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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Російська Федерація (РФ), порушивши міжнародні 

зобов’язання та міждержавні договори, на території незалежної України розгорнула 

збройний конфлікт, що призводить до значних людських та матеріально-ресурсних 

втрат і гуманітарної катастрофи в тимчасово окупованих окремих районах 

Донецької та Луганської областей України. Мета держави-агресора – дестабілізація 

суспільно-політичної ситуації в Україні для її повернення під контроль РФ, 

недопущення європейського шляху розвитку, позбавлення можливості самостійного 

прийняття рішень щодо внутрішньої і зовнішньої державної політики.  

Усвідомлення українським суспільством реальної загрози втрати незалежності 

своєї держави викликало патріотичне піднесення її громадян і спричинило 

унікальний у новітній історії України феномен добровольчого руху. Паралельно із 

частковою мобілізацією до Збройних Сил України (ЗС України), інших військових 

формувань та правоохоронних органів відбувся набір у добровольчі формування, які 

за підтримки державних органів стали на захист державного суверенітету і 

територіальної цілісності України. Українські добровольчі формування виникли як 

реакція на загарбницькі дії РФ проти України. Відзначаючи їх роль у захисті 

територіальної цілісності України, Верховна Рада України ухвалила Постанову “Про 

встановлення Дня українського добровольця” від 17.01.2017 № 1822-VIII, його 

відзначають щорічно 14 березня. Законом України “Про Національну безпеку 

України” від 21.06.2018 № 2469-VIII визначено, що до сектору безпеки та оборони 

держави належать громадяни та громадські об’єднання, які добровільно беруть 

участь у забезпеченні національної безпеки України. 

Актуальність дослідження українських добровольчих формувань, їх створення 

та функціонування у 2014–2015 роках, зумовлена такими чинниками: 

на початковому етапі російської агресії проти України, в умовах ослаблених 

силових структур держави, українські добровольчі формування відіграли важливу 

роль у звільненні частини Донбасу від окупантів та призупиненні просування 

російсько-терористичних сил по території України; 

українські добровольчі формування, які увійшли до складу ЗС України, 

Національної гвардії України (НГУ), Міністерства внутрішніх справ (МВС) 

посилили обороноздатність держави в умовах російської агресії; 

розкриття історії виникнення та функціонування українських добровольчих 

формувань поглиблить історіографію сучасної України; 

висвітлення діяльності українських добровольчих формувань із захисту 

територіальної цілісності України сприятиме національно-патріотичному 

вихованню громадян України. 

З огляду на актуальність теми у дисертації сформульовано наукове завдання, 

яке полягає у дослідженні українських добровольчих формувань як унікального 

явища сучасної України, з’ясуванні передумов їх виникнення та діяльності в умовах 

російсько-українського збройного протистояння. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана в межах планів наукової і науково-технічної діяльності Національного 

університету оборони України імені Івана Черняховського. Автор взяв участь у 

таких науково-дослідних роботах (НДР): шифр “Застосування-2” (номер державної 
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реєстрації 0116U000007т), шифр “Застосування-3” (номер державної реєстрації 

0117U000040т). У рамках НДР автор у співавторстві розробив підрозділ про 

причини збройного конфлікту на Сході України та особисто підготував матеріали 

про участь у конфлікті українських добровольчих формувань у 2014–2015 рр. 

Мета дисертаційного дослідження: на основі виявлених джерел з’ясувати 

суспільно-політичні передумови виникнення українських добровольчих формувань, 

особливості їх створення та функціонування у 2014–2015 рр. в умовах протидії 

російській збройній агресії на Сході України. 

Відповідно до мети дисертації визначено завдання:  

з’ясувати стан наукової розробленості теми, узагальнити і проаналізувати 

джерельну базу дослідження; 

виявити передумови виникнення українських добровольчих формувань; 

розкрити організаційно-правові засади становлення добровольчих формувань; 

охарактеризувати особливості комплектування українських добровольчих 

формувань, їх бойової підготовки та забезпечення;  

висвітлити участь українських добровольчих формувань у захисті 

територіальної цілісності держави на Сході України. 

Об’єкт дослідження – українські добровольчі формування 2014-2015 років. 

Предмет дослідження – передумови виникнення, організаційне становлення 

та функціонування українських добровольчих формувань. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють період з 20 лютого 2014 року до 

24 вересня 2015 року. Нижня межа пов’язана з початком збройної агресії Російської 

Федерації проти України. Верхня межа зумовлена виданням Указу Президента 

України від 24 вересня 2015 року № 555/2015, в якому визначено входження 

добровольчих формувань, груп, батальйонів до складу військових формувань та 

правоохоронних органів держави. 

Географічні межі дослідження охоплюють територію України.  

Методи дослідження. Використано загальновизнані принципи наукового 

дослідження: історизм, що зумовив встановлення взаємозв’язків між діяльністю  

українських добровольчих формувань та військово-політичними подіями в Україні і 

за її межами; поєднання принципу системності та методу синтезу дало змогу 

проаналізувати складники “доброволець – добровольчий рух – добровольче 

формування – силова структура – штаб АТО”; принцип конкретності сприяв 

виявленню тенденції розвитку добровольчого руху як суспільного явища. 

Використання принципу діалектичної єдності історичного і логічного дало змогу 

простежити процес зародження, розвитку і функціонування добровольчого руху, не 

допускаючи домислів та спекуляцій історичними фактами і подіями. Принцип 

україноцентризму, застосований автором у дослідженні, передбачає всебічний 

розгляд питань, порушених в дисертації, з позицій української державності. 

Застосування загальнонаукових методів (аналізу і синтезу, логічного, 

формалізації, абстрагування, статистичного) і спеціальних (історико-

джерелознавчого аналізу, порівняльно-історичного та історико-логічного) сприяло 

відтворенню особливостей становлення та функціонування українських 

добровольчих формувань в означених хронологічних межах, уникнення 

однобічності й непослідовності під час вирішення наукового завдання. 
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Наукова новизна одержаних результатів визначається розробленням 

важливої наукової теми, яка досі не була предметом комплексного розгляду у 

вітчизняній історичній науці і є першим історичним дослідженням про створення та 

функціонування українських добровольчих формувань 2014–2015 рр. 

Автором уперше: 

проаналізовано історіографію та наявну у відкритому доступі джерельну базу, 

оцінено ступінь наукової розробленості історії створення і функціонування 

українських добровольчих формувань у 2014–2015 рр., запропоновано та 

обґрунтовано авторське визначення “українські добровольчі формування”; 

висвітлено суспільно-політичні умови та правові підстави створення 

добровольчих військових формувань у 2014 році. Встановлено, що нормативно-

правова база створення формувань була попередньо регламентованою, однак у 

процесі російсько-українського конфлікту вдосконалювалася. Визначено низку 

внутрішніх та зовнішніх передумов, що вплинули на виникнення добровольчих 

формувань; 

з’ясовано принципи комплектування українських формувань на першому 

етапі збройного конфлікту на Сході України. Вони проявилися у бажанні 

патріотично налаштованих громадян добровільно захищати територію України від 

агресивних посягань РФ; 

розглянуто бойову підготовку українських добровольчих формувань, яка 

виявилася затребуваною, тому що на початку антитерористичної операції (АТО) 

лише незначна частина добровольців мала достатній військовий та бойовий досвід. 

Збройний захист своєї території від ворожих сил потребував відповідного навчання, 

яке б враховувало особливості тактики боїв із противником на Сході України; 

висвітлено роль у збройному захисті території України українських 

добровольчих формувань, які спільно із військовими частинами та підрозділами ЗС 

України, іншими військовими формуваннями призупинили наступ російсько-

терористичних сил; 

відображено соціальну характеристику учасників українських добровольчих 

формувань (“портрет українського добровольця”). Виявлено світоглядну єдність та 

взаємозв’язок між учасниками Євромайдану та добровольцями – учасниками 

антитерористичної операції. 

Уточнено і доповнено відомості про чисельний склад та командування 

українських добровольчих формувань, а також обґрунтовано смислове значення 

понять: “українські добровольчі формування”, “добровольці”, “добровільний”, 

“добровольчий”.  

