
Указ 
Президента України 

Про символіку, яка використовується у Збройних Силах України 
 
1. Заснувати емблеми і прапори Збройних Сил України, Міністерства оборони 

України, Генерального штабу Збройних Сил України, Сухопутних військ Збройних Сил 
України, Повітряних Сил Збройних Сил України, емблему Військово-Морських Сил 
Збройних Сил України і Військово-Морський Прапор Збройних Сил України, штандарти 
Міністра оборони України, начальника Генерального штабу Збройних Сил України, 
командувача Сухопутних військ Збройних Сил України, командувача Повітряних Сил 
Збройних Сил України, командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України. 

2. Затвердити: 

• опис і малюнок емблеми Збройних Сил України,  
• опис і малюнок прапора Збройних Сил України,  
• опис і малюнок емблеми Міністерства оборони України,  
• опис і малюнок прапора Міністерства оборони України,  
• опис і малюнок емблеми Генерального штабу Збройних Сил України,  
• опис і малюнок прапора Генерального штабу Збройних Сил України,  
• опис і малюнок емблеми Сухопутних військ Збройних Сил України,  
• опис і малюнок прапора Сухопутних військ Збройних Сил України,  
• опис і малюнок емблеми Повітряних Сил Збройних Сил України,  
• опис і малюнок прапора Повітряних Сил Збройних Сил України,  
• опис і малюнок емблеми Військово-Морських Сил Збройних Сил України,  
• опис і малюнок Військово-Морського Прапора Збройних Сил України,  
• опис і малюнок штандарта Міністра оборони України,  
• опис і малюнок штандарта начальника Генерального штабу Збройних Сил України,  
• опис і малюнок штандарта командувача Сухопутних військ Збройних Сил України,  
• опис і малюнок штандарта командувача Повітряних Сил Збройних Сил України,  
• опис і малюнок штандарта командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил 

України,  
• порядок використання символіки у Збройних Силах України.  
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ОПИС 
емблеми Збройних Сил України  

 

Емблема Збройних Сил України являє собою прямий рівносторонній хрест із 
розбіжними сторонами малинового кольору, в центрі якого у круглому медальйоні 
синього кольору вміщено зображення Знака Княжої Держави Володимира Великого.  

Висота медальйона становить 2/5 висоти хреста.  
Пружки хреста і медальйона - золоті.  
 
 

 
ОПИС 

прапора Збройних Сил України 
 

 

 

Прапор Збройних Сил України являє собою прямокутне полотнище малинового 
кольору зі співвідношенням сторін 2:3. 

У центрі полотнища розміщено зображення емблеми Збройних Сил України. Висота 
емблеми становить 4/5 висоти полотнища. 

Обидві сторони полотнища ідентичні. 
 



ОПИС 
емблеми Міністерства оборони України 

 

 

 

Емблема Міністерства оборони України являє собою прямий рівносторонній хрест із 
розбіжними сторонами малинового кольору, в центрі якого у круглому медальйоні 
синього кольору вміщено зображення Знака Княжої Держави Володимира Великого. 
Медальйон накладено на зображення меча вістрям угору і двох схрещених булав, що 
розміщені між сторонами хреста. 

Висота медальйона становить 2/5 висоти хреста. 
Пружки хреста і медальйона, зображення меча і булав - золоті. 

 

 
ОПИС 

прапора Міністерства оборони України 
 

 

 

Прапор Міністерства оборони України являє собою прямокутне полотнище 
малинового кольору зі співвідношенням сторін 2:3. 

У центрі полотнища розміщено зображення емблеми Міністерства оборони України. 
Висота емблеми становить 4/5 висоти полотнища. 

Обидві сторони полотнища ідентичні. 
 

 



ОПИС 
емблеми Генерального штабу Збройних Сил України 

 

 

 

Емблема Генерального штабу Збройних Сил України являє собою прямий 
рівносторонній хрест із розбіжними сторонами малинового кольору, в центрі якого у 
круглому медальйоні синього кольору вміщено зображення Знака Княжої Держави 
Володимира Великого. Медальйон накладено на стилізовані зображення: якоря - на 
вертикальних сторонах хреста, двох крил - на горизонтальних сторонах хреста, двох 
схрещених мечів вістрям угору між сторонами хреста. 

Висота медальйона становить 2/5 висоти хреста. 
Пружки хреста і медальйона, зображення якоря, крил і мечів - золоті. 

 
 

ОПИС 
прапора Генерального штабу Збройних Сил України 

 

 

 

Прапор Генерального штабу Збройних Сил України являє собою прямокутне 
полотнище малинового кольору зі співвідношенням сторін 2:3. 

