдки голоду 1946-1947 рр. 



63.3(4Укр)622     

Т65 

 Трагедія Голодомору в 

Україні 1932-1933 рр. у пам'яті 

народній : матер. наук.-практ. конф. 22 

листопада 2007 р. - Х. : ХарРІ НАДУ, 

2008. - 187 с. -ISBN 978-966-390-044-5 



63.3(4Укр)622     

Г61 

 Голодомор 1932-1933 рр. 

Пам'ятаймо!  : матеріали наук.-практ. 

конф. "Сторінки пам'яті: трагедія 

українського народу 1932-1933 рр." (25 

листопада 2009 р.) / відп. ред. В. В. 

Говоруха. - Х. : ХарРІ НАДУ, 2010. - 

239 с. -ISBN 978-390-082-7 



91.9:63  

Г61 

 Голодомор в Україні 1932-1933 рр.  : 

бібліогр. покажч. / упоряд.: Л. М. Бур'ян, І. Е. Рекун . 

- Одеса ; Львів : Вид-во М.П.Коць, 2001. - 654 с. -

ISBN 966-7891-03-8  

Покажчик охоплює понад шість тисяч назв публікацій за 1932-2000 рр., які 

всебічно висвітлюють одну з найтрагічніших сторінок історії України. Посібник 

буде корисний науковцям, викладачам вузів і шкіл, студентам, краєзнавцям, 

широкому загалу читачів.  

Другий випуск покажчика охоплює понад шість тисяч назв публікацій за 2001 - 

2006 рр., які всебічно висвітлюють одну з найтрагічніших сторінок історії 

України. 

91.9:63  

Г61 

 Голодомор в Україні 1932 - 1933 рр. : 

бібліогр. покажч., Вип. 2 / упоряд.: Л. М. Бур'ян,  

І. Е. Рікун. - Одеса : Вид-во "Студія "Негоціант", 

2008. - 573 с. -ISBN 978-966-691-244-8 




