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Збройні сили України –

військове формування, 

на яке відповідно до 

Конституції України

покладаються завдання з 

оборони України, захист 

її суверенітету, 

територіальної цілісності 

та недоторканності. 
Емблема Збройних сил 

України



Управління

Безпосереднє військове керівництво Збройними силами України в мирний та воєнний

час здійснює Головнокомандувач Збройних сил України. Головнокомандувачем Збройних сил

України є за посадою начальник Генерального штабу Збройних сил України, якого призначає і

звільняє в установленому порядку Президент України. Адміністративне та військово-політичне

керівництво Збройними силами України здійснює Міністр оборони України.

Міністерство оборони України, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні сили

України, бере участь у реалізації державної політики з питань оборони і військового

будівництва, координує діяльність державних органів та органів місцевого самоврядування з

підготовки держави до оборони. Це міністерство також має аналізувати військово-політичну

обстановку, визначати рівень воєнної загрози національній безпеці України, забезпечувати

функціонування Збройних сил і їх готовність до виконання покладених на них функцій і

завдань тощо

Верховним Головнокомандувачем

Збройних сил України є Президент України.

Він, згідно зі статтею 106 Конституції

України, призначає на посади і звільняє з

посад вище командування Збройних сил

України, інших військових формувань;

здійснює керівництво у сферах національної

безпеки та оборони держави.



З'єднання, військові частини і підрозділи Збройних сил України відповідно до закону

можуть залучатися до здійснення заходів правового режиму воєнного і надзвичайного

стану, боротьби з тероризмом і піратством, посилення охорони державного кордону,

суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні і

континентального шельфу України та їх правового оформлення, протидії незаконним

перевезенням зброї, наркотичних засобів та психотропних речовин, ліквідації

надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, надання військової

допомоги іншим державам, а також брати участь у міжнародному військовому

співробітництві, міжнародних антитерористичних, антипіратських та інших

міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки на підставі міжнародних

договорів України та в порядку і на умовах, визначених законодавством України.



Організаційно, Збройні сили

України складаються з органів військового

управління, з'єднань, військових частин,

військових навчальних закладів, установ та

організацій. До складу Збройних сил

України належать також об'єднання,

з'єднання, військові частини, військові

навчальні заклади, установи та організації,

що не належать до зазначених вище видів.

Станом на 2015 рік, до складу Збройних сил України входять:

Сухопутні війська

Повітряні сили

Військово-морські сили

Сили спеціальних операцій

Високомобільні десантні війська

Інші підрозділи (допоміжного характеру)

Розташування з'єднань ЗСУ . 2017 р.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Emblem_of_the_Ukrainian_Ground_Forces.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Emblem_of_the_Ukrainian_Air_Force.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Emblem_of_the_Ukrainian_Navy.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%95%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%94%D0%A8%D0%92.png
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Emblem_of_the_Ukrainian_special_forces.png


Механізовані та танкові війська

Механізовані і танкові війська, що складають основу Сухопутних

військ, виконують завдання щодо утримання зайнятих районів, рубежів

і позицій, відбиття ударів противника, прориву оборони противника,

розгрому його військ, захоплення важливих районів, рубежів і об'єктів,

діють у складі морських та повітряних десантів.

Чисельність сухопутних військ ЗСУ за 2014—2016 рр. зросла на 120

тисяч осіб; За цей час сформували 12 бригад, 8 полків. Чисельність

сухопутних військ на 12.12.2016 становить майже 169 тисяч, а було 49

тисяч.

Танк Т-64БВ

Танк БМ «Булат»

Бронетранспортер 

БТР-80

Армійська авіація є найбільш маневровим родом Сухопутних військ,

призначеним для виконання завдань у різноманітних умовах

загальновійськового бою. Частини і підрозділи армійської авіації ведуть

розвідку, знищують бойову техніку та живу силу противника, здійснюють

вогневу підтримку під час наступу чи контратаки,

висаджують тактичні десанти, доставляють у вказані райони бойову

техніку та особовий склад, виконують інші важливі завдання.