У центрі полотнища розміщено зображення емблеми Генерального штабу Збройних 
Сил України. Висота емблеми становить 4/5 висоти полотнища. 

Обидві сторони полотнища ідентичні. 
 



ОПИС 
емблеми Сухопутних військ Збройних Сил України 

 

 

 

 

Емблема Сухопутних військ Збройних Сил України являє собою прямий 
рівносторонній хрест із розбіжними сторонами малинового кольору, в центрі якого у 
круглому медальйоні синього кольору вміщено зображення Знака Княжої Держави 
Володимира Великого. Медальйон накладено на зображення двох схрещених мечів 
вістрям угору. 

Висота медальйона становить 2/5 висоти хреста. 
Пружки хреста і медальйона, зображення мечів - золоті. 

 
 
 

ОПИС 
прапора Сухопутних військ Збройних Сил України 

 

 

 

Прапор Сухопутних військ Збройних Сил України являє собою прямокутне полотнище 
малинового кольору зі співвідношенням сторін 2:3. 

У центрі полотнища розміщено зображення емблеми Сухопутних військ Збройних Сил 
України. Висота емблеми становить 4/5 висоти полотнища. 

Обидві сторони полотнища ідентичні. 
 
 



ОПИС 
емблеми Повітряних Сил Збройних Сил України 

 

 

 

 

Емблема Повітряних Сил Збройних Сил України являє собою прямий рівносторонній 
хрест із розбіжними сторонами малинового кольору, в центрі якого у круглому 
медальйоні синього кольору вміщено зображення Знака Княжої Держави Володимира 
Великого. Медальйон накладено на стилізовані зображення меча вістрям угору на 
вертикальних сторонах хреста, двох крил на горизонтальних сторонах хреста. 

Висота медальйона становить 2/5 висоти хреста. 
Пружки хреста і медальйона, зображення меча і крил - золоті. 
 
 

 

ОПИС 
прапора Повітряних Сил Збройних Сил України 

 

 

Прапор Повітряних Сил Збройних Сил України являє собою прямокутне полотнище 
блакитного кольору зі співвідношенням сторін 2:3. 

У центрі полотнища розміщено зображення емблеми Повітряних Сил Збройних Сил 
України. Висота емблеми становить 4/5 висоти полотнища. 
 

 



ОПИС 
емблеми Військово-Морських Сил Збройних Сил України 

 

 

 

Емблема Військово-Морських Сил Збройних Сил України являє собою прямий 
рівносторонній хрест із розбіжними сторонами малинового кольору, в центрі якого у 
круглому медальйоні синього кольору вміщено зображення Знака Княжої Держави 
Володимира Великого. Медальйон накладено на стилізовані зображення двох схрещених 
якорів. 

Висота медальйона становить 2/5 висоти хреста. 
Пружки хреста і медальйона, зображення якорів - золоті. 
 
 

ОПИС 
Військово-Морського Прапора Збройних Сил України 

 

 

Військово-Морський Прапор Збройних Сил України являє собою прямокутне 
полотнище білого кольору зі співвідношенням сторін 2:3, у центрі якого розміщено 
прямий хрест синього кольору, а у верхньому лівому куті полотнища (крижі) - Державний 
Прапор України. З трьох сторін (окрім крижа) хрест має синю облямівку, розміщену на 
відстані в 1/4 ширини сторін хреста. 

Ширина сторін хреста становить 1/15 від довжини полотнища, а ширина облямівки - 
1/4 ширини сторін хреста. 

Обидві сторони полотнища прапора дзеркально ідентичні. 
 
 



ОПИС 
штандарта Міністра оборони України 

 

Штандарт Міністра оборони України являє собою квадратне полотнище малинового 
кольору, у центрі якого зображено емблему Міністерства оборони України. Полотнище по 
периметру має лиштву, обшиту золотим кантом. На лиштві орнамент у вигляді 
зображення листя і кетягів калини. У кутах штандарта - зображення прямих 
рівносторонніх хрестів із розбіжними сторонами. Сторони штандарта, крім верхнього 
краю полотнища, прикрашено золотою бахромою. 

Розмір полотнища 90 х 90 см, а висота емблеми становить 5/7 висоти штандарта. 
Усі зображення на полотнищі штандарта виконано золотим шитвом. 
Обидві сторони полотнища ідентичні. 
Древко штандарта дерев'яне, коричневого кольору. Верхівка древка стрілоподібна з 

жовтого металу, у ній вміщено рельєфне зображення емблеми Збройних Сил України. 
Штандарт прикріплюється до основи верхівки за допомогою шнура, з'єднаного з 
дерев'яним стрижнем, вставленим у верхню частину полотнища. 

