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Шановні читачі та автори науково-технічного журналу
“Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України”!
На сучасному етапі в державі відбуваються кардинальні зміни в політичній, соціальній та економічній сферах діяльності, у виборі конкретних підходів оборонної політики.
Ці зміни, а також нові тенденції розвитку воєнної справи і засобів збройної боротьби потребують переосмислення цілої низки воєнно-політичних і військово-технічних проблем
щодо забезпечення обороноздатності та зміцнення безпеки України. В таких умовах, як
ніколи, необхідні виважені, сміливі, нестандартні, ефективні рішення у сфері будівництва
Збройних Сил України, спрямовані на досягнення ними в перспективі рівня армій провідних європейських держав. При цьому вкрай важливо надати пріоритетності розвитку
вітчизняної науки, в рази підвищити коефіцієнт її корисної дії.
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.
В сьогоднішніх умовах розвиток воєнної науки як складової національної науки та
зміцнення обороноздатності України перебувають у прямій залежності. Зрозуміло, що
успішне військове будівництво можливе тільки за умови серйозного наукового обґрунтування основних концепцій та рішень у сфері оборони, розроблення сучасних науковометодичних засад для обґрунтування шляхів подальшого реформування та розвитку
Збройних Сил України.
Історія будівництва та розвитку Збройних Сил України нерозривно пов’язана з функціонуванням системи воєнно-наукових досліджень Повітряних Сил, в структурі якої на
сьогоднішній день є Харківський університет Повітряних Сил та Миколаївський спеціалізований центр бойової підготовки авіаційних фахівців Збройних Сил України. Значний
внесок в проведення досліджень за проблематикою Повітряних Сил вносять Державний
науково-дослідний інститут авіації, Державний науково-випробувальний центр Збройних
Сил України, Інститут авіації та протиповітряної оборони Національного університету
оборони України. Вказані установи являють собою потужний науковий колектив, який
спроможний виконувати дослідження як на замовлення командувача Повітряних Сил,
так і керівників структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального
штабу та видів Збройних Сил України.
Командування Повітряних Сил Збройних Сил України щиро вітає науковців з професійним святом, бажає їм мирного неба над головою, міцного здоров’я, довгих років
активного життя, родинного затишку, подальших успіхів в їх діяльності. 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.
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