


 

 

63.3(4Укр)6 
З-11 
      З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : 

наук. і докум. журн. 
 
      № 1 ( 20 ) 2003 / гол. ред. Ю. Данилюк. 

– К. : Сфера, 2003. – 467 с. 
      № 2 ( 35 ) 2010 / гол. ред. О. Рубльов. – 

К. – Харків : Права людини, 2011. – 448 с. 
      № 1 (36 ) 2011 / гол. ред. О. Рубльов. – 

К. – Харків : Права людини, 2011. – 416 с. 
      № 2 (37 ) 2011 / гол. ред. О. Рубльов. – 

К. – Харків : Права людини, 2011. – 312 с. 
      № 1 (38 ) 2012 / гол. ред. О. Рубльов. – 

К. – Харків : Права людини, 2013. – 352 с. 
      № 2 ( 39 ) 2012 / гол. ред. О. Рубльов. – 

К. – Харків : Права людини, 2013. – 424 с. 
  № 1-2 ( 40-41 ) 2013 / гол. ред. О. Рубльов. 

– К. – Харків : Права людини, 2014. – 424 с. 
      № 1 ( 42 ) 2014 / гол. ред. О. Рубльов. – 

К. – Харків : Права людини, 2014. – 424 с. 

Науковий і документальний журнал. 
Видається з серпня 1994 року. Журнал 
розміщує публікації в рубриках: «З історії 
тоталітаризму», «З історії спецслужб», «З 
історії Другої світової війни», «Державний 
терор радянської доби», «Влада і церква» 
тощо. 

 
 



 

63.3(4Укр)62 
П 49 
      Польща та Україна у тридцятих – 

сорокових роках ХХ століття. Невідомі 
документи з архівів спеціальних служб / 
редкол. : Є. Беднарек, В. В’ятрович, С. Кокін 
та ін. – Варшава – Київ : Legra Sp. z o.o., 2010.  

      Укр. та пол. мовами. 
      Т. 8. Великий терор : польська 

операція 1937 – 1938. в 2 ч. 

Цей том спільної польсько-української 
видавничої серії «Польща та Україна у 
тридцятих-сорокових роках ХХ століття. 
Невідомі документи з архівів спеціальних 
служб» присвячено саме так званій 
польський операції, проведеній радянськими 
органами державної безпеки в УРСР 
протягом 1937-1938 рр. 

 

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) 
К 56 
      Ковальчук М. Війна з більшовицькою 

Росією за незалежність 1917 – 1920. / 
М. Ковальчук. – К. : ПП Н. Брехуненко, 2007. 
- 72 с. 

У книзі висвітлено маловідому сторінку 
історії України – збройну боротьбу УНР 
проти агресії більшовицької Росії у 1917 – 
1920 рр. На підставі широкого кола 
документів й спогадів сучасників розглянуто 
причини українсько-більшовицьких війн. 
Докладно розповідається про бойову 
діяльність збройних сил УНР, спрямовану на 
захист української державності. 



 

63.3(4Укр)62 
О-76 
      Остання адреса. До 60-річчя 

соловецької трагедії. - В 3-х т. / упоряд. 
П. Кулаковський, Ю. Шаповал. – К. : Сфера. 

      Т. 2. - 1998. - 286 с. 
      Т. 3. - 1999. - 394 с.  

Збереження правди про трагічні події, що 
сталися під час сумнозвісної «єжовщини» на 
Соловках, де загинуло чимало найкращих 
представників України, - така основна мета 
цього видання. 

Другий том видання містить продовження 
науково-аналітичної розвідки «Шлях на 
Соловки», в ньому друкуються документи з 
тюремних справ, а також унікальні матеріали 
оперативної розробки соловецьких в’язнів. 

В третьому томі вміщено наступний блок 
«розстрільних» протоколів засідання 
Особливої трійки УНКВД Ленінградської 
області, документи з тюремних справ, 
уривки із спогадів.  

 

63.3(4Укр)63 
П 77 
      Пристайко В. І. Я жив разом із 

країною … : інтерв’ю, виступи, коментарі / 
В. Пристайко. – К. : Сфера, 2004. – 224 с. 