Набули подальшого розвитку:  

історіографія за напрямом дослідження; 

відомості про командирів, які долучилися до творення українських 

добровольчих формувань; 

знання про інтеграцію добровольчих формувань до силових структур держави. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що положення, 

фактичний матеріал та висновки дисертації можуть бути використані при підготовці 

видань з новітньої історії України, історії військових формувань України, при аналізі 

російсько-українського збройного конфлікту; у системі підготовки особового складу 
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ЗС України та правоохоронних органів; у навчальному процесі вищих навчальних 

закладів; у національно-патріотичному вихованні молоді; під час проведення 

подальших наукових досліджень з історії російсько-українського збройного конфлікту 

та антитерористичної операції. Матеріали дисертації використано у науково-

публіцистичному виданні “Біла книга антитерористичної операції на Сході України 

(2014–2016)” (акт про реалізацію наукових результатів дисертаційного дослідження 

Стасюка Ю.М. від 11.04.2018). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним науковим 

дослідженням автора. Публікації за темою дисертації виконані особисто за винятком 

статей у співавторстві: “Методологічні засади комплексного військово-історичного 

дослідження перебігу збройного конфлікту на Сході України”, в якій автор 

обґрунтував значення військово-історичних методів для дослідження перебігу 

збройного конфлікту на Сході України; “Започаткування та основні напрями наукової 

розробки проблеми бойового застосування частин (підрозділів) Збройних Сил України 

в 2014–2015 рр. в ході збройного конфлікту на Сході України”, де автор проаналізував 

вітчизняну та зарубіжну історіографію, що стосується батальйонів територіальної 

оборони. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 

оприлюднено на VII Всеукраїнській науковій конференції молодих учених, 

студентів та курсантів “Комунікативні стратегії інформаційного суспільства: 

лінгвістика, право, інформаційна безпека” (Київ, 6 квітня 2016 р.); Міжвузівському 

науково-практичному семінарі “Досвід застосування Збройних Сил у світових 

війнах і воєнних конфліктах ХХ – початку ХХІ ст.: тенденції та закономірності” 

(Київ, 26 травня 2016 р.); Міжнародній науковій конференції “Відродження 

Українського війська: сучасність та історична ретроспектива” (Київ, 1–2 грудня 

2016 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції “Українське військо: 

сучасність та історична ретроспектива” (Київ, 1 грудня 2017 р.). 

Результати дослідження автор доповідав на засіданнях науково-дослідного 

центру воєнної історії Національного університету оборони України імені івана 

Черняховського.  

Публікації. Результати дослідження відображені в 11 авторських публікаціях, 

з них 7 – у вітчизняних фахових наукових виданнях (3 – у науково-метричних 

виданнях), а також на одному науково-практичному семінарі і трьох конференціях, 

одна з яких міжнародна.  

Структура дослідження підпорядкована дояганню мети і виконанню завдань 

дослідження. Дисертація складається з оглядового змісту, вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг праці становить 

281 сторінки з них основний текст викладено на 173 сторінках. Список 

використаних джерел та літератури містить 335 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

У першому розділі “Історіографія, джерельна база та методи дослідження” 

з’ясовано стан наукової розробленості теми, охарактеризовано використані  джерела 

та визначено методи наукового пошуку. 
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У підрозділі 1.1 “Історіографія теми дослідження” проаналізовано публікації, 

в яких прямо або опосередковано відображено заявлену тему. З’ясовано, що історію 

українських добровольчих формувань, їх становлення та функціонування 

розглянуто в контексті історіографії антитерористичної операції на Сході України. 

Метою перших статей була мобілізація населення на боротьбу з російськими 

загарбниками, тому публікації мали переважно пропагандистське спрямування. З 

2015 року почали з’являтися  наукові праці, в яких у широкому історичному 

діапазоні розглянуто російсько-українські відносини, причини і характер збройного 

конфлікту, участь у ньому українських добровольчих формувань. 

Російсько-українські відносин з погляду конфліктологічної парадигми 

розглянув Г. Перепелиця у монографії “Україна – Росія: війна в умовах 

співіснування”. Автор визначив важелі впливу та механізми тиску Росії на Україну 

та висвітлив причини російської збройної агресії проти України. Розглядаючи 

політику Росії стосовно України в 1990–2016 рр., П. Гай-Нижник доводить, що це 

була політика шантажу і примусу до розв’язання війни, політики на поглинання та 

спроби знищення України як держави. У колективній монографії “Світова гібридна 

війна: український фронт” за загальною редакцією В. Горбуліна розглянуто 

передумови російської війни проти України, її стратегічні цілі, зосереджено увагу на 

особливостях її ведення у військовому, політичному, економічному, гуманітарному, 

інформаційному вимірах. Автори зазначають, що російська агресія вплинула на 

появу в Україні добровільно створених складників сил оборони держави. 

Розвиток суспільно-політичної обстановки на Сході та Півдні України 

напередодні російської агресії проаналізовано у працях В. Боряка, С. Кульчицького, 

В. Головка, Г. Турченко, Ф. Турченка та інших. Автори доводять, що російська 

агентура з метою розколу України поширювала ідеї сепаратизму через створені на 

українській території політичні угруповання. З подачі російського керівництва 

триває фальсифікація української історії, щоб ідеологічно обґрунтувати 

відокремлення Криму, східних і південних областей від сучасної України. 

Політичною матрицею забезпечення впливу Росії на пострадянському просторі, як 

довели дослідники, стала ідеологема “російського світу”, основою якої є осучаснена 

радянська догматична формула “братніх східнослов’янських народів” з ієрархічною 

вищістю “старшого брата”. 

У ході аналізу суспільно-політичної обстановки в Україні 2013 – початку 

2014 років вітчизняні дослідники П. Гай-Нижник, С. Кульчицький, Є. Магда 

виокремлюють Євромайдан як громадсько-протестне явище, що переросло у 

Революцію гідності. На думку А. Киридон, Революція гідності з відповідним 

поділом протестувальників на Євромайдан й Антимайдан стала наймасштабнішою 

подією в новітній історії України. Перебіг політичних і соціальних подій в 

хронологічному діапазоні листопад 2013 – липень 2014 рр., стверджує дослідниця, 

дає підстави розглядати їх у єдиному ланцюжку “Євромайдан – Крим – Схід 

(Південний Схід)”. 

У наукових працях проаналізовано обороноздатність України напередодні 

вторгнення Росії у Крим та розгортання збройної агресії на Сході України. 

Дослідники В. Горбулін, Г. Перепелиця, П. Гай-Нижник констатують ослабленість 

обороноздатності України та розкривають її причини. Серед основних причин – 
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безсистемне скорочення ЗС України із помилковим посиланням на відсутність 

зовнішніх загроз Україні; невідповідність фінансових ресурсів потребам оборони 

держави; наявність проросійського керівництва військових структур України; 

територіальний принцип формування військових частин; критичний рівень 

матеріально-технічних запасів ЗС України та інших військових формувань (ІВФ); 

відсутність алгоритмів взаємодії ЗС України з ІВФ та правоохоронних органів 

(ПрО), центральними і місцевими органами виконавчої влади. У виданні “Біла книга 

антитерористичної операції на Сході України (2014–2016)” йдеться про заходи, які 

міністерства та відомства України провели для посилення обороноздатності 

держави та забезпечення захисту її територіальної цілісності.  

Історію створення та діяльності окремих добровольчих формувань розглянуто 

в окремих виданнях вітчизняних авторів. Так, у статті Л. Кривизюка і В. Мокоївця 

“Українські добровольчі формування на захисті Вітчизни під час проведення АТО” 

простежено мету створення українських добровольчих формувань, визначено їх 

внесок у звільнення від окупантів населених пунктів та повернення їх під контроль 

України. У публікації А. Климчука “Батальйон територіальної оборони “Горинь” 

висвітлено історію формування батальйону, його участь у бойових діях, 

комплектування добровольцами та військовозобов’язаними. 

У працях ряду дослідників відображено роль волонтерів у забезпеченні 

добровольчих формувань. Зокрема  О. Корнієвський і Д. Горєлов в аналітичній 

доповіді “Волонтерський рух: світовий досвід та українські громадянські практики” 

розглянули зарубіжний досвід волонтерської діяльності, охарактеризували сучасне 

українське волонтерство за напрямами діяльності в умовах зовнішньої агресії. 

Забезпечення Українського війська, що брало участь в АТО, автори виокремлюють 

як найпоширеніший вид волонтерської діяльності. У статті І. Мороза та К. Ляшенка 

“Національний військово-історичний музей України у волонтерському русі 2014–

2015 років” зазначено, що одним із напрямів волонтерства є вшанування пам’яті 

загиблих воїнів.  

Героїчні вчинки добровольців під час захисту території своєї держави 

розглянули Ю. Бутусов, В. Розуменко, А. Сова (Плохіш). Ю. Бутусов у статті 

“Добровольческие батальоны: структура, страхи, проблемы боевого применения” 

зосередив увагу на історії виникнення та участі в бойових діях українських 

добровольців, показав прояви їх героїзму. У книзі В. Розуменко “Нескорені: 

інтерв’ю із Героями АТО” вміщено спогади українських воїнів, які пройшли важкі 

бої під Іловайськом, Дебальцевим, у Донецькому аеропорті, але не впали духом і 

продовжували боротися за територіальну цілісність України.  