Підток древка з жовтого металу у вигляді зрізаного конуса. 
 

 
ОПИС 

штандарта начальника Генерального штабу Збройних Сил України 

 
 

Штандарт начальника Генерального штабу Збройних Сил України являє собою 
квадратне полотнище малинового кольору із зображенням у центрі емблеми Генерального 
штабу Збройних Сил України. 

Розмір штандарта - 90 х 90 см. Висота емблеми становить 5/7 висоти штандарта. 
Сторони штандарта, крім верхнього краю полотнища, прикрашено золотою бахромою. 
Обидві сторони полотнища ідентичні. 
Древко штандарта дерев'яне, коричневого кольору. Верхівка древка стрілоподібна з 

жовтого металу, в ній вміщено рельєфне зображення емблеми Збройних Сил України. 
Штандарт прикріплюється до основи верхівки за допомогою шнура, з'єднаного з 
дерев'яним стрижнем, вставленим у верхню частину полотнища. 

Підток древка з жовтого металу у вигляді зрізаного конуса. 
 



 
ОПИС 

штандарта командувача Сухопутних військ Збройних Сил України 

 

 

 

Штандарт командувача Сухопутних військ Збройних Сил України являє собою 
квадратне полотнище малинового кольору із зображенням у центрі емблеми Сухопутних 
військ Збройних Сил України. 

Розмір штандарта - 90 х 90 см. Висота емблеми становить 5/7 висоти штандарта. 
Сторони штандарта, крім верхнього краю полотнища, прикрашено золотою бахромою. 
Обидві сторони полотнища ідентичні. 
Древко штандарта дерев'яне, коричневого кольору. Верхівка древка стрілоподібна з 

жовтого металу, в ній вміщено рельєфне зображення емблеми Збройних Сил України. 
Штандарт прикріплюється до основи верхівки за допомогою шнура, з'єднаного з 
дерев'яним стрижнем, вставленим у верхню частину полотнища. 

Підток древка з жовтого металу у вигляді зрізаного конуса. 
 
 

ОПИС 
штандарта командувача Повітряних Сил Збройних Сил України 

 

Штандарт командувача Повітряних Сил Збройних Сил України являє собою квадратне 
полотнище блакитного кольору із зображенням у центрі емблеми Повітряних Сил 
Збройних Сил України. 

Розмір штандарта - 90 х 90 см. Висота емблеми становить 5/7 висоти штандарта. 
Сторони штандарта, крім верхнього краю полотнища, прикрашено золотою бахромою. 
Обидві сторони полотнища ідентичні. 
Древко штандарта, дерев'яне, коричневого кольору. Верхівка древка стрілоподібна з 

жовтого металу, в ній вміщено рельєфне зображення емблеми Збройних Сил України. 
Штандарт прикріплюється до основи верхівки за допомогою шнура, з'єднаного з 
дерев'яним стрижнем, вставленим у верхню частину полотнища. 

Підток древка з жовтого металу у вигляді зрізаного конуса. 
 
 



ОПИС 
штандарта командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил 

України 
 

 

 

Штандарт командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України являє собою 
квадратне полотнище білого кольору із зображенням у центрі емблеми Військово-
Морських Сил Збройних Сил України, з якорями чорного кольору. 

Розмір штандарта - 90 х 90 см. Висота емблеми становить 5/7 висоти штандарта. 
Сторони штандарта, крім верхнього краю полотнища, прикрашено золотою бахромою. 
Обидві сторони полотнища ідентичні. 
Древко штандарта дерев'яне, коричневого кольору. Верхівка древка стрілоподібна з 

жовтого металу, в ній вміщено рельєфне зображення емблеми Збройних Сил України. 
Штандарт прикріплюється до основи верхівки за допомогою шнура, з'єднаного з 
дерев'яним стрижнем, вставленим у верхню частину полотнища. 

Підток древка з жовтого металу у вигляді зрізаного конуса. 



ПОРЯДОК 
використання символіки у Збройних Силах України 

 
1. Емблема і прапор Збройних Сил України є офіційними відмітними символами, що 

вказують на належність до Збройних Сил України. 
2. Емблема і прапор Міністерства оборони України є офіційними відмітними 

символами, що вказують на належність до зазначеного Міністерства. 
3. Емблема і прапор Генерального штабу Збройних Сил України є офіційними 

відмітними символами, що вказують на належність до Генерального штабу Збройних Сил 
України. 

