ВСТУПНЕ СЛОВО
ГОЛОВИ ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ
КОМАНДУВАЧА ПОВІТРЯНИХ СИЛ
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Шановні учасники наукової конференції!
Історія будівництва та розвитку Повітряних Сил Збройних Сил України нерозривно пов’язана з
функціонуванням системи воєнно-наукових досліджень. На сьогодні провідна роль в цій системі
належить Харківському університету Повітряних Сил. За роки свого існування науковими та науковопедагогічними працівниками університету виконано значний обсяг науково-дослідних та дослідноконструкторських робіт, розроблено цілу низку теоретичних праць та проектів нормативних
документів.
В сьогоднішніх умовах розвиток воєнної науки та зміцнення обороноздатності України
перебувають у прямій залежності, тому ефективність подальшого розвитку Повітряних Сил Збройних
Сил багато в чому залежить від ефективності організації та проведення наукової та науково-технічної
діяльності.
В свою чергу, результативність створення воєнно-наукової продукції значною мірою залежить від
організації проведення досліджень на «випередження», з урахуванням тенденцій розвитку воєнного
мистецтва та особливостей застосування Збройних Сил в локальних війнах та збройних конфліктах
сучасності. При цьому, важливим напрямом наукової роботи повинні залишатися наукові та науковопрактичні конференції та семінари. Вони повинні проводитися за тематикою найважливіших для
Повітряних Сил питань, забезпечувати колективне обговорення відповідними фахівцями визначених
проблемних питань, проводити обмін досвідом наукової та науково-технічної діяльності.
На сьогодні для Повітряних Сил вкрай важливими залишаються питання обґрунтування їх
перспективної структури, удосконалення системи прикриття важливих державних об’єктів,
обґрунтування підходів щодо переводу техніки на експлуатацію за технічним станом, обґрунтування
оперативно-тактичних (тактико-технічних) вимог до перспективних зразків озброєння та військової
техніки, а також удосконалення системи підготовки спеціалістів авіації, зенітних ракетних військ,
радіотехнічних військ з використанням тренажерної бази та впровадження нових навчальнотренувальних засобів.
Звертаюсь до усіх учасників конференції з проханням не притримуватись сталих положень,
шаблонів і не боятися сказати нове слово в воєнній науці, висловлювати нові ідеї та оперативно
впроваджувати наукові досягнення. Сподіваюсь, що в результаті проведеної конференції будуть
критично оцінені можливі підходи щодо вирішення існуючих в Повітряних Силах проблемних питань
та визначені перспективи їх вирішення.
Командування Повітряних Сил високо цінує внесок усього колективу науковців Збройних Сил
України у вирішенні актуальних для нас проблемних питань. Сподіваюсь, що і в подальшому наукова
і науково-технічна діяльність буде сприяти вирішенню актуальних завдань воєнної науки,
розв’язанню існуючих проблемних питань та визначення перспективних напрямків досліджень в
інтересах Повітряних Сил Збройних Сил України.
Бажаю усім учасникам наукової конференції добра і злагоди, міцного здоров’я і щастя,
творчості і наснаги у виконанні своїх службових обов’язків на благо зміцнення обороноздатності
нашої держави.
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