Зібрані у цій книзі матеріали стосуються 
широкого кола проблем, що мають 
безпосереднє відношення до подій того часу, 
висвітлюють становлення спецслужби 
України, що зростала разом с молодою 
державою. 



 

63.3(4Укр)62 
Р 15 
      Радянські органи державної безпеки 

у 1939 - червні 1941 р. : документи ГДА СБ 
України / упоряд. В. Даниленко, С. Кокін. – 2-
ге перероб. вид. –К. : Видав. Дім «Києво-
Могилянська академія», 2013. – ( Сер. 
Радянські органи державної безпеки під час 
другої світової війни 1939 – 1945 ). 

      Перша кн. 1 ч. - 720 с. 
      Перша кн. 2 ч. – 608 с. 

Публікація унікальних, донедавна суворо 
засекречених документів відкриває нові 
грані глибокої обізнаності спецслужб у 
питаннях наближення світової війни та 
фашистської агресії проти СРСР у червні 
1941 року, передвоєнного соціально-
економічного життя країни, а водночас – 
нові сторінки національно-визвольної 
боротьби. 

 

63.3(4Укр)6 
Ш 24 
      Шаповал Ю. ЧК-ГПУ-НКВД в Україні 

: особи, факти, документи / Ю. Шаповал, 
В. Пристайко, В. Золотарьов. – К. : Абрис, 
1997. – 608 с. 

Книга містить унікальні документи, 
архівний і фактичний матеріал, довідкові 
матеріали, що розкривають «кухню» роботи 
чекістських органів. 



 

63.3(4Укр)6 
П 61 
      Посівнич М. Р. Роман Шухевич / М. Р. 

Посівнич. – К. : ТОВ «Атлант ЮЕмСІ», 2007. 
– 63 с. , іл. ( Стозір’я. Б-ка укр. родини : 
Державні діячі. Дипломати. Військові діячі ).- 
Рез. англ. 

Нарис присвячено життєвому шляху 
провідного члена ОУН та Головного 
командира УПА Романа Шухевича, 
незламного очільника національно-
визвольної боротьби українського народу 
проти тоталітарних імперій. Висвітлюється 
родинне, шкільне та студентське оточення, у 
якому формувався майбутній лідер. 
Характеризується особа Романа Шухевича, 
як керівника та людини, розкривається його 
роль у тогочасних суспільно-політичних 
процесах. 

 

63.3(4Укр) 
Г 12 
      Гаврилишин Б. Залишаюсь українцем 

: cпогади / Б. Гаврилишин. – 2-ге вид., без 
змін. – К. : Унів. вид-во Пульсари, 2012. – 
288с., іл. (Сер. «Українці у світовій 
цивілізації»).  

Професор Богдан Гаврилишин – один із 
відомих в світі вчених, радників і 
консультантів з питань управління та 
міжнародних відносин. Серед найяскравіших 
прогнозів розвитку різних націй-держав – 
його передбачення про розпад СРСР більш 
ніж за 10 років до події. 

 Автор розповідає про свій цікавий і 
надзвичайно насичений життєвий шлях, 
перед читачем постають впливові 
особистості й важливі події, активним 
учасником яких був автор. 



 

63.3(4Укр-4Оде-2Оде)62     
О-41 
 Одеська хвиля : док., твори, спогади 

в'язнів сумління. / упоряд. : П. Отченашенко, 
О. Різників, Д. Шупта ; Всеукр. тов-во політ. 
в'язнів і репресован.   

         Т. 2. - Одеса : Друк, 2007. - 270 с. -
ISBN 966-8149-94-7 

         Т. 3. - Одеса : Друк, 2008. - 320 с. -
ISBN 966-8149-94-7 

         Т. 4. - Одеса : Друк, 2009. - 312 с. -
ISBN 966-81-49-94-7 

         Т. 5. - Одеса : Сімекс-принт, 2010. -
336 с. -ISBN 978-966-2601-5 

Альманах публікує багато цікавих 
інтерв'ю, спогадів про минулі репресії і 
переслідування комуністичним режимом 
вільної думки і вільного слова. 