Науковці досліджували легітимність створення українських добровольчих 

формувань. К. Бугайчук доводив, що напередодні російської агресії в Україні не 

було створено належного правового підґрунтя для діяльності добровольчих 

формувань територіальної оборони. У розвідці М. Цюрупи “Воєнно-доктринальні 

засади інтеграції добровільних воєнних формувань до складу Збройних Сил 

України” відмічено, що з теоретичної точки зору взаємодія армії з добровольчими 

формуваннями потребує концептуалізації. У монографії “Незаконні воєнізовані та 

збройні формування в Україні” Є. Васильчук досліджує появу різноманітних 

парамілітарних формувань в Україні, які мають ознаки воєнізованої структури, і 
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зазначає, що для держави ліпше, щоб такі формування перебували у складі силових 

структур і не створювали деструктив для держави. 

Добровольчі формування, укомплектовані іноземцями, які брали участь у 

проведення АТО розглянули О. Лук’янов, А. Богдалов, Д. Слободинський. У студії 

“Українські добровольці – бійці Грузії та Ічкерії в зоні проведення 

антитерористичної операції” Д. Слободинський проаналізував правовий статус 

іноземних добровольців. У доробку “Участь іноземних добровольчих формувань у 

ході проведення антитерористичної операції на сході України” А. Богдалов дослідив 

перші добровольчі формування, укомплектовані з іноземних громадян та оцінив їх 

діяльність. У статті “Білоруські добровольчі формування у ході бойових дій на сході 

України у 2014–2016 рр.” О. Лук’янов розглянув окремі аспекти створення 

білоруського формування та їх участь у визволені українських територій від 

російських окупантів, відзначивши, що учасники за свою участь зазнали 

переслідувань білоруською владою. 

Окремий напрямок становлять дослідження зарубіжних авторів про українські 

добровольчі формування, що свідчить про науковий інтерес до розвитку сучасного 

українського суспільства. У розвідках науковців Північноатлантичного оборонного 

альянсу та Європейського Союзу відзначено позитивну роль добровольчих 

формувань у захисті території України. Польська дослідниця А. Гуральська у праці 

“Добровольчі батальйони. Виникнення, діяльність, суперечності” приділила значну 

увагу українським добровольчим формування, відмітивши їх позитивну роль у 

вирішенні конфлікту на Сході України. Група естонських дослідників А. Булах, 

Г. Сеньків, Д. Теперик у виданні “Первые на передовой: отражение военной 

агрессии России против Украины” проаналізувала характер українського 

добровольчого руху, презентувала соціальний портрет учасників добровольчих 

формувань та розглянула мотиви їх участі у війні проти російського агресора. 

Тенденційно поставилися  до висвітлення теми російсько-українського 

збройного конфлікту російські дослідники (А. Циганок, А. Лавров та інші), які, 

слідуючи путінським заявам, визначають конфлікт на Сході України як 

“громадянську війну”, а українські добровольчі формування – як “карателів”, 

“неонацистів“ тощо. У книзі “Донбасс: неоконченная война. Гражданская война на 

Украине (2014–2016): русский взгляд” А. Циганок наводить власну інтерпретацію 

причин виникнення так званої громадянської війни на Сході України, оцінює 

діяльність уряду України у припиненні конфлікту, розглядає ЗС України, ІВФ та 

ПрО, а також оцінює протилежну сторону учасників “громадянської” війни – так 

звані Донецьку і Луганську республіки, їх військові формування (“ополчення”). 

Аналізуючи бойові дії в Донецькій та Луганській областях влітку 2014 року, 

російський дослідник визнає, що причиною наполегливого опору українських 

військ, які перебували в оточенні під Іловайськом, була сформованість підрозділів 

переважно з українських добровольців. 

Отже, аналіз опублікованої літератури дає підстави стверджувати, що 

дослідники зробили початковий внесок у розкриття історії створення та 

функціонування українських добровольчих формувань у 2014–2015 роках, їх участі 

в АТО із захисту територіальної цілісності України. 
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Поза увагою дослідників залишилися такі важливі аспекти теми: нормативно-

правова база створення українських добровольчих формувань; їх соціальний склад; 

командування; регіональні особливості виникнення формувань; роль українських 

політичних партій та громадських організацій у їх створенні і комплектуванні; 

навчання та участь українських добровольчих формувань у бойових діях із захисту 

територіальної цілісності України; інтеграція добровольчих формувань до складу 

силових структур держави. 

Підрозділ 1.2 “Джерельна база дослідження” підготовлено на основі 

виялення та використання широкого комплексу різнопланових джерел. 

Основою дисертації стали законодавчі та нормативно-правові документи України: 

Конституція України, де у ст. 17 визначено, що для кожного громадянина держави 

справою честі є захист суверенітету, територіальної цілісності та забезпечення безпеки 

України; Укази Президента України, закони та постанови Верховної Ради України, 

постанови Кабінету Міністрів України. У дисертації використано відкриті інформаційні 

матеріали Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗС України. 

Указом Президента України від 2 березня 2014 року затверджено рішення 

Ради національної безпеки та оборони України від 1 березня 2014 року щодо 

негайних заходів у забезпеченні національної безпеки, суверенітету і територіальної 

цілісності України. Законом України “Про часткову мобілізацію” від 17 березня 

2014 року розпочата перша хвиля мобілізації громадян, які добровільно висловили 

бажання бути призваними на військову службу. 

Указом Президента України від 14 квітня 2014 року надано чинності рішенню 

РНБО України від 13 квітня 2014 року “Про невідкладні заходи щодо подолання 

терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України”, на основі 

якого розпочато АТО на Сході України. Указом Президента України від 24 вересня 

2015 року затверджено нову Воєнну доктрину України, в якій обґрунтовано 

завдання забезпечення інтеграції добровольчих формувань до складу ЗС України, 

НГУ, МВС України. 

Під час підготовки дисертації використано матеріали архівів, що презентують 

історію українських добровольчих формувань. Зокрема в Галузевому державному 

архіві Міністерства оборони України створено фонд 516 “Штаб АТО на території 

Донецької та Луганської областей”. У фонді автор опрацював відкриті матеріали трьох 

справ. У матеріалах архіву засвідчено участь у районі збройного конфлікту на Сході 

України ряду добровольчих формувань, наведено документи їх оперативного 

підпорядкування штабу АТО. У Центральному державному архіві вищих органів влади 

та управління України опрацьовано сім справ фонду 5225 “Центральна виборча 

комісія”. Проаналізовано матеріали про учасників українських добровольчих 

формувань, які стали народними депутатами Верховної Ради України VIII 

скликання і дали дозвіл на оприлюднення їх персональних даних. Завдяки аналізу 

матеріалів отримано інформацію про назви формувань та їх командний склад. У 

Центральному державному кінофотофоноархіві України імені Г. С. Пшеничного 

опрацьовано три облікових одиниці кіно- та відеодокументів, інформацію з яких 

використано в ході підготовки дисертації. У цих матеріалах зафіксовано витримку 

учасників Революції гідності та героїзм добровольців у захисті території України, 

збережено спогади та інтерв’ю учасників добровольчих формувань, а також 
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відображено волонтерську допомогу українським добровольцям та душпастирську опіку 

воїнів священнослужителями.  

Автор вивчив та використав матеріали фондів музеїв України, які відображають 

регіональні особливості створення українських добровольчих формувань та їх 

функціонування. Зокрема використано матеріали експозиції Національного військово-

історичного музею України “Збройні Сили на захисті суверенітету, територіальної 

цілісності та недоторканості України, 2014–2015 рр.”, у “Національному музеї 

історії України у Другій світовій війні. Меморіальни комплекс” вивчалися матеріали 

проекту “Український Схід”; у Дніпропетровському національному історичному 

музеї ім. Д.І. Яворницького – матеріали експозиції “Громадський подвиг жителів 

Дніпропетровщини у подіях антитерористичної операції”. У матеріалах музеїв 

представлено спогади учасників українських добровольчих формувань, їхні особисті 

речі, екіпірування, наведено факти героїзму добровольців у бойових діях, а також 

відображено волонтерську допомогу добровольчим формуванням. 

У групі опублікованих документів важливу інформацію виявлено в 

аналітичних матеріалах Парламентських слухань“Обороноздатність України у ХХІ 

столітті: виклики, загрози та шляхи їх подолання” проведених у Верховній Раді 

України 23 липня 2014 року. У матеріалах всебічно проаналізовано стан сектору 

безпеки та оборони України напередодні російської збройної агресії. Важливу 

інформацію взято зі звітів Міністерства оборони України перед громадськістю у 

формі “Білої книги” за 2014 та 2015 роки, де розкрито героїзм та жертовність 

добровольців, відображено обсяг надання волонтерської допомоги захисникам 

Вітчизни, а також історію становлення військових підрозділів територіальної 

оборони, сформованих на основі участі добровольців.  

Використано друковані матеріали цивільної та військової преси, які стосуються 

теми дослідження. Ці матеріали багаті на різнопланову інформацію, однак для них, як і 

для більшості наративних джерел, властиві емоційний компонент, авторський 

суб’єктивізм, неоднорідність інформації, що потребувало всебічного аналізу 

матеріалів та встановлення їх достовірності. Значний пласт загальних відомостей про 

створення і функціонування українських добровольчих формувань почерпнуто у 

виданнях: “Голос України”, “Урядовий кур’єр”, “День”, “Дзеркало тижня”, “Народна 

армія”, “Військо України”.  