4. Емблема і прапор Сухопутних військ Збройних Сил України, емблема і прапор 
Повітряних Сил Збройних Сил України, емблема Військово-Морських Сил Збройних Сил 
України і Військово-Морський Прапор Збройних Сил України є офіційними відмітними 
символами, що вказують на належність до відповідного виду Збройних Сил України. 

5. Емблема Збройних Сил України використовується на прапорі Збройних Сил 
України, Бойових Прапорах військових частин (з'єднань) Збройних Сил України. 
Зображення емблеми Збройних Сил України може використовуватися на знаках 
розрізнення форменого одягу військовослужбовців, відомчих заохочувальних відзнаках, 
нагрудних знаках, у символіці військових частин, на транспортних і спеціальних засобах, 
будинках і спорудах Збройних Сил України. 

6. Прапор Збройних Сил України може встановлюватися у кабінетах командирів 
військових частин Збройних Сил України, на будинках і спорудах Збройних Сил України, 
використовуватися під час проведення офіційних заходів і урочистих церемоній. 
Зображення прапора Збройних Сил України може використовуватися на знаках 
розрізнення форменого одягу військовослужбовців, відомчих заохочувальних відзнаках, 
нагрудних знаках, у символіці військових частин Збройних Сил України. 

7. Емблема Міністерства оборони України встановлюється у службовому кабінеті 
Міністра оборони України, в залі засідань колегії Міністерства, а також використовується 
на прапорі Міністерства, штандарті Міністра оборони України. Зображення емблеми 
Міністерства оборони України може використовуватися на відомчих заохочувальних 
відзнаках, нагрудних знаках, у символіці структурних підрозділів Міністерства оборони 
України. 

8. Прапор Міністерства оборони України може встановлюватися в кабінетах 
керівників структурних підрозділів Міністерства, командирів військових частин, 
безпосередньо підпорядкованих Міністерству, на будинках і спорудах Міністерства. 
Прапор Міністерства оборони України може використовуватися під час проведення 
офіційних заходів і урочистих церемоній. Прапор Міністерства оборони України 
піднімається на кораблях (судах) Військово-Морських Сил Збройних Сил України під час 
перебування на них Міністра оборони України. Зображення прапора Міністерства 
оборони України може використовуватися на знаках розрізнення форменого одягу 
військовослужбовців, відомчих заохочувальних відзнаках, нагрудних знаках. 

9. Емблема Генерального штабу Збройних Сил України встановлюється в службовому 
кабінеті начальника Генерального штабу Збройних Сил України, а також 
використовується на прапорі Генерального штабу Збройних Сил України та штандарті 
начальника Генерального штабу Збройних Сил України. Зображення емблеми 
Генерального штабу Збройних Сил України може використовуватися на відомчих 
заохочувальних відзнаках, нагрудних знаках, у символіці військових частин, 
безпосередньо підпорядкованих Генеральному штабу. 

10. Прапор Генерального штабу Збройних Сил України може встановлюватися в 
кабінетах керівників структурних підрозділів Генерального штабу Збройних Сил України, 
командирів військових частин, безпосередньо підпорядкованих Генеральному штабу, на 
будинках і спорудах Генерального штабу, використовуватися під час проведення 



офіційних заходів і урочистих церемоній. Прапор Генерального штабу Збройних Сил 
України піднімається на кораблях (судах) Військово-Морських Сил Збройних Сил 
України під час перебування на них начальника Генерального штабу Збройних Сил 
України. Зображення прапора Генерального штабу Збройних Сил України може 
використовуватися на знаках розрізнення форменого одягу військовослужбовців, 
відомчих заохочувальних відзнаках, нагрудних знаках. 

11. Емблема Сухопутних військ Збройних Сил України встановлюється у службовому 
кабінеті командувача Сухопутних військ Збройних Сил України, а також 
використовується на прапорі Сухопутних військ Збройних Сил України, Бойових 
Прапорах військових частин (з'єднань) Сухопутних військ Збройних Сил України та на 
штандарті командувача Сухопутних військ Збройних Сил України. Зображення емблеми 
Сухопутних військ Збройних Сил України може використовуватися на знаках розрізнення 
форменого одягу військовослужбовців, відомчих заохочувальних відзнаках, нагрудних 
знаках, у символіці військових частин, на транспортних і спеціальних засобах, будинках і 
спорудах Сухопутних військ. 

