ВСТУПНЕ СЛОВО
ГОЛОВИ ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ
КОМАНДУВАЧА ПОВІТРЯНИХ СИЛ
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Шановні учасники наукової конференції!
Реалізація визначених завдань подальшого розвитку Збройних Сил України сьогодні неможлива
без ретельного аналізу спланованих заходів реформування, обґрунтування раціональних шляхів
вирішення проблемних питань, пов’язаних з підвищенням боєготовності та боєздатності військ (сил),
удосконаленням системи їх підготовки, створенням сучасних зразків озброєння та військової техніки.
Дедалі більше зростає роль воєнної науки в Збройних Силах України, яка має забезпечувати
упереджувальне науково-теоретичне обґрунтування шляхів вирішення проблем воєнної безпеки,
визначати перспективні напрямки розвитку воєнної справи та сприяти тому, щоб новації якомога
швидше впроваджувались у практику повсякденної діяльності військ.
Безперервне зростання ролі науки в збереженні обороноздатності держави наприкінці ХХ
початку ХХІ століть є однією з найбільш характерних закономірностей формування та розвитку
воєнної організації держави. Високий рівень та швидкі темпи розвитку сучасної науки проявляються
сьогодні практично в усіх областях воєнної справи. Потрібно відмітити, що в сучасних умовах
корінним чином змінилась не тільки сфера застосування науки в воєнній справі, але й сам обсяг та
характер її застосування.
Так, якщо до початку Другої світової війни на розвиток воєнної справи значний вплив мали
результати прикладних досліджень, то в сьогоднішніх умовах термін впровадження тільки результатів
фундаментальних досліджень в практику військ зведено до декількох років. Науково-технічний прогрес,
особливо в таких галузях як радіоелектроніка, кібернетика, робототехніка приводить до створення
принципово нових зразків озброєння і військової техніки та придає якісно новий зміст веденню збройної
боротьби, а саме переходу від методів ведення війн руйнівного характеру до воєн функціональновибіркового впливу на найбільш критичні та чутливі об’єкти противника.
Тому, в сьогоднішніх умовах вкрай важливо підвищити ефективність наукової та науковотехнічної діяльності в Повітряних Силах Збройних Сил України. Саме наука має дати чіткі відповіді на
всі запитання, які стосуються розвитку характеру воєнних конфліктів, і надати обґрунтовані
рекомендації щодо конкретних напрямів подальшого розвитку Повітряних Сил.
Харківський університет Повітряних Сил є унікальним вищим військовим навчальним закладом, в
якому протягом багатьох десятиліть формувалась наука світового рівня. Університет є
загальновизнаним центром проведення наукових досліджень, підготовки та атестації науковопедагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації.
За таких умов, проведення щорічної конференції Харківського університету Повітряних Сил
надає унікальну можливість науковцям та практикам оприлюднити результати проведених наукових
досліджень, провести їх апробацію, вислухати цінні для подальшої роботи зауваження та пропозиції,
а найголовніше виробити спільні підходи в вирішенні проблемних питань подальшого розвитку
Повітряних Сил.
Сподіваюсь, що існуючий формат наукової конференції дозволить не тільки почути
кваліфіковану об’єктивну оцінку проведених досліджень, але й зробити відповідні висновки,
започаткувати подальше плідне співробітництво між наукою та виробництвом, визначити тенденції
подальшого розвитку Повітряних Сил Збройних Сил України.
Бажаю усім учасникам наукової конференції міцного здоров’я, довгих років активного життя,
тепла людських стосунків, родинного затишку, подальших успіхів в науковій та науково-технічній
діяльності! Сподіваюсь, що своєю наполегливою працею Ви і надалі продовжуватимете ефективну
діяльність в інтересах подальшого розвитку Повітряних Сил Збройних Сил України.
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