Колектив газети “Народна армія” опублікував книгу “Вклоняємось доземно 

українському солдату” (чотири видання). Автори узагальнили раніше опубліковані в 

часописі матеріали: нариси та замальовки військових журналістів, що безпосередньо 

спілкувалися з учасниками антитерористичної операції на Сході України. У цих 

спогадах надано різноманітну інформацію про спільні дії українських добровольчих 

формувань та військових підрозділів ЗС України в ході збройного захисту 

територіальної цілісності України. 

Широкі відомості про українські добровольчі формування містяться в 

матеріалах глобальної електронної мережі (Інтернет). Засоби масової інформації (ЗМІ) 

розміщують матеріали у світовій мережі, а також на різноманітних сайтах 

політичних і громадських організацій, висвітлюють їх форуми стосовно аспектів 

російсько-української війни, волонтерської допомоги, функціонування українських 

формувань на Сході України. У дисертації використано матеріали сайтів формувань 
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“Добровольчого українського корпусу”, батальйону “Карпатська Січ”, батальйону 

“Азов” тощо. У них відображено прояви героїзму добровольців, розглянуто шляхи 

зміцнення національної безпеки держави із залученням активних громадян України.  

Працівники Національного військово-історичного музею України заснували 

інтернет-проект “Книга пам’яті загиблих”, в якому вміщено виважену інформацію 

про обставини загибелі та місця поховання українських воїнів, зокрема командирів 

та бійців українських добровольчих формувань. В Інтернеті є велика кількість 

матеріалів, в яких стисло описано процес створення українських добровольчих 

формувань та їх функціонування в Донецькій і Луганській областях. 

У дисертації використано виступи, спогади й інтерв’ю безпосередніх 

учасників українських добровольчих формувань. Частково інформацію почерпнуто 

із задокументованих інтерв’ю “Усна історія російсько-української війни (2014–

2015 рр.)”, підготовлених дослідниками за редакцією Г. Васильчука та В. Морока; 

книг В. Розуменко “Нескорені: інтерв’ю з Героями АТО”, Д. Козлова “Герои 

современной Украины. Истории преодоления” та інші. 

Автор дисертації особисто брав інтерв’ю в учасників українських 

добровольчих формувань. З цією метою опрацьовано Опитувальник, завдяки якому 

отримано інформацію про заняття респондентів до участі в українських 

добровольчих формуваннях, з’ясовано мотивацію вступу до формування, оцінку 

учасниками забезпеченості формувань, занять із бойової підготовки, морально-

психологічного клімату у формуванні, виконання завдань у районі бойових дій 

тощо. Усна історія стала важливим джерелом інформації, відтворення різних 

аспектів створення та функціонування українських добровольчих формувань.  

Виявлена та опрацьована джерельна база є достатньою для підготовки 

наукової кваліфікаційної праці, яка відповідає меті та завданням дослідження. 

У підрозділі 1.3 “Методи дослідження” викладено теоретичні підходи й 

описано застосовані методи наукового пошуку. Автор використав загальновизнані 

принципи наукового дослідження: історизм, що зумовив встановлення 

взаємозв’язків між діяльністю  українських добровольчих формувань та військово-

політичними подіями в Україні і за її межами; поєднання принципу системності та 

методу синтезу дало змогу проаналізувати складники “доброволець – добровольчий 

рух – добровольче формування – силова структура – штаб АТО”; принцип 

конкретності сприяв виявленню тенденції розвитку добровольчого руху як 

суспільного явища. Використання принципу діалектичної єдності історичного і 

логічного дало змогу простежити процес зародження, розвитку і функціонування 

добровольчого руху, не допускаючи домислів та спекуляцій історичними фактами і 

подіями. Принцип україноцентризму, застосований автором у дослідженні, 

передбачає всебічний розгляд питань, порушених в дисертації, з позицій української 

державності. 

Для позначення добровольчих формувань в українському суспільстві 

використовували широкий спектр назв, зокрема добровольчі формування (групи, 

підрозділи, загони), добровольчі батальйони (добробати), парамілітарні організації. 

Широке застосування російською пропагандою терміна “ополчення” для позначення 

російсько-терористичних угруповань так званих Донецької і Луганської народної 
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республіки, зумовило доцільність використання в дисертаційній роботі дефініції 

“українські добровольчі формування”, що відповідає суті їх виникнення. 

Сучасні українські добровольчі формування – це збройні формування, 

утворені у 2014 році за ініціативи проукраїнських політичних сил чи окремих 

громадян з метою відбиття російської агресії; укомплектовані за принципом 

добровільності з цивільних осіб, характеризуються моральною і матеріальною 

підтримкою різних шарів українського суспільства, високим ступенем довіри до них 

населення України. Особовий склад українських добровольчих формувань об’єднує 

патріотизм, висока мотивація до захисту незалежності і територіальної цілісності 

України, позитивне ставлення до ідеалів Революції гідності. 

Застосування загальнонаукових методів (аналізу і синтезу, логічного, 

формалізації, абстрагування, статистичного) і спеціальних (історико-

джерелознавчого аналізу, порівняльно-історичного та історико-логічного) сприяло 

відтворенню особливостей становлення та функціонування українських 

добровольчих формувань в означених хронологічних межах, уникнення 

однобічності й непослідовності під час вирішення наукового завдання.  

У другому розділі “Суспільно-політичні умови та нормативно-правові 

засади становлення українських добровольчих формувань” досліджено 

внутрішньо- та зовнішньополітичне становище України на початку агресії Росії та 

з’ясовано обставини виникнення добровольчих формувань. 

У підрозділі 2.1 “Передумови виникнення українських добровольчих 

формувань” визначено низку чинників, які вплинули на виникнення українського 

добровольчого руху.  

Російська агресія проти України спричинила неоднозначні почуття у 

населення різних частин України. Прогресивна частина українського суспільства, 

зокрема активісти і прихильники Євромайдану та Революції гідності, стала на шлях 

боротьби з ворогом, особливо коли стало зрозуміло, що силові відомства України з 

низки об’єктивних причин не можуть зупинити агресію на Сході України. В 

українському суспільстві виник добровольчий рух і завдяки політичним партіям, 

громадським об’єднанням та самоорганізованим громадянам з’явилися українські 

добровольчі формування. Їх виникнення стало своєрідним відтворенням історичних 

традицій українського народу в його опорі загарбникам та окупантам. 

У дисертації визначено умови, які створили необхідний суспільно-політичний 

клімат для виникнення українських добровольчих формувань: втручання Росії та її 

спецслужб у суверенну внутрішню політику України, появу на території України 

низки проросійських політичних та громадських об’єднань, що вели антиукраїнську 

діяльність, мобілізовували маргінальних представників з українського населення на 

вчинення протиправних, терористичних дій, спрямованих на повалення законної 

влади; наявність значної кількості прибічників та агентів Російської Федерації серед 

працівників правоохоронних органів Донецької і Луганської областей, які не 

забезпечили належного функціонування законних органів державної влади на Сході 

України; нерішучість дій сил безпеки України щодо виявлення та знешкодження 

російських спецслужб та колаборантів серед місцевого населення. 

У підрозділі 2.2 “Організаційно-правові засади створення українських 

добровольчих формувань” зазначено, що становлення українських добровольчих 
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формувань у 2014 році було регламентовано відповідними законодавчими актами, 

які регулювали організаційні засади їх заснування.  

Добровольчі формування різнилися за організаційною структурою: 

підпорядкуванням, рівнем матеріально-технічного забезпечення та бойовою 

підготовкою їх учасників.  

Комплектування українських формувань відбувалося з дотриманням 

принципу добровільності. Стосовно батальйонів територіальної оборони керівні 

документи держави визначали, що до них мають надходити людські ресурси від 

військкоматів за мобілізацією в особливий період. Виявлено, що військкомати під 

час першого етапу мобілізації до територіальних батальйонів направляли 

добровольців, а в разі їх відсутності мобілізовували з необхідною військово-

обліковою спеціальністю потрібних фахівців. Проте у своїй звітності обидві 

категорії громадян військкомати проводили як мобілізованих. 

Встановлено, що у квітні 2014 – середини 2015 років чисельність українських 

добровольчих формувань становила близько 30 тис. осіб. Однак у районі проведення 

АТО їх чисельність була меншою, тому що частина бійців перебувала на ротаційній 

основі, а частина формувань була залучена до виконання завдань в інших місцях 

України. На кінець 2014 року були сформовані добровольчі частини та підрозділи, 

які входили до складу ЗС України, МВС та НГУ, а саме 3 полки, 60 батальйонів та 

11 рот. При цьому кількість формувань, створених за принципом самоорганізації, 

підрахувати досить складно. 

