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    Україна  1932-1933:  геноцид  голодом / [фотографії :            
В. Удовиченко, С. Липовецький]; Український інститут 
національної пам'яті, Національний музей "Меморіал жертв 
Голодомору" [та ін.]. – [Київ] : [б.в.], [2020]. – 35 с. : фото. 
   

 
        
         Ukraine 1932-1933: Genocide 
by Famine / Ukrainian Institute of 
National Remembrance, "The 
Memorial to victims of the  

                                            Holodomor" National, Museum …   
                                                      [et  al.]. – Kyiv, 2020. – 36 p. 
 
                                

 
 
       Ukraine, 1932-1933: génocide par affamement / Institut 
ukrainien de la mémoire nationale, Musée national "Mémorial des 
victimes du Holodomor", Ministére des affaires étrangéres de 
I'Ukraine ... [et al.]. - Kyiv, 2020. -  35, [1] pp.  
 

     Брошура деталізує історію Голодомору 1932-1933 рр., 

яку мають знати не лише в Україні, а й у всьому світі, та пояснює, чому Голодомор є 

геноцидом і чому таким його має визнати світове співтовариство, також змушує 

замислитися про причини і наслідки трагедії українського народу, спричиненої тоталіт

арним більшовицьким режимом. 

 

 

Сергійчук В. В ім’я правди й історичної справедливості, 
або Вимушена післямова до виступу на Міжнародному форумі 
з Голодомору : лекція : додаток до збірника матеріалів 

«Конференція Дмитра Штогрина» / В. Сергійчук. – К. : Видавничий 

дім «Києво-Могилянська академія», 2020 . – 50 с. 

Лекція присвячена проблемі визначення ознак та підрахун

ку жертв Голодомору-геноциду 1932-1933 років в Україні. На 

основі дослідження первинних документів українських архівів 

стверджується, що мінімальні втрати від цієї трагедії становлять 

щонайменше сім мільйонів осіб.  

 

 



 

Стасюк Олеся. Нариси про Голодомор : або навіщо нам 
потрібно знати всю правду про геноцид українців / О. Стасюк. 
- К. : Видавництво Марка Мельника, 2019 . - 216 с. 

Голодомор 1932-1933 років – це лише один епізод у              

набагато довшій та складнішій історії примусу, придушення та 

насильства проти українців з боку комуністичного режиму.      

В нарисах розкриваються причини, методи, наслідки цього           

страшного злочину, що дають можливість стверджувати про   

геноцидну природу Голодомору. 

 
 
Міфи про Голодомор / [автор тексту В. Брехуненко] ; Національний музей 

Голодомору–геноциду, Інститут дослідження Голодомору. – Дрогобич : Коло, 2020 . - 68 с. 

Науково-популярне видання, що спростовує ключові        

міфи про Голод в Україні, які були спрямовані на те, щоб 

заперечити сам факт Голодомору, розмити геноцидну 

природу цього найкривавішого злочину проти українців, 

зняти з Кремля тавро організатора й перекласти відповідаль-

ність за всі події на рядових виконавців. На підставі наукових 

аргументів проаналізовано ідеологічну мету кожного міфу,         

історичне підґрунтя для спекуляцій, розлого обґрунтовано        

документальні підстави заперечення спотворених образів         

Голодомору-геноциду, цілеспрямовано нав'язуваних Моск-     

вою протягом майже століття 

 

 

 Марочко Василь. Йосип Сталін - фельдмаршал 
Голодомору / В. Марочко ; Національний музей Голодомору–
геноциду, Інститут дослідження Голодомору. - К. : Видавець 
Мельник М. Ю., 2020.- 104 с. 

       У книзі висвітлено тактико-стратегічний задум сталінської 

політики хлібозаготівлі, особисту участь Сталіна у 

«розверстанні»  обсягів  примусового  вилучення хліба  у           

селян, ініціювання кремлівським володарем судових репре-  

сій проти так званих «ухильників» і «саботажників». 