Армійська авіація 

Мі-8

Мі-24



Призначені для ураження живої сили, танків,

артилерії, протитанкових засобів противника, авіації,

об'єктів ППО та інших важливих об'єктів при веденні

загальновійськової операції (бою). Вони є

найпотужнішою ударною силою в складі Збройних

сил.
РСЗВ 9К58 ―Смерч‖ РСЗВ 9К57 ―Ураган‖

Ракетні війська і артилерія

Протиповітряна оборона

Протиповітряна оборона призначена для прикриття військ від ударів противника з повітря у

всіх видах бойових дій, при перегрупуванні та розташуванні їх на місці. Сили

протиповітряної оборони включають зенітно-ракетні комплекси, сотні ракет різної дальності,

винищувальну авіацію, радіотехнічні війська, також сюди входять підрозділи

радіоелектронної боротьби і спеціальні війська.

Зенітно-ракетний 

комплекс «Оса»

ЗСУ «Тунгуска» Зенітно-ракетний 

комплекс С-300



Спеціальні війська

Спеціальні війська призначені для забезпечення бойової діяльності військ, що виконують

вузькоспеціалізовані функції, та мають на озброєнні спеціально призначену для цього

бойову та іншу техніку. До складу спеціальних військ входять:

•війська спеціального призначення, що беруть участь в організації партизанської війни,

диверсійних актів в глибокому тилу противника і виконання інших складних бойових

завдань;
•підрозділи та частини військової розвідки, призначені для ведення військової розвідки з метою

добування інформації про противника і райони воєнних дій, а також для виконання спеціальних завдань.

•інженерні війська, що призначені для інженерного забезпечення бойових дій з'єднань і

частин родів військ;

•війська радіаційного, хімічного і бактеріологічного захисту призначені для забезпечення

радіаційного, хімічного та біологічного захисту, а також аерозольного маскування бойових

дій збройних сил;
•автомобіл́ьні війська́ призначені для підвезення боєприпасів, пального, продовольства і інших

матеріальних засобів, необхідних для ведення бойових дій, а також для евакуації поранених, хворих,

техніки. Крім того, автомобільні війська можуть перевозити війська, що не мають свого автотранспорту.

•війська зв'язку, необхідні для забезпечення зв'язку і управління військами;

•війська радіоелектронної боротьби, призначені для забезпечення заходів із завоювання

панування в ефірі, захисту своїх стратегічних систем управління військами і зброєю від

навмисних перешкод противника, а також порушення роботи систем управління військами

противника, зниження ефективності застосування його бойових засобів шляхом поширення

радіоелектронних перешкод.
•війська технічного забезпечення

• воєнно-будівельні війська



Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України – один з головних

носіїв бойового потенціалу Збройних сил України. Цей

високоманеврений вид Збройних сил призначений для

охорони та оборони повітряного простору держави,

особливо важливих та стратегічних державних об'єктів,

ураження з повітря об'єктів противника, авіаційної

підтримки своїх військ (сил), висадки повітряних

десантів, повітряного перевезення військ і матеріальних

засобів та ведення повітряної розвідки.

Прапор Повітряних сил

СУ-25

ІЛ-76

АН-26

АН-70

Прапор Військово-морських

сил України

Військово-морські сили Збройних cил України призначені для захисту суверенітету і

державних інтересів України на морі, розгрому угруповань флоту противника в своїй

операційній зоні самостійно та у взаємодії з іншими видами Збройних сил України,

сприяння Сухопутним військам України на приморському напрямку. Операційна зона

Військово-морських сил України включає акваторії Чорного і Азовського морів, річок

Дунай, Дністер, Дніпро, а також інші райони морів, які визначаються інтересами держави.

Військово-морські сили України

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ensign_of_the_Ukrainian_Air_Force.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Naval_Ensign_of_Ukraine.svg


"Стратегічний бюлетень визначає шляхи

досягнення цілей оборонної реформи, зокрема

щодо збільшення спроможностей сил оборони до

рівня, що дасть змогу забезпечити виконання

завдань оборони держави і відновлення її

територіальної цілісності, активну участь у

реалізації Спільної безпекової і оборонної

політики Європейського Союзу та активне

співробітництво з НАТО з досягненням

критеріїв, необхідних для набуття повноправного

членства в Організації Північноатлантичного

договору".

6 червня 2016 р. Президент України ввів у дію

Рішення Ради національної безпеки і оборони

України від 20 травня 2016 року «Про

Стратегічний оборонний бюлетень України», ", в

якому прописані основні напрями реалізації

воєнної політики України та розвитку сил

оборони до кінця 2020 року

Програма розвитку Збройних сил України до 2020 року 



За даними рейтингу мiжнародної компанiї «Global Firepower» 

який щороку укладають фахiвцi найстарiшого британського вишу – University of St. 