Командним складом українських добровольчих формувань стали колишні 

військовослужбовці та працівники правоохоронних органів. Рівень підготовки 

більшості осіб командного складу добровольчих формувань не відповідав вимогам 

часу, особливо в умовах ведення гібридної війни та боротьби з російськими 

терористичними угрупованнями. 

У третьому розділі “Підготовка українських добровольчих формувань та 

їх участь у захисті територіальної цілісності України” розкрито рівень бойового 

вишколу та забезпечення добровольчих формувань, висвітлено роль волонтерських 

організацій у цьому процесі, показано участь українських добровольчих формувань 

у бойових діях антитерористичної операції на Сході України та процес їх інтеграції 

до сектору безпеки та оборони України. 

У підрозділі 3.1 “Організація бойової підготовки та забезпечення озброєнням 

українських добровольчих формувань” проаналізовано ступінь готовності особового 

складу до ведення бойових дій. Процес оснащення формувань супроводжувався їх 

бойовою підготовкою. З’ясовано, що понад 80 % бійців не мали бойового досвіду. 

На початку АТО у більшості добровольчих формувань навчання відбувалося за 

скороченою програмою.  

Основу організації бойової підготовки добровольців становили статути, 

інструкції і настанови з бойового застосування силових структур України. У процесі 

навчання використовувалися навчальні посібники і видання іноземних держав та 

радянської доби. До випуску належної літератури також долучилися волонтери. 

Значну роль відігравали невеликі за обсягом і конкретні за змістом навчальні 

посібники, розроблені спеціалістами відомчих вищих навчальних закладів та 

наукових дослідних установ.  
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Добровольці резервних батальйонів, що входили до складу НГУ навчалися 

відповідно до програм та вимог, розроблених для внутрішніх військ. Планову 

бойову підготовку проводили в батальйонах територіальної оборони, що перебували 

у ЗС України. Програми навчання організовували під час бойового злагодження. 

Однак матеріальна база для проведення навчання особового складу добровольчих 

формувань не завжди відповідала необхідному рівню. У підрозділах патрульної 

служби міліції особливого призначення бойову підготовку з добровольцями 

організовували обласні Головні управління МВС. Курс підготовки передбачав 

отримання правової, вогневої та фізичної підготовки.  

Для добровольчих формувань було притаманно, що між бійцями та 

командирами у вільний час відбувався спонтанний обмін знаннями та досвідом. До 

процесу передання професійних знань, зокрема щодо ведення вуличних боїв, 

залучали інструкторів, волонтерів, у тому числі іноземців. Коли стало зрозуміло, що 

в ході проведення АТО добровольчі формування матимуть бойові зіткнення, 

виконуватимуть завдання зі штурму позицій противника, командири почали 

уточнювати програми бойової підготовки з урахуванням обстановки і залучати до 

організації та проведення занять колишніх військовослужбовців, які мали бойовий 

досвід. 

У добровольчих формуваннях, які не входили до структур сектору безпеки та 

оборони України, на початковому етапі їх функціонування бойову підготовку 

проводили стихійно та самотужки. Добровольчий український корпус серед цієї 

групи формувань став унікальним, тому що вже в листопаді 2014 року створив у 

своїй структурі навчальні центри, в яких цілеспрямовано навчали добровольців 

перед їх відправленням у район проведення АТО. 

Безпосереднє залучення особового складу до бойових дій сприяло 

формуванню у нього навичок і вмінь ведення наступальних та оборонних боїв, 

диверсійно-розвідувальної діяльності, встановлення мінних загороджень. З осені 

2014 року в українських добровольчих формуваннях було налагоджено систему 

бойової підготовки. До процесу передавання професійних знань, зокрема щодо 

ведення вуличних боїв, крім штатних відомчих спеціалістів, на добровільній основі 

залучалися недержавні фахівці, інструктори, волонтери, в тому числі іноземці. 

З початком АТО українські добровольчі формування мали на озброєнні 

стрілецьку зброю. Для формувань, створених при силових структурах, озброєння 

було передбачене штатним розписом. Основними джерелами надходження зброї 

стали склади й арсенали відомств, до яких належали формування. У добровольчих 

самоорганізованих формуваннях, що на час становлення не мали права на зброєю за 

рахунок держави, бійців озброювали різними способами: здобували озброєння 

самостійно, отримували його від небайдужих громадян та силових структур. 

Поповнення зброєю та боєприпасами для таких формувань відбувалося також у 

місцях боїв (трофейна зброя та боєприпаси), спеціалізованих магазинах 

мисливської, травматичної та спортивної зброї, ймовірно на “чорному ринку”, крім 

того. Їм надавали зброю підрозділи ЗС України, ІВФ та ПрО, з якими добровольці 

проводили спільні бої в районі АТО. Більшість українських добровольчих 

формувань не мали важких видів озброєння (артилерії, реактивних систем залпового 
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вогню, танків), які використовували російсько-терористичні сили, однак у цілому 

вони були боєздатними і виконували покладені на них завдання. 

У підрозділі 3.2 “Волонтерська допомога українським добровольчим 

формуванням” стверджується, що забезпечення формувань у 2014 році відбувалося 

переважно за рахунок ресурсів місцевих державних органів влади, органів 

самоврядування, волонтерського руху. 

З розгортанням агресії Росії проти України постало завдання першочергового 

відновлення та приведення у боєздатний стан військових формувань. З огляду на це  

Уряд України терміново розробив законопроект щодо внесення змін до низки 

законів, що дало змогу залучити кошти від благодійників для відновлення 

обороноздатності країни. 8 квітня 2014 року Верховна Рада ухвалила доповнення до 

Закону “Про оборону України”, де визначено: “Фінансування потреб національної 

оборони держави може здійснюватися додатково за рахунок благодійних пожертв 

фізичних та юридичних осіб”.  

На допомогу ЗС України та українським добровольчим формуванням 

прийшов волонтерський рух, який зміцнів у суспільстві під час Євромайдану і 

Революції гідності. Українські добровольчі формування, утворені поза силовими 

відомствами, могли сподіватися лише на підтримку волонтерів та благодійників, які 

брали їх на повне забезпечення. У 2014 та на початку 2015 року волонтери 

забезпечували ключові потреби українських добровольчих формувань. З’ясовано, 

що громадсько-політична активність населення в 2014 році вплинула і на церковно-

релігійні структури, які також започаткували волонтерські ініціативи, спрямовані на 

допомогу учасникам АТО та їхнім родинам. 

Основними напрямами волонтерської допомоги Українському війську, в тому 

числі українським добровольчим формуванням, були речове і продовольче 

забезпечення, постачання ліків, транспортних засобів, новітніх електронних 

пристроїв для якісного ведення бойових дій, ремонт техніки й озброєння, сприяння 

визволенню з полону. Окремим напрямом волонтерства була душпастирська робота 

священнослужителів із захисниками Вітчизни та членами їхніх родин.  

У дисертації охарактеризовано не лише позитивні, й негативні явища у 

волонтерському русі, зокрема зловживання волонтерським статусом (спроби 

незаконного вивезення зброї з району АТО, непрозора бухгалтерія), відображення 

волонтерами інформації про місця дислокації українських військових підрозділів, 

наявність особового складу та військової техніки тощо. До кінця 2014 року зазначені 

негативні явища переважно вдалося викорінити. 

Встановлено, що початковим періодом розвитку волонтерської допомоги 

добровольчим формуванням став березень 2014 року – від початку запису учасників 

Самооборони Євромайдану до лав НГУ та заснування Першого резервного 

батальйону. Періодом піднесення волонтерського руху можна вважати кінець 2014 – 

початок 2015 рр., після чого відбувся певний спад їх діяльності через налагодження 

системи забезпечення війська державними структурами.  

У підрозділі 3.3 “Участь українських добровольчих формувань в 

антитерористичній операції на Сході України” розглянуто бойові дії українських 

добровольчих формувань, починаючи від “Рейдів добровольців” (з травня 2014 

року) на територію, контрольовану російськими терористичними силами. З’ясовано, 
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що перші локальні рейди проведені бійцями батальйонів “Донбас” під 

командуванням Семена Семенченка (з червня 2014 року – резервний батальйон 

Національної гвардії України “Донбас”), “Майдан” (з травня 2014 року – батальйон 

патрульної служби міліції особливого призначення “Золоті ворота”) під 

командуванням Миколи Шваля та ін. Рейди мали на меті з’ясувати дислокацію, 

кількісний склад та озброєння проросійських незаконних збройних формувань.  

У дисертації розглянуто бої за участю українських добровольчих формувань 

за Донецький аеропорт, населені пункти Вуглегірськ, Широкине та інші. Висвітлено 

участь добробатів “Донбас”, “Дніпро-1”, “Херсон”, “Світязь”, “Івано-Франківськ”, 

“Миротворець”, “Азов” у боях під Іловайськом. 