 



 

          Проблема екзистенційного вибору під час голодомору – геноциду : Матеріали 
Міжнародної науково-практичної конференції 20 листопада 2019 р. / Національний музей 
Голодомору–геноциду, Інститут дослідження Голодомору, КНУ ім. Т. Шевченка [та ін.] – К. : 
Видавництво Марка Мельника. - 2020 . - 312 с. 

       У збірці матеріалів проаналізовано, в яких умовах україн-

цям доводилося робити екзистенційний вибір, як деформу-     

вався внутрішній світ людини, втягненої у щоденну й щохви-

линну боротьбу за елементарне виживання, людини, яка             

бачила навкруг себе муки і смерть найдорожчих їй людей і    

була нездатною хоч щось вдіяти.  

        Видання розраховане на істориків, етнологів, краєзнавців, 

викладачів, та всіх тих, хто цікавиться темою Голодомору 

1932-1933 років. 

 
         Голодомор-геноцид : термінологія / [автор. колектив В. 
Марочко, С. Старовойт, Л. Артеменко та ін.] ; Національний музей 
Голодомору-геноциду, Інститут дослідження Голодомору. – К., 
2019. - 64 с. 

     Науково-популярне видання, що містить роз’яснення най-

частіше вживаних термінів, пов’язаних із Голодомором-гено-

цидом на Україні. Адресоване краєзнавцям, викладачам, 

студентам, школярам – широкому колу читачів, зацікавлених 

історією України. 

 
Тарнавська Г. Спасенна весна : новела / Галина Тарнавська. Спогади / Іван 

Михалевич. – Тетіїв : Літо друк, 2019. – 108 с. 

         Свідчення живих очевидців голодомору 1932-1933 рр., а 

також свідків, яким це відомо з розповідей батьків та родичів, 

що пережили Голодомор на Тетіївщині (Київська обл.), мають 

велике значення для всієї України, як підтвердження факту ге-

ноциду українства. 

         Згідно свідчень людей, що пережили Голодомор, у місті    

Тетієві та в селах району від голоду загинуло більше 20 тисяч 

осіб. 



 

        Летопись украинского Донбасса : Донбасс в 1921-1941 гг. /[составитель Юрий 
Косенко]. – Ичня : ЧП "Формат", 2019. - 322 с. 

      1921-1941 рр. - цей період є вкрай важливим для історії       

регіону. Саме тоді відбулися такі знакові події, як колективі- 

зація села й Голодомор, становлення планової командно-             

адміністративної системи економіки в індустрії, нещадне ви- 

зискування ресурсів та мешканців регіону тоталітарним ста-

лінським режимом сягнуло свого апогею, відбулося масове 

винищення інтелігенції та розпочалася жорстка русифікація 

сільських районів Донбасу. Ці події й досі даються взнаки.     

Хоча тією чи іншою мірою вони відбувалися не тільки на       

Донбасі, але їхній перебіг у регіоні мав свої характерні                

особливості, які є важливими для розуміння багатьох сучасних процесів. 

 

      Serhiychuk Volodymyr. Genocile-holodomor 1932-1933 of ukrainians / V. Serhiychuk. – 
Vyschgorod : PP Serhiychyk M.I., 2018 . - 178 s. 

       This scientific research is based on previously unknown 

archival documents. The documents are the main basis used in 

our attempt to establish the true number of victims of the 

Genocide-Holodomor 1932-1933. The information contained in 

this book is intended for the use researchers and those who are 

interested in the history of this Ukrainian catastrophe. Every victim 

counts and deserves to be counted. 

 

 

      33 запитання і відповіді про Голодомор-геноцид /[автор 
тексту Н. В. Лапчинська] ; Міністерство культури України, 
Національний музей "Меморіал жертв Голодомору".  – Дрогобич 
: Коло, 2018. – 88 с. : іл..  

      Науково-популярне видання, адресоване вчителям, студен-

там, краєзнавцям і усім тим,хто хоче дізнатися про передумови 

й політико - організаційні механізми вчинення у 1932-1933 рр.  

