Перелік художніх і документальних фільмів,
присвячених Другій світовій війні*
Документальні фільми про події Другої світової війни
"1377 спалених заживо" Україна (2009)
"1941. Заборонена правда" Україна (2013)
"Апокаліпсис: Друга світова війна" Франція (2009)
"Битва за Киев" Україна (2013)
"В августе 43-го" Україна (2013)
"Визволення" Україна (2014)
"Війна. Український рахунок" Україна (2002)
"Війна без переможців" Україна (2002)
"Війна та мир: евакуація" Україна (2009)
"Двобій на Дніпрі" Україна (2013)
"Друга світова війна в кольорі" Велика Британія (2009)
"Золотий вересень. Хроніка Галичини 1939-1941" Україна (2010)
"Місто, яке зрадили" Україна (2008)
"Між Гітлером і Сталіним: Україна у Другій світовій війні" Україна, Канада (2005)
"Несчастливая "Звезда". Третья битва за Харьков. Хроники Україна (2013)
"НКВД и Гестапо. Братья по крови" Білорусь, Польша (2009)
"ОУН–УПА: війна на два фронти" Україна (2006)
"Радянська історія" Латвія (2008)
"Рівень секретності "18" Україна (2011)
"Солдати Імперій. Різні адреси війни" Україна (2014)
"УПА. Тактика боротьби" Україна (2007)
"Харьков 1941-43 гг. Жизнь, как она есть" Україна (2014)
"Хроніка Української Повстанської Армії 1942–1945" Україна (2014)
“Ціна перемоги” Україна (2007)

“Чернігівський рубіж. 1941-1943” Україна (2013)
"Чорна піхота" Україна (2010)

Художні фільми, які відображають події Другої світової війни
"Батальоны просят огня" СРСР (1985)
"Бункер" Німеччина, Італія, Австрія (2004)
"В бой идут одни “старики" СРСР (1973)
"Велика втеча" США (1963 )
"Великий диктатор" США (1940)
"Вишневі ночі" Україна (1994)
"Владика Андрій" Україна (2008)
"Врятувати рядового Райана" США (1998)
"Далекий постріл" Україна (2005)
"До побачення, діти" Франція ( 1987)
"Катинь" Польща (2007)
"Книжкова злодійка" США, Німеччина (2014)
"Листи з Іводзіми" США (2006 )
"Міст надто далеко" США, Великобританія (1977)
"Міст через річку Квай" США (1957)
"Молоді леви" США (1958)
"На войне как на войне" СРСР (1968)
"Незламна" Україна, РФ (2015)
"Незламний" США (2015)
"Нескорений" Україна (2000)
"Операція “Валькірія" США, Німеччина (2008)
"Паттон" США (1970)
"Піаніст" 2002 Франція
"Перл Харбор" США (2001)
"Послання" Китай (2009)

"Прапори наших батьків" США (2006)
"Святі і солдати. Бортове кредо" США (2003)
"Список Шиндлера" США (1993)
"Сталінград" Німеччина (1992)
"ТойХтоПройшовКрізьВогонь” Україна, ПЦ “Інсайтмедіа” (2012)
"Хлопчик у смугастій піжамі" Великобританія, США (2008)
"Чорна книга" Нідерланди (2006)
"Четыре танкиста и собака" Польща (1966)

* Рекомендовано Українським інститутом національної пам'яті