Найбільших успіхів добровольчі формування досягали у спільних бойових 

діях із підрозділами ЗС України, які були краще озброєні та керовані кадровими 

військовими фахівцями, самостійних успіхів – за умови, коли підрозділи 

противника були підготовлені та озброєні на рівні українських добровольців. 

Аналіз участі добровольчих формувань у бойових зіткненнях показав, що тісна 

взаємодія з регулярними підрозділами та частинами ЗС України, МВС, НГУ 

забезпечувала їм значний успіх у боях. 

У підрозділі 3.4 “Входження українських добровольчих формувань до силових 

структур сектору безпеки та оборони України” висвітлено інтеграцію українських 

добровольчих формувань у державні силові структури.  

Встановлено, що на законодавчому рівні в Україні до середини 2015 року не 

існувало нормативно-правових актів, які б визначали імплементацію українських 

добровольчих формувань до силових структур держави. Президент України 

П. Порошенко публічно звернувся до учасників добровольчих формувань, щоб вони 

до 1 квітня 2015 року вступили до законних збройних формувань або ж залишили 

район бойових дій. Переважна більшість учасників добровольчих формувань так чи 

інакше погодилися на звернення Президента України та вийшли з району АТО. 

Бійці, які виявляли бажання продовжувати боротьбу з ворогом, добровільно 

входили до складу силових структур, а такі формування як батальйон “ОУН” та 

цивільний корпус “Азов” розпочали політичну діяльність.  

Указом Президента України від 24 вересня 2015 року № 555/2015 затверджено 

Воєнну доктрину України, у п. 17 якої задекларовано, що одним із завдань воєнної 

політики України є інтегрування добровольчих формувань, що були утворені або 

самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної 

цілісності України і брали безпосередню участь в АТО, до складу ЗС України та 

інших утворених відповідно до законів України військових формувань і 

правоохоронних органів.  

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі вирішено наукове завдання, суть якого полягає у 

дослідженні українських добровольчих формувань як унікального явища сучасної 

України, з’ясуванні передумов їх виникнення та діяльності в умовах російсько-

українського збройного протистояння. 

Відповідно до наукового завдання отримано такі результати. 
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Аналіз історіографії за темою дослідження показав, що незважаючи на її 

актуальність, наукове та суспільне значення, у вітчизняній історіографії не 

підготовлено історичних праць про український добровольчий рух і його похідні –

добровольчі формування. Зроблено лише перші кроки в осмисленні діяльності 

українських добровольчих формувань: частково висвітлено їх належність до 

силових структур держави, наведено прояви героїзму добровольців під час захисту 

території України, показано роль волонтерів у забезпеченні добровольчих 

формувань, доведено легітимність їх виникнення і становлення.  

Недослідженими або недостатньо розкритими залишилися такі напрями: 

нормативно-правова база становлення українських добровольчих формувань, їх 

командування, бойове навчання учасників формувань, роль українських політичних 

партій, громадських організацій в укомплектуванні добровольчих формувань, 

участь їх у бойових діях із захисту території України, інтеграція формувань до 

складу ЗС України, МВС та НГУ. 

Історіографія показала різноплановість інформації про українські добровольчі 

формування, серед них законодавчі та нормативні документи, що стосуються 

українських добровольчих формувань, становлять 37 од. (11,04 %), архівні, музейні 

та опубліковані документи – 23 од. (6,9 %), підручники, посібники, довідкова 

література – 25  од. (7,46 %), матеріали конференцій, семінарів – 19  од. (5,67 %); 

спогади – 12  од. (3,6 %), монографії, колективні праці – 27  од. (8,05 %), науково-

дослідні статті – 18  од. (5,37 %), ЗМІ – 174 од. (51,64 %). Розкриття заявленої теми 

ускладнене обмеженою кількістю безпосередніх документів, оскільки вони ще не 

надійшли до архівів, а наявні зберігаються переважно під грифом “таємно”. Між тим 

у процесі дослідження виявлено джерела, які мають різновидові походження та 

інформаційне навантаження, а частина є суб’єктивними, що потребувало всебічного 

аналізу та встановлення їх достовірності. При цьому виявлена та проаналізована 

джерельна база дала можливість розкрити визначене у дисертації наукове завдання. 

Застосування загальновизнаних принципів наукового дослідження у поєднанні 

із загальнонауковими і спеціальними методами наукового пізнання дали змогу 

достовірно відтворити особливості створення українських добровольчих формувань 

та їх функціонування у хронологічно визначених межах, уникнути однобічності й 

непослідовності в ході розкриття теми дослідження. У дисертації наведено 

авторське обґрунтування поняття “українські добровольчі формування” та уточнено 

терміни “український добровольчий рух”, “добровольці”, “добровільний”, 

“добровольчий”, “воєнний конфлікт”, “збройний конфлікт”.  

З’ясовано суспільно-політичні передумови виникнення українських 

добровольчих формувань: імперська політика Російської Федерації, намагання її 

керівництва відновити російську гегемонію над державним суверенітетом України; 

активізація в Україні в умовах режиму В. Януковича проросійських політичних сил, 

поширення ними ідеї “російського світу”, створення та підтримка в Україні 

сепаратистських і терористичних організацій, діяльність яких спрямована на 

дестабілізацію обстановки передусім у великих містах України; агресія Російської 

Федерації проти України у 2014 році й анексія українського Криму; значне 

ослаблення сектору безпеки та оборони України, що виявилося у неспроможності 

тогочасних військових формувань України швидко та рішуче протидіяти російській 
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агресії; патріотизм українського народу і його непримиренність до російської 

експансії та її імперської політики, що виразно продемонстрували Євромайдан та 

Революція гідності. 

Встановлено основні фактори, що вплинули на виникнення українських 

добровольчих формувань: наявність законодавчої бази, що дало змогу створити 

добровольчі формування; досвід українських політичних партій у створенні в ході 

Революції гідності громадських формувань з парамілітарними ознаками; 

становлення волонтерського руху та перенесення набутого досвіду на забезпечення 

учасників боротьби проти російської агресії; зростання свідомості громадян, їх 

вибір на користь незалежності України, європейських цінностей та добровільний 

виступ на захист суверенітету та територіальної цілісності своєї держави. 

Наявні передумови та фактори із початком російської агресії вплинули на 

появу українського добровольчого руху, а підтримка його державним та військовим 

керівництвом України, що постало після Революції гідності, безпосередньо 

вплинули на самоорганізацію громадян та появу українських добровольчих 

формувань. 

Виявлено, що становлення українських добровольчих формувань розпочалося 

у березні 2014 року і мало належну регламентацію. Законодавча та нормативно-

правова база України, створена у попередні роки і розвинута з початком АТО, 

регулювала організаційні засади заснування українських добровольчих формувань. 

Особливістю організаційно-правових основ становлення українських добровольчих 

формувань визначено їх виникнення завдяки самоорганізації громадян та діяльності 

у складі ЗС України, МВС та НГУ за сприяння державних структур з участю 

патріотично налаштованих громадян.  

Українські добровольчі формування у складі державних силових структур 

були побудовані за принципом “взвод, рота, батальйон”. Українські добровольчі 

формування, які не входили до складу структур сектору безпеки та оборони 

України, цієї побудови не завжди дотримувалися. Станом на листопад 2014 р. 

організовано 32 батальйони територіальної оборони ЗС України, 4 батальйони 

Національної гвардії України, станом на 6 січня 2015 року діяло 38 підрозділів 

патрульної служби міліції особливого призначення Міністерства внутрішніх справ 

України. 

Укомплектування українських добровольчих формувань відбувалося з 

дотриманням принципу добровільності. У хронологічних межах розвитку збройного 

конфлікту у 2014–2015 рр. чисельність учасників українських добровольчих 

формувань сягала 30 тис. осіб, які брали участь в АТО або виконували завдання у 

різних регіонах України. Більшість учасників українських добровольчих формувань 

мали вищу та середньотехнічну освіту, у близько 20 % з них був бойовий досвід, 

переважно мали сім’ю і дітей. Добровольцями ставали здебільшого мешканці 

центральних та південних регіонів України. У складі добровольчих формувань 

поряд з українцями були росіяни, білоруси, кримські татари тощо. Майже 50 % 

учасників формувань спілкувалися російською мовою. Склад учасників українських 

добровольчих формувань розвінчує міф російської пропаганди про те, що їх бійці 

лише націоналісти та вихідці із Західної України. Серед добровольців була незначна 
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кількість осіб із кримінальним минулим, але вони під час захисту територіальної 

цілісності держави виявили себе як патріоти України. 

З’ясовано особливості бойової підготовки українських добровольчих 

формувань. Встановлено, що їх учасники на початку АТО мали різний ступінь 

навченості та підготовленості, переважно досить низький, тому виникла гостра 

потреба в організації відповідного вишколу, до якого залучилися штатні спеціалісти, 

фахівці зі структур сил безпеки та оборони України, волонтери, в тому числі 

іноземці. На процес бойового вишколу також вплинули: характер бойових дій та 

застосування противником регулярних військових частин і терористичних груп. 