злочину геноциду української нації. 

 



       Енциклопедія Голодомору 1932-1933 років в Україні / 
Вступ. слово Є. Нищука ; Передмова, авт. текст В. Марочка ; 
Міністерство культури України, Національний музей 
"Меморіал жертв Голодомору", Асоціація дослідників 
голодоморів в Україні. ‒ Дрогобич : "Коло", 2018. ‒ 576 с. 

      Видання  інформативно відтворює причини, обставини,     

соціально-психологічні та статистично-демографічні  наслід-

ки  Голодомору-геноциду  в Україні.   Має  понад  тисячу ста- 

тей, які стосуються персоналій, подій, явищ, термінологіч-       

ного, історіографічного, меморіально-історичного, демогра

фічного, антропологічного дискурсів Голодомору. 

 
 

         Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в 
Україні ХХ століття" (Київ, 16 трав. 2018 року) / Всеукр. 
правозахисна організація «Меморіал» ім. В. Стуса, Нац. музей 
«Меморіал жертв Голодомору», КНУ ім. Т. Шевченка [та ін.]. — 
Дрогобич : Коло, 2018. — 368 с. 

    У збірнику розкриваються передумови та причини  Голодо-

мору 1932-1933 років, механізми його творення  та наслідки.  

Розглядаються регіональні особливості Голодомору-геноци- 

ду за матеріалами обласних архівів та  свідченнями очевидців 

Голодомору. Частина статей присвячені також висвітленню   

штучних голодів в Україні у 1921-1923, 1946-1947 рр. 

 

      Proceedings of the International Scientific-Educational Working Conference “Genocide-
Holodomor 1932–1933: The Losses of the Ukrainian Nation” (October 4, 2016, Kyiv) / 
National University of Kyiv , National Museum “Holodomor Victims Memorial”. – Kyiv : National 
Museum “Holodomor Victims Memorial”, 2018. – 119 p. 

This collection of articles reveals the preconditions and causes of 

the GenocideHolodomor of 1932–1933, and the mechanism of its 

creation and its consequences leading to significant cultural, social, 

moral, and psychological losses. The key issue of this collection of 

articles is the problem of the Ukrainian national demographic losses. 

This publication is intended for historians, researchers, ethnologists, 

teachers, and all those interested in the catastrophe of the 

Genocide-Holodomor of 1932–1933. 

 



 

         Матеріали Міжнародної науково-практичної конфе-ренції "Голодомор 1932-1933 
років: втрати української нації" (Київ, 4 жовтня 2016 року) / КНУ ім. Т. Шевченка, Нац. 
музей «Меморіал жертв Голодомору» [та ін.]. — Дрогобич : Коло, 2018. — 368 с. 

      У збірці матеріалів розкриваються передумови та причини 

Голодомору 1932-1933 рр., механізм його творення та наслід-

ки, що призвели до значних культурних, соціальних, менталь-

них,  морально-психологічних  втрат.  Ключовим  питанням        

збірки є проблема демографічних втрат української нації під   

час Голодомору-геноциду 1932-1933 років. 

      Це видання розраховане на істориків, етнологів, краєзнав-

ців, викладачівта всіх тих, хто цікавиться темою Голодомору 

1932-1933 років. 

 

        Applebaum Anne. Red Famine: Stalin's War on Ukraine / 

Applebaum Anne . – Doubleday, 2017. – xxx + 463p. 

       "Red Famine. Stalin's War on Ukraine" a revelatory history of 

one of Stalin's greatest crimes -the consequences of which still 

resonate today In 1929 Stalin launched his policy of agricultural 

collectivization which forced millions of peasants off their land 

and onto collective farms. The result was a catastrophic famine, 

the most lethal in European history. 

 

          Брехуненко В. Війна за свідомість. Російські міфи про Україну та її минуле /                
В. Брехуненко. – К., 2017. – 280 с. 