Andrews українська армія станом на 2016 р. на тридцятiй сходинцi у свiтi (серед 126 

держав) та на восьмiй — у Європi. За даними експертiв, якi укладали цей звiт, українська 

армiя має нинi на озброєннi 2809 танкiв, 8217 бойових броньованих машин, а також 1302 

одиницi самохiдної артилерiї, 1669 одиниць ствольної артилерiї i 625 реактивних систем 

залпового вогню. Українська авiацiя налiчує 39 винищувачiв, 65 штурмовикiв, 89 

транспортних кораблiв i 33 бойовi гелiкоптери.



МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ

це сукупність заходів військово-медичної служби по охороні здоров'я особового складу

Збройних Сил, своєчасного надання медичної допомоги ураженим в боях і хворим,

якнайшвидшого відновлення їх боєздатності та повернення в стрій.

Медичне забезпечення збройних сил як у мирний, так і у воєнний час організовується за

планами начальників медичних закладів, який затверджується командуванням.

У мирний час проводяться лікувально-профілактичні, санітарно-гігієнічні, а при відповідних

показаннях протиепідемічні заходи. Вони спрямовані на зміцнення фізичного стану

військовослужбовців, попередження і зниження захворюваності та оздоровлення праці та

побуту військ.
61:355

В 42

Військово-медична підготовка [Текст] : підруч. для 

учнів мед. і фармацевт. училищ / І. О. Семенов, Г. І. 

Сердюков, С. М. Ритік. – Київ : Здоров’я, 1992. – 214 с.

61:355

Б 15

Бадюк, М. І. Організація медичного забезпечення військ [Текст] : підруч. для 

студентів вищ. мед. (фармацевт.) навч. закл. освіти України III-IV рівнів 

акредитації / М. І. Бадюк, В. В. Солярик, В. П. Токарчук ; ред. М. І. Бадюк ; 

Укр. військово-мед. акад. МО України. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Київ : 

Леся, 2014. – 492 с. : іл. – Рек. МОЗ України (Протокол №3 засід. коміс. з 

медицини наук.-метод. ради з питань освіти МОН України від 16.03.2013 р.) 



61:355

С 76

Стандарт підготовки І-СТ-3 [Текст] / М-во 

оборони України. - 2015 - .

Підготовка військовослужбовця з тактичної 

медицини / розроб. М. І. Бадюк [та ін.]. – Вид. 2-

ге. – Київ : Леся, 2015. – 148 с. – Затв. наказом 

Центру операт. стандартів і методики підгот. 

Збройних Сил України від 26.02.2015. р. №17. 

61:355

С 76

Стандарт підготовки [Текст] / М-во оборони України. – 2015 – .

Фахова підготовка санітарного інструктора роти (батареї) / 

розроб. М. І. Бадюк [та ін.]. – Вид. 1-ше. – Київ : Леся, 2015. –

416 с. – Погоджено Центром операт. стандартів і методики 

підгот. Збройних Сил України і затв. наказом дир. Військ.-мед. 

департаменту М-ва оборони України від 31.08.2015 р. №64. 



617.9

Ж 66

Жианну Кристос. Военно-полевая хирургия. Работа хирургов в 

условиях ограниченности ресурсов во время вооружѐнных конфликтов

и других ситуаций [Текст] : руководство / К. Жианну, М. Балдан. –

Москва : Междунар. Комитет Красного Креста, 2009 – .

Т. 1. – 2009. – 377 с. : ил.

Т. 2. – 2013. – 674 с. : ил.

617.9

Н 40

Невідкладна військова хірургія [Текст] : [посібник] : присвяч. 

військ. лікарям / Ін-т Бордена (США) ; ред.: В. Чаплик, П. Олійник, А. 

Цегельський ; пер. з англ. А. Кордіяк [та ін.]. – 4-те амер. перегл. і 

випр. вид. : укр. вид. – Київ : Наш формат, 2015. – 540 с.

617.9

Н 40

Невідкладна військова хірургія [Текст] : [посібник] : присвяч. військ. 

лікарям / Ін-т Бордена (США) ; ред.: В. Чаплик, П. Олійник, А. 
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