Виявлено, що на початку антитерористичної операції озброєння добровольчих 

формувань, створених при силових структурах, було передбачене штатним 

розписом: особовий склад мав лише стрілецьку зброю. Основним джерелом 

поповнення озброєнням стали військові склади й арсенали відомств, до яких 

належали формування. Учасники добровольчих формувань, створених зусиллями 

самоорганізованих громадян або (та) громадських об’єднань, отримували озброєння 

різними способами: купували у спеціалізованих магазинах мисливську, травматичну 

і спортивну зброю; здобували у боях з російсько-терористичними військами; 

отримували окремі види зброї від небайдужих громадян; забезпечувалися силовими 

структурами в умовах проведення спільних бойових дій.  

Встановлено, що забезпечення українських добровольчих формувань у 

2014 році відбувалося переважно за рахунок волонтерського руху, який у складний 

для держави час активно діяв, перебираючи на себе частину функцій 

дезорганізованих державних структур. Основу волонтерських організацій становили 

небайдужі громадяни України, які перераховували кошти на матеріальні потреби 

українських формувань, ремонтували військову техніку; постачали речі та продукти, 

допомагали пораненим у шпиталях і боролися за визволення полонених. 

Виявлено чинники, які негативно впливали на функціонування українських 

добровольчих формувань: відсутність державної системи соціального забезпечення 

учасників формувань та їхніх сімей; обмежена можливість централізованого 

матеріально-технічного забезпечення; заполітизованість формувань і використання 

їх політичними партіями для підняття іміджу своєї діяльності; зарахування у ряді 

військкоматів добровольців до осіб призваних за мобілізацією.  

З’ясовано, що до кінця 2015 року українські добровольчі формування 

переважно були інтегровані до складу силових структур держави. Основні причини 

входження полягали у забезпеченні одноосібного права держави на застосування 

зброї та силових дій, збереженні міжнародної репутації України з дотримання 

Мінських угод, потребі реагування керівництва держави на резонансні злочини, 

скоєні окремими учасниками українських добровольчих формувань. Інтеграція 

українських добровольчих формувань, вступ їх учасників на службу до складу ЗС 

України, інших передбачених законом України військових формувань та 

правоохоронних органів сприяли збереженню за державою монополії на 

застосування зброї та сили.  

Виявлено, що найбільших успіхів добровольчі формування досягали у боях за 

звільнення українських територій спільно зі Збройними Силами України. У 

самостійно спланованих і реалізованих боях добровольчі формування досягали 
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успіху за умови, коли противниками були колаборанти й учасники російських 

парамілітарних формувань. Протистояти регулярним російським військам було 

важко без відповідної підготовки, озброєння та узгоджених дій підрозділів.  

Діяльність українських добровольчих формувань супроводжувалася 

численними прикладами героїзму і жертовності, інформація про які має стати 

потужним виховним фактором для сучасних і майбутніх поколінь. 

За результатами дослідження за пропоовано такі практичні рекомендації: на 

основі з досвіду ведення війни на Сході України, створити та впровадити систему 

взаємодії державних органів та громадських об’єднань з метою забезпечення 

комплектування добровольцями військових частин в особливий для держави період; 

передбачити й організувати підготовку у вищих військових навчальних закладах 

України груп інструкторів, які б в особливий для держави період проводили б 

вишкіл особового складу добровольчих формувань; учасників добровольчих 

підрозділів, які не увійшли до складу  ЗС України, НГУ, МВС, залучати на службу в 

частинах територіальної оборони, використовуючи їх бойовий досвід, набутий в 

АТО; у системі національно-патріотичного виховання населення та 

військовослужбовців України широко пропагувати героїзм учасників українських 

добровольчих формувань як народний вияв збройного протистояння агресору, 

залучати бійців українських добровольчих формувань до співпраці з командуванням 

силових структур у просвітницькій роботі з особовим складом; на основі 

документальних джерел розширити тематику наукових досліджень АТО й Операції 

Об’єднаних Сил; висвітлити роль волонтерського руху у забезпеченні учасників 

збройної боротьби; на основі документальних джерел з’ясувати бойове застосування 

українських добровольчих формувань у ході АТО на Сході України. 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Публікації за темою дисертації, в яких висвітлено основні  

наукові результати дослідження: 

1. Стасюк Ю. М. Соціально-правові гарантії держави особам – учасникам 

добровольчих формувань: історичний аспект / Ю. М. Стасюк // Етнічна історія 

народів Європи : зб. наук. пр. Київського нац. ун-ту. – Київ: КНУ, 2017. – № 51. – 

С. 145–149. 

2. Стасюк Ю. М. Історичні джерела щодо українських добровольчих 

формувань та їхні шляхи дослідження / Ю. М. Стасюк // Гілея: науковий вісник : зб. 

наук. пр. Нац. педагог. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. – Київ: Гілея, 2017. – № 118. – 

С. 125–129. 

3. Стасюк Ю. М. Методологічні засади комплексного військово-історичного 

дослідження перебігу збройного конфлікту на сході України / Ю. М. Стасюк, 

Д. В. Вєдєнєєв, С. П. Сегеда // Труди університету : зб. наук. пр. Нац. ун-ту оборони 

України. – Київ: НУОУ, 2017. – № 1 (140). – С. 230–238. 

4. Стасюк Ю. М. Започаткування та основні напрями наукової розробки 

проблеми бойового застосування частин (підрозділів) Збройних Сил України в 

2014–2015 рр. в ході збройного конфлікту на Сході України / Ю. М. Стасюк, 

Д. В. Вєдєнєєв, С. П. Сегеда // Труди університету : зб. наук. пр. Нац. ун-ту оборони 

України. – Київ: НУОУ, 2017. – № 3 (142). – С. 216–227. 



 20 

5. Стасюк Ю. М. Озброєння українських добровольчих батальйонів на Сході 

України у 2014 році / Ю. М. Стасюк // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. Нац. 

педагог. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. – Київ: Гілея, 2018. – № 130. – С. 88–92.  

6. Стасюк Ю. М. Особливості створення, забезпечення та бойового 

застосування українських добровольчих формувань (2014–2015 рр.) / 

Ю. М. Стасюк // Труди університету : зб. наук. пр. Нац. ун-ту оборони України. – 

Київ: НУОУ, 2018. – № 2 (147). – С. 201–209.  

7. Стасюк Ю. М. Українські добровольчі формування як унікальне явище 

незалежної України / Ю. М. Стасюк // Військово-історичний меридіан: електрон. 

наук. фаховий журнал. – Київ: Нац. музей історії України у Другій світовій війні. 

Меморіальний комплекс, Ін-т історії України НАН України. – 2018. – № 2 (20). – 

С. 17–29. 

Публікацій, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

8. Стасюк Ю. М. Визначення феномену українських добровольчих формувань 

в залежності від комунікативної ситуації і вплив на формування атараксії 

суспільства з метою захисту територіальної цілісності та суверенітету держави / 

Ю. М. Стасюк // зб. матер. VІІ Всеукраїнської наук. конф. молодих вчених, 

студентів та курсантів “Комунікативні стратегії інформаційного суспільства: 

лінгвістика, право, інформаційна безпека” (Київ, 6 квітня 2016 р.). – Київ: Нац. акад. 

СБУ, 2016. – С. 128–131. 

9. Стасюк Ю. М. Проблеми бойової діяльності інтернаціональних бригад під 

час громадянської війни в Іспанії / Ю. М. Стасюк // Міжвузівський наук.-практ. 

семінар “Досвід застосування збройних сил у світових війнах і воєнних конфліктах 

ХХ – початку ХХІ ст.: тенденції та закономірності” (Київ, 26 травня 2016 р.). – Київ: 

НУОУ, 2016. – С. 63–66. 

10. Стасюк Ю. М. Соціально-правовий захист осіб добровольчих формувань / 

Ю. М. Стасюк // Матеріали Міжнар. наук. конф. “Відродження Українського 

війська: сучасність та історична ретроспектива” (Київ, 1–2 грудня 2016 р.) – Київ: 

НУОУ, 2016. – С. 147–148. 

11.  Стасюк Ю. М. Роль держави в інтеграції українських добровольчих 

формувань до Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ та 

Національної гвардії України / Ю. М. Стасюк // Матеріали Всеукр. наук.-практ. 

конф. “Українське військо: сучасність та історична ретроспектива” (Київ, 1 грудня 

2017 р.) – Київ: НУОУ, 2017. – С. 106–107. 

 

АНОТАЦІЯ 

Стасюк Ю. М. Українські добровольчі формування: створення та 

функціонування (2014 – 2015 рр.). – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.01 – історія України. – Державний вищий навчальний заклад 

“Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди”. Переяслав-Хмельницький, 2018. 

