Найменування
УПРАВЛІННЯ
Командування
Штаб
Навчальний відділ
Група психолого - педагогічного забезпечення освітнього процесу
Науково-організаційний відділ
Відділ з морально -психологічного забезпечення
Прес-служба
Льотно-методичне відділення
Служби
Відділ навчально-лабораторного забезпечення
Озброєння
Тил
Редакційно-видавничий відділ
Група міжнародного військового співробітництва
ОСНОВНІ ПІДРОЗДІЛИ
Льотний факультет
Кафедра тактики авіації
Кафедра льотної експлуатації і бойового застосування літаків
Кафедра льотної експлуатації і бойового застосування вертольотів
Кафедра повітряної навігації та бойового управління авіацією
Кафедра аеродинаміки та динаміки польоту
Інженерно-авіаційний факультет
Кафедра інженерно-авіаційоного забезпечення
Кафедра конструкції та міцності літальних апаратів та двигунів
Кафедра авіаційного обладнання та комплексів повітряної розвідки
Кафедра авіаційних радіоелектронних комплексів
Кафедра комплексів авіаційного озброєння
Кафедра аеродромно-технічного забезпечення авіації
Факультет протиповітряної оборони Сухопутних військ
Кафедра тактики військ протиповітряної оборони Сухопутних військ
Кафедра бойового застосування озброєння протиповітряної оборони СВ
Кафедра озброєння військ протиповітряної оборони Сухопутних військ
Факультет зенітних ракетних військ
Кафедра тактики зенітних ракетних військ
Кафедра радіоелектронних засобів інформаційного забезпечення і управління
зенітними ракетними комплексами та системами ЗРВ
Кафедра озброєння зенітних ракетних військ
Факультет автоматизованих систем управління та наземного забезпечення
польотів авіації
Кафедра бойового застосування та експлуатації АСУ
Кафедра математичного та програмного забезпечення АСУ

Кафедра радіоелектронних систем пунктів управління Повітряних Сил
Кафедра авіаційних радіотехнічних систем навігації та посадки
Факультет радіотехнічних військ протиповітряної оборони
Кафедра тактики радіотехнічних військ
Кафедра бойового застосування радіотехнічного озброєння
Кафедра озброєння радіотехнічних військ
Факультет післядипломної освіти
Кафедра іноземних мов
Кафедра авіаційної англійської мови
Кафедра метрології та стандартизації
Кафедра електротехнічних систем комплексів озброєння та військової техніки
ЗУК
Кафедра теорії та конструкції автомобільної та спеціальної техніки
Кафедра вищої математики
Кафедра фізики та радіоелектроніки
Кафедра філософії
Кафедра тактики та загальновійськових дисциплін
Кафедра психології та педагогіки
Кафедра фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту
ЦЕНТРИ
Науковий центр Повітряних Сил
Центр імітаційного моделювання
Навчально-науковий центр мовної підготовки
ОСНОВНІ ПІДРОЗДІЛИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (освітнього процесу)
Інформаційно-обчислювальний центр
Лабораторія технічних засобів навчання
Навчально-виробнича майстерня
Військовий оркестр
Пожежний взвод
Клуб
Батальйон матеріально-технічного забезпечення
Начальник
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