12. Прапор Сухопутних військ Збройних Сил України може встановлюватися в 
кабінетах командирів військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України, на 
будинках і спорудах Сухопутних військ, використовуватися під час проведення офіційних 
заходів і урочистих церемоній. Зображення прапора Сухопутних військ Збройних Сил 
України може використовуватися на знаках розрізнення форменого одягу 
військовослужбовців, відомчих заохочувальних відзнаках, нагрудних знаках, у символіці 
військових частин Сухопутних військ. 

13. Емблема Повітряних Сил Збройних Сил України встановлюється у службовому 
кабінеті командувача Повітряних Сил Збройних Сил України, а також використовується 
на прапорі Повітряних Сил Збройних Сил України, Бойових Прапорах військових частин 
(з'єднань) Повітряних Сил Збройних Сил України, штандарті командувача Повітряних 
Сил Збройних Сил України. Зображення емблеми Повітряних Сил Збройних Сил України 
може використовуватися на знаках розрізнення форменого одягу військовослужбовців, 
відомчих заохочувальних відзнаках, нагрудних знаках, у символіці військових частин, на 
транспортних і спеціальних засобах, будинках і спорудах Повітряних Сил. 

14. Прапор Повітряних Сил Збройних Сил України може встановлюватися в кабінетах 
командирів військових частин Повітряних Сил, на будинках і спорудах Повітряних Сил, 
використовуватися під час проведення офіційних заходів і урочистих церемоній. 
Зображення прапора Повітряних Сил Збройних Сил України може використовуватися на 
знаках розрізнення форменого одягу військовослужбовців, відомчих заохочувальних 
відзнаках, нагрудних знаках, у символіці військових частин Повітряних Сил. 

15. Емблема Військово-Морських Сил Збройних Сил України встановлюється у 
службовому кабінеті командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України, а 
також використовується на Бойових Прапорах військових частин (з'єднань) Військово-
Морських Сил Збройних Сил України, штандарті командувача Військово-Морських Сил 
Збройних Сил України. Зображення емблеми Військово-Морських Сил Збройних Сил 
України може використовуватися на знаках розрізнення форменого одягу 
військовослужбовців, відомчих заохочувальних відзнаках, нагрудних знаках, у символіці 
військових частин, на транспортних і спеціальних засобах, будинках і спорудах 
Військово-Морських Сил. 

16. Військово-Морський Прапор Збройних Сил України піднімається на кораблях 
(судах) Військово-Морських Сил Збройних Сил України, а також може встановлюватися у 
кабінетах командирів військових частин Військово-Морських Сил, на будинках і спорудах 
Військово-Морських Сил, використовуватися під час проведення офіційних заходів і 
урочистих церемоній. Зображення Військово-Морського Прапора Збройних Сил України 
може використовуватися на знаках розрізнення форменого одягу військовослужбовців, 



відомчих заохочувальних відзнаках, нагрудних знаках, у символіці військових частин 
Військово-Морських Сил. 

17. Штандарти Міністра оборони України, начальника Генерального штабу Збройних 
Сил України, командувачів видів Збройних Сил України встановлюються в їх службових 
кабінетах. 

Штандарти можуть використовуватися під час проведення офіційних заходів та 
урочистих церемоній за участю відповідно Міністра оборони України, начальника 
Генерального штабу Збройних Сил України, командувачів видів Збройних Сил України. 

18. Відтворення зображень емблем і прапорів Збройних Сил України, Міністерства 
оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, видів Збройних Сил 
України, штандартів Міністра оборони України, начальника Генерального штабу 
Збройних Сил України, командувачів видів Збройних Сил України, може бути виконано в 
одноколірному варіанті і в розмірах, що відповідають меті їх застосування, із збереженням 
установлених пропорцій. 

19. Зображення емблем і прапорів Збройних Сил України, Міністерства оборони 
України, Генерального штабу Збройних Сил України, видів Збройних Сил України, 
штандартів Міністра оборони України, начальника Генерального штабу Збройних Сил 
України, командувачів видів Збройних Сил України, допускається на друкованій, 
інформаційній та сувенірній продукції, кіно-, відео- та фотоматеріалах, що видаються 
(виготовляються) Міністерством оборони України, Генеральним штабом Збройних Сил 
України, командуванням видів Збройних Сил України або на їх замовлення. 

20. В інших випадках порядок використання емблем і прапорів Збройних Сил України, 
Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, видів 
Збройних Сил України, штандартів Міністра оборони України, начальника Генерального 
штабу Збройних Сил України, командувачів видів Збройних Сил України визначається 
відповідно Міністром оборони України, начальником Генерального штабу Збройних Сил 
України, командувачами видів Збройних Сил України в межах їх компетенції. 
 