У дисертації досліджено стан наукової розробленості теми, джерельну базу 

створення та функціонування українських добровольчих формувань у 2014 – 2015 роках, 

запропоновано власну класифікацію історіографії дослідження. Подано авторське 
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визначення терміну “українські добровольчі формування”. 

Проаналізовано суспільно-політичні передумови виникнення українських 

добровольчих формувань, виявлено систему умов, що впливали на їх становлення та 

визначено ступінь впливу кожної з них. Охарактеризовано унікальний феномен 

самоорганізації патріотично налаштованої громадськості за підтримки громадських 

організацій та політичних партій, який вилився у створення під егідою держави 

українських добровольчих формувань. Зазначено, що об’єднання громадян у 

добровольчі формування було свідомо обраним кроком, який став одним із засобів 

зупинення російської агресії та просування російсько-терористичних військ на Сході 

України. З’ясовано організаційно-правову базу створення українських добровольчих 

формувань та завдання, які покладалися на них.  

Досліджено проведення військового вишколу, організацію видів забезпечення, 

чисельний і соціальний склад бійців добровольчих формувань. З’ясовано види та 

значення волонтерської допомоги у забезпеченні українських добровольчих формувань. 

Проаналізовано результати бойової діяльності формувань під час відбиття російської 

збройної агресії на Сході України. Розкрито низку недоліків у процесі організації 

функціонування добровольчих формувань. Розглянуто причини і наслідки входження 

українських добровольчих формувань до сектору безпеки й оборони держави, 

проаналізовано урядові заходи, які сприяли інтеграції.  

Ключові слова: українські добровольчі формування, добровольчі батальйони, 

законодавство, антитерористична операція на Сході України, збройний конфлікт, 

російська агресія, бойові дії, волонтерська допомога. 

 

АННОТАЦИЯ 

Стасюк Ю. М. Украинские добровольческие формирования: создание и 

функционирование (2014–2015 гг.). – Квалификационный научный труд на правах 

рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.01 – история Украины. – Государственное высшее учебное 

заведение “Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет 

имени Григория Сковороды”, Переяслав-Хмельницкий, 2018. 

В диссертации представлено состояние научного исследования темы, 

документальные и наративные источники создания и функционирования 

украинских добровольческих формирований в 2014–2015 годах, предложена 

собственная классификация историографии исследования. Представлено авторское 

определение термина “Украинские добровольческие формирования”. 

Проанализированы общественно-политические предпосылки возникновения 

украинских добровольческих формирований, определена система условий, которые 

влияли на их функционирование, и степень влияния каждого из них. 

Охарактеризован уникальный феномен самоорганизации патриотически 

настроенной общественности при поддержке общественных организаций и 

политических партий, который вылился в создание под эгидой государства 

украинских добровольческих формирований. Отмечено, что объединение граждан в 

добровольческие формирования было сознательно избранным шагом, который стал 

одним из средств противостояния российской агрессии на Востоке Украины. 
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Проанализирована организационно-правовая основа создания украинских 

добровольческих формирований и определены задачи, которые возлагались на них. 

Исследованы боевая подготовка, организация обеспечения, численный и 

социальный состав участников добровольческих формирований. Определены виды 

и значение волонтерской поддержки в обеспечении украинских добровольческих 

формирований. Проанализированы результаты боевой деятельности формирований 

при отражении российской вооруженной агрессии на Востоке Украины. Раскрыт ряд 

недостатков в процессе организации функционирования добровольческих 

формирований. Рассмотрены причины и последствия интеграции украинских 

добровольческих формирований в сектор безопасности и обороны Украины, 

проанализированы правительственные меры, которые способствовали интеграции. 

Ключевые слова: украинские добровольческие формирования, 

добровольческие батальоны, законодательство, антитеррористическая операция на 

Востоке Украины, вооруженный конфликт, российская агрессия, боевые действия, 

волонтерская помощь. 

 

ANNOTATION 

Stasyuk Yu.M. Ukrainian Volunteer Units: creation and functioning (2014–

2015). – Qualifying Scientific Work as a Manuscript. 

Ph.D. thesis in Historical Science. Specialization 07.00.01 – History of Ukraine. – State 

Higher Educational Institution “Pereyaslav-Khmelnytsky State Pedagogical University 

named after Gregory Skovoroda”. – Pereyaslav-Khmelnytsky, 2018. 

The significance of the thesis subject is related to the fact that it is the first time since 

Ukraine has gained its independence, a violent conflict developed on its territory. 

Understanding of real threat of losing the state independence by the Ukrainian society led to 

patriotic arousal and resulted in the occurrence of the phenomenon of volunteer movement, 

unique in the newest history of Ukraine. Besides, the partially mobilized Armed Forces of 

Ukraine, other Military Formations and Law-enforcement Bodies and Missile Defense, the 

paramilitary troops appeared by the initiative of the most active, public-spirited citizens, 

also supported by the state authorities, political parties, civic organizations, volunteers and 

supporters who raised to defend the state sovereignty and territorial integrity of Ukraine. 

This thesis deals with the condition of the subject scientific development, source base for 

creation and functioning of Ukrainian paramilitary troops in 2014–2015, author’s own 

classification of the study historiography is proposed. The author’s definition of the term 

“Ukrainian paramilitary troops” is given. 

The internal and foreign political situation of Ukraine at the beginning of the 

aggression of the Russian Federation was studied, the factors that caused the appearance of 

the Ukrainian paramilitary troops, which influenced their creation, were determined. It has 

been proved that the creation process was largely due to the legislative and regulatory 

basis adopted in previous years, which was regulating the organizational issues of their 

foundation. It depended on the entity initiating its creation – state authorities, political 

forces, civic organizations or self-organized citizens. Completion of the troops was 

performed in accordance with the voluntariness principle. 

The analysis of social and political preconditions of the Ukrainian paramilitary 

troops’ appearance was carried out, the system of conditions which impacted their 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=7493294_1_2&ifp=1&s1=qualifying%20scientific%20work%20as%20a%20manuscript
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6990332_1_2&ifp=1&s1=dissertation%20in%20support%20of%20candidature%20for%20a%20technical%20degree
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establishment was determined, and the degree of impact of each of them was analyzed.  

It was found out that the number of staff of the Ukrainian paramilitary troops was 

unstable, and in some periods of 2014–2015 it was around 30 thousand people. The number 

of volunteer fighters was smaller in the direct ATO area, as the part of the fighters were 

there on rotation; part of the troops was involved into performing tasks in different regions 

of Ukraine. 

The unique phenomenon of self-organization of public-spirited community supported 

by civic organizations and political parties, which resulted in creation of the Ukrainian 

paramilitary troops under the state aegis, was characterized. It is mentioned that uniting of 

citizens into the paramilitary troops was a determinedly chosen step, which became one of 

the means of stopping the Russian aggression and advancement of Russian terrorist army in 

the East of Ukraine. The organizational and legislative basis for creating the Ukrainian 

paramilitary troops and the tasks assigned to them were defined.  

The conduct of military training, organization of provision types, numeral and social 

composition of service members of the paramilitary troops were studied. Types and value of 

volunteer aid in provision of the Ukrainian paramilitary troops were clarified.  

It has been found that over 80% of volunteers in these troops at the beginning of 

ATO had no combat experience. Since autumn 2014, obligatory military training in the 

Ukrainian paramilitary troops was organized.  

The thesis determines two types of providing the paramilitary troops with the 

weapons. 

The main directions of volunteer aid to the Ukrainian army, including the Ukrainian 

paramilitary troops, were material and food supplies, and supply of medicinal products, 

vehicles, purchase of up-to-date electronic devices for high-quality combat operations, 

various equipment, etc. The thesis summarizes the information about the role of volunteer 

organizations and volunteer support for the Ukrainian warriors, including the paramilitary 

troops. 

The results of military activity of the troops during the repulse of Russian armed 

attack in the East of Ukraine were analyzed. The participation of the Ukrainian paramilitary 

troops in combat activities has been reflected. In particular, the battles for Slaviansk, Savur 

Grave, Donetsk airport, Vuglegirsk, Shyrokino, and Ilovaisk. The analysis of the fights 

showed that their close interaction with the regular subdivisions and units of the Armed 

Forces of Ukraine, the Ministry of Internal Affairs, the NSU provided the release of the 

territory from the Russian aggression. The Ukrainian paramilitary troops were achieving 

independent success mostly in cases when their rivals were subdivisions almost equal to 

them by training and weaponry. 

During analysis of the Ukrainian paramilitary troops integration into the state 

uniformed services it was established that at the state legislative level, no regulatory acts 

were available, which would set forth the procedure of the Ukrainian paramilitary troops’ 

implementation into the national law enforcement bodies. 

The line of demerits in the process of organizing functioning of the paramilitary troops 

was revealed. Causes and consequences of entry of the Ukrainian paramilitary troops to the 

national security sector were considered, and governmental means, which contributed to the 

integration process, were analyzed. 
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