 

63.3(4Укр)62     
Р88 
Русначенко А. 
 Народ збурений. Національно-

визвольний рух в Україні й національні рухи 
опору в Білорусії, Литві, Латвії, Естонії у 
1940-50-х роках / Анатолій Русначенко. - К. : 
Пульсари, 2002. - 518 с. -ISBN 966-7671-41-0 

Книга висвітлює один з 
найдраматичніших періодів боротьби 
українського народу за незалежну, 
самостійну і демократичну Україну, а також 
розвиток національних рухів опору в 
Білорусі, Литві, Латвії й Естонії в роки 
Другої світової війни і після неї. Автор 
використовує величезну кількість архівних 
документів та різні публікації, що вийшли за 
кордоном, а в останні роки - і в Україні, 
наводить безліч даних, яки дозволяють 
вийти на рівень усвідомлення визвольного 
руху народів тоталітарної імперії СРСР. 



 

63.3(4Укр)55     
К93 
Куромія Г. 
 Свобода і терор у Донбасі. Українсько-

російське прикордоння, 1870-1990-і роки / 
Гіроакі Куромія ; пер. з англ. Г. Кьорян, 
В. Агеєв. - К. : Основи, 2002. - 510 с. -ISBN 
966-500-232-5 

Книжка відомого японського дослідника 
присвячена бурхливій історії Донбасу, 
козацькому краю, де віками гуляв дух волі, 
де степ давав притулок тим, хто шукав 
кращого життя чи тікав від чужої сваволі. І 
це прагнення свободи, близьке і зрозуміле 
всім націям і народам, не змогли знищити 
ані самодержавницька Російська імперія, ані 
сталінський Радянський Союз. Гіроакі 
Куромія стверджує: упродовж усієї своєї 
історії Донбас був утіленням свободи, і саме 
ця свобода, нездоланна і вічна, визначила 
вкрай різку і жорстку політичну історію 
Донбасу 

 

63.3(4Укр)      
Б24  
Баран В. 
 Україна 1950-1960-х рр.: еволюцiя 

тоталiтарної системи / Володимир Баран. - 
Львiв : Iн-т українознавства НАН України , 
1996. - 447 с. -ISBN 966-02-0094-3 

У праці робиться спроба комплексного 
аналізу історії України 1950-1960-х рр., 
еволюції радянської тоталітарної системи 
після смерті Сталіна. Автор докладно 
аналізує розвиток суспільно-політичні, 
соціально-економічних, національно-
духовних процесів в Україні, спираючись на 
численні архівні документи, більшість з яких 
ще недавно приховувалась від громадськості 
за грифами "Таємно" та "Цілком таємно" 



 

63.3(4Укр)62     
З-84 
 Зона : [часопис] / гол. ред. О. Різників ; 

Всеукр. тов. політв'язнів і репрес. - Одеса : 
Сімекспринт, 2011. - 266 с. -ISBN 978-966-
2601-22-0 

Спогади політв’язнів. 

 

63.3(4Укр)62     
Л84 
Лук'яненко Л. 
 Сповідь у камері смертника / Левко 

Лук'яненко. - [вид. 4-те]. - К. : [б.в.], 2011. - 
136 с. -ISBN 978-966-1557-16-0  

В книзі відомого політичного і 
державного діяча, Героя України, 
Л.Г. Лук'яненка висвітлюються героїчні 
сторінки боротьби за незалежність України. 



 

63.3(4Укр)62     
Л84 
Лук'яненко Л. 
 З часів неволі. Кн. 4. Країна Моксель / 

Левко Лук'яненко. - К. : Фенікс, 2010. - 520 с. 
-ISBN 978-966-651-838-2 

Книга охоплює прикінцевий період 
першого ув'язнення. Це неоціненне 
свідчення про боротьбу політв'язнів різних 
національностей у наджорстких умовах за 
Статус політв'язня, за права людини, за 
незалежність. 

