ВСТУПНЕ СЛОВО
КОМАНДУВАЧА ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА ОНИЩЕНКА С.І.
Указом Президента України від 14 лютого 1997 року в Україні встановлено професійне свято працівників науки – День науки, яке відзначається щорічно у третю суботу травня. День науки – це свято людей творчої праці, діяльність яких є символом
духовної свободи та розвитку особистості. Рівень соціально-економічного розвитку
України, її авторитет на міжнародній арені багато в чому визначаються науковим потенціалом, адже саме вченим життя ставить складні, але дуже цікаві завдання, вирішення яких великою мірою визначає місце України у світовій спільноті.
Дедалі більше зростає роль воєнної науки в Збройних Силах України, яка має
забезпечувати упереджувальне науково-теоретичне обґрунтування актуальних проблем воєнної безпеки, визначати перспективні напрямки розвитку воєнної справи та
добиватися того, щоб новації якомога швидше впроваджувалися у практику повсякденної діяльності Збройних Сил України. Воєнна наука, як система знань про воєнностратегічний характер війни, шляхи запобігання їй, підготовку збройних сил і країни
до відбиття агресії, закономірності, принципи та способи ведення збройної боротьби
щодо захисту держави сьогодні відіграє роль важливого чинника державного будівництва України. До складу воєнної науки входять воєнні галузі знань, тісно пов’язанні
з суспільними, природознавчими та технічними науками, які розробляють специфічну
воєнну проблематику в інтересах підвищення обороноздатності України.
Практика повсякденної та бойової діяльності Повітряних Сил свідчить про цілу
низку проблемних питань в підготовці, застосуванні та всебічному забезпеченні
військ, підтриманні справності їх озброєння і військової техніки. Зрозуміло, що вирішення вказаних проблемних питань неможливе без ефективного функціонування відповідної системи воєнно-наукових досліджень. Тому, розвиток воєнної науки в Повітряних Силах залишається важливим пріоритетом їх подальшого будівництва. Потрібно враховувати, що в Повітряних Силах створено цілісну і достатньо дієздатну систему воєнно-наукових досліджень, практично завершено формування відповідних науково-організаційних структур, науково-дослідних установ та консультативно-дорадчих органів, оновлено нормативно-правову базу з організації наукової та науковотехнічної діяльності
Командування Повітряних Сил високо цінує внесок усього колективу науковців
Збройних Сил України в вирішенні актуальних для нас проблемних питань. Сподіваюсь, що і в подальшому наукова і науково-технічна діяльність буде сприяти вирішенню нових актуальних завдань воєнної науки, розв’язанню існуючих проблемних питань та визначення перспективних напрямків досліджень в інтересах Повітряних Сил
Збройних Сил України.
Вітаю усіх науковців з професійним святом, бажаю їм міцного здоров’я, довгих
років активного життя, тепла людських стосунків, родинного затишку, подальших успіхів в Вашій роботі. Сподіваюсь, що своєю наполегливою працею Ви і надалі продовжуватимете ефективну наукову діяльність в інтересах подальшого розвитку Повітряних Сил Збройних Сил України.
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