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Привітання учасників конференції
На сучасному, надзвичайно складному етапі розвитку Збройних Сил
України, дедалі більше зростає роль воєнної науки. З огляду на реалії сьогодення, воєнна наука має забезпечувати упереджувальне науково-теоретичне
обґрунтування актуальних проблем воєнної безпеки держави, визначати перспективні напрямки розвитку воєнної справи та добиватися того, щоб новації
якомога швидше впроваджувались у практику повсякденної діяльності
Збройних Сил України.
В даному контексті подальший розвиток Повітряних Сил Збройних Сил
України не можливий без проведення досліджень щодо визначення їх місця і
ролі у загальній системі операцій Збройних Сил України, уточнення покладених на них завдань, удосконалення їх структури та пошуку нових форм і способів їх застосування.
При цьому потрібно обов’язково враховувати, що підвищення ролі Повітряних Сил у збройній боротьбі – це не суб’єктивне бажання, а об’єктивний
історичний процес розвитку сил і засобів збройної боротьби, відображений і в
теорії воєнного мистецтва, і в воєнних конфліктах другої половини ХХ – початку ХХІ століть.
На сьогодні з певністю можна констатувати, що Повітряні Сили Збройних Сил України спроможні виконувати завдання за призначенням. Безумовно, існує значна кількість проблемних питань щодо їх становлення та розвитку. Всі ці питання притаманні сучасному періоду існування Повітряних Сил і
потребують напруженої спільної роботи органів військового управління та науково-дослідних установ. При цьому має стати правилом: для якісного забезпечення розвитку Повітряних Сил кожне важливе рішення повинно прийматися після попередньої наукової експертизи та відповідного обґрунтування.
Потрібно відзначити, що значна кількість наукових досліджень в інтересах Повітряних Сил України проводиться в Харківському університеті Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. Університет має один із найбільших на сьогоднішній день науковий потенціал в оборонному відомстві Україні та спроможний вирішувати широке коло наукових досліджень.
Впевнений, що конференція надасть потужний поштовх як для
розв’язання існуючих проблемних питань, так і визначення перспективних
напрямків досліджень в інтересах Повітряних Сил Збройних Сил України.
Сподіваюсь, що результати роботи конференції будуть сприяти вирішенню нових актуальних завдань воєнної науки, яка й наділі має теоретично
забезпечувати потреби захисту Батьківщини та воєнну безпеку особистості,
суспільства та держави.
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