ВСТУПНЕ СЛОВО
ГОЛОВИ ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ
КОМАНДУВАЧА ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Шановні учасники наукової конференції!
Сьогодні в умовах загострення політичної кризи, розвитку терористичної
діяльності, яка загрожує збереженню територіальної цілісності та
незалежності України, значно зростає роль і місце воєнної науки в системі
національної безпеки. Принципово нова форма ведення воєнних дій із
застосуванням технологій “гібридної війни”, яка охоплює комплекс заходів
політичного, економічного, інформаційного та військового протиборства,
потребує переорієнтації всього сектору безпеки до ведення операцій (бойових
дій) у нових умовах сучасного протистояння з агресором.
Усе це вимагає внесення низки науково обґрунтованих уточнень та змін
до планів розвитку та реформування Збройних Сил України, а саме:
приведення у відповідність із сучасними умовами завдань, структури,
чисельності та принципів бойового застосування військ (сил); прийняття на
озброєння нових високотехнологічних зразків (комплексів, систем) озброєння
та військової техніки; удосконалення існуючих форм і способів застосування
військ (сил) з урахуванням можливості їх одночасного застосування як для
ведення класичних, так і нестандартних воєнних дій; удосконалення системи
всебічного забезпечення, оперативної та бойової підготовки військ; внесення
змін до принципів комплектування військ, воєнно-ідеологічного виховання та
морально-психологічної підготовки.
Проведення щорічної конференції Харківського університету
Повітряних Сил надає унікальну можливість науковцям та практикам
оприлюднити результати власних наукових досліджень, провести їх
апробацію, вислухати цінні для подальшої роботи зауваження, а
найголовніше виробити спільні підходи в вирішенні проблемних питань
підготовки, застосування та всебічного забезпечення військ (сил).
Сподіваюсь, що існуючий формат конференції дозволяє не тільки почути
кваліфіковану об’єктивну оцінку своїх досліджень, але й зробити відповідні
ділові пропозиції, започаткувати подальше плідне співробітництво між
науковими колективами, визначити тенденції розвитку, перспективні
підходи, познайомитись з передовим досвідом та новаціями.
Безцінний досвід і професіоналізм наукових та науково-педагогічних
працівників сьогодні вкрай необхідні державі та її Збройним Силам.
Впевнений, що зазначене стане надійною запорукою наближення нашої
спільної, всенародної перемоги. Вірю, що високий патріотизм, знання, уміння
та компетенції науковців стане справжнім прикладом у виконанні службового
досвіду та продемонструє кращі риси українського народу – витримку,
високу свідомість та відповідальність за виконану справу.
Слава Україні та її Збройним Силам!
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