 

63.3(4Укр)61     
М-20 
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)     
Ф53 
Филимонов С. Б. 
 Тайны судебно-следственных дел : 

документ. очерки о жертвах полит. репрессий 
в Крыму в 1920-1940-е годы / С. Б. 
Филимонов. - Симферополь : Таврия-Плюс, 
2000. - 127 с. -ISBN 966-7503-44-5 

В книге содержаться документальные 
очерки о жертвах политических репрессий в 
Крыму в 1920-1940 гг. Очерки основаны на 
рассекреченных судебно-следственных 
делах, хранящихся в архиве Главного 
управления СБУ в Крыму. 

 

63.3(4Укр-4Оде)625     
Н69 
Ніточко І. І. 
 Остання депортація : До 60-річчя 

примусового переселення 1951 року / 
І. І. Ниточко. - Одеса : Прес-кур'єр, 2011. - 240 
с. - (Серія "Праці Державного архіву Одеської 
області" : т. 30). -ISBN 978-966-2512-06-9 

Розглянуто проблему депортації 
українського населення з території, 
приєднаної до Польщі 15 лютого 1951 року, 
за договором № 121 про обмін ділянками 
державних територій. Основну увагу автор 
приділяє переселенцям, що потрапили до 
села Маринове Березівського району 
Одеської області. 



 

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)624     
Т-93 
 1939 рiк в iсторичнiй долi України i 

українцiв : матерiали мiжнар. наук. конф. 23-
24 верес. 1999 р. - Львiв : ЛНУ, 2001. - 224 с. 

Збірник складено за матеріалами 
доповідей. 



 

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. 



 

66.5(4Укр-4Крм)     
К85 
 Крымские репатрианты: депортация, 

возвращение и обустройство : [монография] / 
О. А. Габриелян, С. А. Ефимов, В. Г. Зарубин 
и др. - Симферополь : ИД "Амена", 1998. - 340 
с. -ISBN 966-95519-0-0 

Монография основана на архивных 
документах, данных социологических 
исследований, нормативно-правовых актах 
органов государственной власти, материалах 
периодической печати. В ней 
рассматриваются основные этапы 
этнической истории Крыма, проблемы, 
связанные с осуществлением и 
последствиями депортации из Крыма в 1941 
и 1944 гг. немцев, крымских татар, армян, 
болгар и греков. В центре внимания авторов 
анализ деятельности Украинского 
государства по организации и 
финансированию процесса возвращения, 
обустройства и социальной адаптации 
депортированных лиц и их потомков. 
Значительное место в книге отведено 
вопросам эволюции крымскотатарского 
национального движения, освещению вклада 
мирового сообщества в оказание помощи 
крымским репатриантам. 



 

66.5(4Укр-6Крм)     
Ш-52 
 Шестой процесс Мустафы Джемилева 

: материалы следствия и запись судебного 
процесса. 1983-1984 гг. Ташкент. - 
Симферополь : [Фонд "Крым"], 2001. - 495 с. -
(Крымскотатарское национальное движение). 
-ISBN 966-7283-84-4 

Книга содержит материалы 6-го процесса 
над участником Крымскотатарского 
национального движения Мустафой 
Джамилевым, где дается опись материалов 
предварительного следствия, судебного 
процесса и обвинительного приговора 

 

63.3(4Укр - 4Оде) 
Ф 17 
      Файтельберг-Бланк В. Одесса в эпоху 

ленинской и сталинской диктатуры / 
В. Файтельберг-Бланк, Т. Колесниченко. – 
Одесса : КП ОГТ, 2008. – 448 с., с ил. 

В период гражданской войны Одесса 
пережила рекордное число всяческих 
«диктатур», которые делали свою 
«политику» только с помощью «кнута», 
начисто позабыв при этом о каких-либо 
«пряниках». Больше всего «кнутов» 
досталось одесской научной и творческой 
интеллигенции от ленинской и сталинской 
«диктатуры пролетариата» в лице ее 
карающих «мечей» - ВЧК, ГПУ, НКВД и т.д. 
Их или расстреливали, или насильственно 
депортировали за границу, или ссылали на 
далекие и холодные «острова» Архипелага 
ГУЛАГ. 

 