         У книзі за допомогою наукових аргументів спростовують-

ся ключові російські міфи про Україну та українську історію.      

Проаналізовано  ідеологічну  спрямованість  кожного  міфу,       

історичне підґрунтя російських спекуляцій, обґрунтовано під-

стави заперечення спотворених образів нашого минулого,       

цілеспрямовано нав’язуваних Москвою ось уже протягом          

кількох століть. У тих випадках, коли сучасний міф має довгу         

історію, простежено еволюцію його змісту. 

 



 

        1933: "І чого ви ще живі?"  / Упоряд. Тетяна Боряк. – К. : ТОВ "Видавництво "Кліо", 
2016. – 720 с. 

         Працю сфокусовано на такому аспекті Голодомору, як     

вилучення незернових запасів, їжі й одягу в селян, адже за-   

гальноусталеною є думка про конфіскацію саме зерна для      

виконання плану хлібозаготівель. Упорядник на прикладі        

свідчень, зібраних у різних країнах і роках, наводить читаче-

ві картину тотального охоплення України вилученням будь-

чого,  що  могло бути  використане  в  їжу...  Голоси  тих,  хто 

вижив  у  страхітті  Голодомору,  зібрані  у  цій  книжці, є  без

- заперечним свідченням проти організаторів та виконавців   

цього страшного злочину. 

 

 

             Сергійчук,  Володимир   Голодомор  1932-1933  років  як  
геноцид  українства  / В. Сергійчук. - [Вид. четверте, доп.]. - 
Вишгород : М.І. Сергійчук, 2016. -  320 с. : іл.   

            У книзі на основі архівних документів і спогадів очевидців 

обгрунтовується закономірність визначення голо-домору 1932—

1933 рр. в україні геноцидом українства відповідно до конвенції 

ООН щодо запобігання злочинів проти людства.       

 

 

            Голодомор не зламав / Вступ. слово   В. В’ятровича. – К. : 
Національний музей "Меморіал жертв Голодомору", 2016. ‒ 31 с. 

          «Україну можемо втратити!» — писав переляканий Сталін 

влітку 1932 року. Він боявся втратити Україну як ресурс, без          

якого побудова могутньої індустріальної імперії, здатної за-         

воювати світ, залишалася б тільки мрією. 

          Щоб не втратити, він вирішив стратити Україну. Стратити я

к уособлення всього, що ненавидів диктатор — свободи,                

самодостатності, культурної унікальності… 

 



 

          Нас вбивали, бо ми – українці… – К., 2016. – 16 с. – 
("Меморіал жертв Голодомору"). 

         «Нас  вбивали, бо ми - українці...» - брошюра, яка дає              

загальну і найнеобхіднішу інформацію про історію геноциду, 

вчиненого  більшовицьким  окупаційним  режимом  проти     

української нації в 1932 – 1933 роках. Брошюра про історію      

Голодомора. 

 

 

 

           Сергійчук,  Володимир   Голодомор  1932-1933  років  як  
геноцид  українства / В. Сергійчук. - [Вид. третє, доп.]. – Вишгород 
: М.І. Сергійчук, 2015. -  168 с. : іл.   

            У книзі на основі архівних документів і спогадів очевидців 

обгрунтовується закономірність визначення голо-домору 1932—

1933 рр. в україні геноцидом українства відповідно до конвенції 

ООН щодо запобігання злочинів проти людства.       

 

 

 

           Геноцид 1932-1933 років в Україні за матеріалами кримінальної справи №475 / 
упоряд. М. Герасименко, В. Удовиченко. – К., 2014. – 560 с. : фото. 

        Основою джерельної бази презентованого збірника є  

матеріали кримінальної справи № 475 (судовий № 1-

33/2010), які зберігаються в поточному архіві Апеляцій-         

ного суду м. Києва й налічують 331 том.  

       Книжка містить документи про відкриття справи, свід-     

чення очевидців, фотоматеріали 1932-1933 років, постано-

ву Апеляційного суду м. Києва з мотивувальною частиною 

про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом             

українців. 

