ВСТУПНЕ СЛОВО
ГОЛОВИ ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ
КОМАНДУВАЧА ПОВІТРЯНИХ СИЛ
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Шановні учасники наукової конференції!
Потреба проведення адекватних заходів реформування Збройних Сил України значно підвищує
вимоги до воєнної науки, яка в сьогоднішніх умовах відіграє роль важливого чинника державного
будівництва України. Тому ефективність подальшого розвитку Повітряних Сил Збройних Сил України
напряму залежати від якісного вирішення сучасних завдань воєнної науки.
Провідне місце в системі воєнно-наукових досліджень Повітряних Сил Збройних Сил України
належить Харківському університету Повітряних Сил, де створені чисельні наукові школи, низка з
яких стали всесвітньо відомими.
Сьогодні основні зусилля науковців Харківського університету Повітряних Сил спрямовані на
отримання відповідних результатів з питань підвищення ефективності підготовки та застосування
військ (сил), розробки нових та модернізації існуючих зразків озброєння і військової техніки,
впровадження сучасної автоматизованої системи управління авіацією і протиповітряною обороною та
удосконалення системи професійної підготовки. Тому проведення наукової конференції
сьогоднішнього формату, розглядається Командуванням Повітряних Сил як важливий захід наукової
та науково-технічної діяльності, який буде сприяти подальшому розвитку воєнної науки на
оперативно-тактичному та тактичному рівнях.
Сподіваюсь, що в ході наукової конференції ми розглянемо та обговоримо найбільш актуальні
проблемні питання подальшого розвитку Збройних Сил України, проведемо обмін досвідом за усіма
напрямами наукових досліджень, що виконуються в інтересах родів військ та спеціальних військ
Повітряних Сил, уточнимо пріоритетні напрями подальших наукових досліджень.
Практика організації та проведення наукової та науково-технічної діяльності переконливо
свідчить, що цінні та корисні результати досліджень отримуються там, де правильно сплановано
роботу з їх проведення за участю широкого кола наукових установ, представників військових закладів
та замовників воєнно-наукової продукції. Тому подальший розвиток Повітряних Сил неможливий без
участі усього колективу науковців Збройних Сил України у вирішенні проблемних для нас питань
застосування, підготовки та всебічного забезпечення військ. Впевнений, що сумісними зусиллями ми
зможемо подолати усі труднощі та
вирішити існуючі проблемні питання забезпечення
обороноздатності України.
Бажаю усім учасникам наукової конференції добра і злагоди, міцного здоров’я і щастя, творчості
та наснаги у виконанні службових обов’язків.
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