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Шановнi учасники науково-практичної конференцiї!
Локальні війни і збройні конфлікти кінця XX ‒ початку XXI століття
сучасними дослідниками визначаються як багатовимірне явище. Гібридна війна, яка
ведеться державою-агресором проти України, не є виключенням.
Сучасні форми збройних протистоянь не обмежуються виключно
військовими ресурсами. Досвід свідчить, що масштабне використання соціальноекономічних, інформаційних, логістичних, культурних, моральних ресурсів
підвищує ефективності ведення бойових дій, а також виступає важливою складовою
високої бойової готовності та боєздатності військ. Важливість людського чинника
постає як ніколи у сукупній військовій діяльності держави, діяльності збройних сил,
формуванні військово-наукового потенціалу.
Дослідження військових вчених у питаннях формування морально-бойових
якостей особового складу, мобілізації військовослужбовців на якісне вирішення
навчально-бойових та бойових завдань постають не менш важливим чинником, ніж
розробки нових зразків зброї і техніки та питання організації військ і управління
ними.
Потрібно враховувати, що підвищення ролі людського чинника у збройній
боротьбі є об’єктивним процесом розвитку сил і засобів збройної боротьби,
відображеним в теорії воєнного мистецтва та воєнних конфліктах сучасності.
Подальший розвиток військової науки має на меті проведення на основі детальних
теоретичних та практичних досліджень ґрунтовної роботи щодо вдосконалення
системи морально-психологічного забезпечення, необхідної для забезпечення
високої бойової готовності особового складу ЗСУ в мирний час та ведення бойових
дій на захист державних інтересів в умовах сучасної війни та воєнного конфлікту. Всі
ці проблемні питання потребують напруженої спільної роботи органів військового
управління, військових навчальних закладів та науково-дослідних установ Збройних
Сил України.
Проведення у Харківському національному університеті Повітряних Сил
науково-практичної конференції «Сучасна війна: гуманітарний аспект» є нагодою
для науковців обмінятися досвідом, науковими думками, професійними здобутками
та напрацюваннями. Професійне обговорення сучасних реалій ЗСУ, виявлення
найбільш важливих проблем та спільний пошук шляхів їх вирішення стануть
реальним підґрунтям у питаннях підготовки та всебічного забезпечення військ (сил).
Бажаю всім учасникам науково-практичної конференції плідних дискусій,
фахового спілкування, творчих пошуків та професійних досягнень!
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