 

 



 

         Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним 
правом = The Holodomor of 1932-1933 in Ukraine as a Crime of Genocide under 
International Law / за наук. ред. В. Василенка, М. Антонович. – Вид. 3-тє, доп. - К. : 
Видавничий дім "Києво-Могилянська академія«, 2014. – 365 с. 

        У монографії розглядаються складні правові аспекти Голо-

домору 1932-1933 років в Україні, а саме:  методологія  його    

правової оцінки, історико-порівняльний аспект Голодомору,  

питання правової кваліфікації Голодомору як геноциду, ви-        

значення суб’єктів злочину та потерпілих від нього, а також        

відповідальності за Голодомор 1932-1933 рр. Окремий розділ 

присвячений аналізу Голодомору в ширшому контексті ра-       

дянського геноциду проти української нації. 

 

 

          Норман М. Наймарк  Геноциди Сталіна / Норман М. Наймарк; пер. з  англ. Василя 
Старка. –  К. :  Видавничий дім "Києво-Могилянська академія«, 2011. – 136 с. 

         Основна мета книжки «Геноциди Сталіна», за словами її     

автора, відомого американського історика, професора Нор-   

мана М. Наймарка, — «обґрунтувати кваліфікацію Сталінових 

масових убивств як геноциду», адже правління Сталіна приве-

ло до загибелі мільйонів невинних людей, що їх було розстрі- 

ляно, заморено голодом, замучено на смерть у в’язницях і на 

засланні.  

         Видання починається з розгляду питань довкола поход-    

ження та вживання терміну «геноцид» у міжнародній право-   

вій практиці, зокрема висвітлено історію створення та ухва-       

лення «Конвенції про запобігання злочину геноциду та пока- 

рання за нього». Автор розглядає формування Сталіна як народовбивці, конкретні                   

епізоди масових убивств у 1930-х роках (розкуркулення, голод в Україні 1932—1933 рр.,  

нищівні кампанії проти неросійських народів, великий терор 1937—1938 рр., проблему    

порівняння нацистських і радянських злочинів. Вважаючи питання геноциду важливим    

для українців, Н. Наймарк сподівається, що «ця книжка допоможе їм ясніше усвідомити     

його динаміку». 

 



 

          Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. 
Донецька область. Ч.1.  / [авт. кол. : О. Л. Третяк, С. Ф. Блєднов [та ін.] ; відповід. ред. С. Ф. 
Блєднов ; Український інститут національної памˈяті. – Донецьк :  Вид-во КП "Регіон", Вид-
во "СПД Блєднов ", 2008. – 784 с. : фото.  

         "Національна книга пам’яті жертв Голодомору 

1932–1933 років в Україні" – унікальне за змістом, масш

-табами та соціальними наслідками видання. Видання       

включає 18 регіональних та окремий зведений том.           

Кожен том складається із вступної статті, мартирологу,    

документів, свідчень очевидців, фотоматеріалів та хро-

ніки Голодомору. 

          На основі архівних джерел та свідчень очевидців    

розкриваються причини, масштаби та наслідки цієї тра-

гічної події. 

 

 

         Сергійчук, Володимир Як нас морили Голодом / В. Сергійчук; Київський 
національний університет ім. Т. Г. Шевченка,  Центр українознавства. – К. : ПП Сергійчук     
М. І., 2006. -  392 с.                          

         На основі невідомих до недавнього часу документів з         

колишніх таємних архівів простежено геноцид українського  

народу у XX ст. через штучні голодомори, організовані біль-  

шовицькою владою. Уперше в одному дослідженні мовою      

документів розповідається про голодомори 1921—1923, 

1932—1933 і 1946—1947 рр. Крім того, наводяться документи 

про спробу комуністичного режиму приховати перед світом 

правду про голод в Україні і розповідається про зусилля укра

-їнців у діаспорі, які домагалися визнати цю трагедію геноцид

ом українського народу.  

 


