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Шановні учасники наукової конференції!
Сучасний стан світових та внутрішньосоціальних процесів в Україні
свідчить, що наша держава переживає найскладніші випробування в історії
своєї незалежності. Україна зазнала територіальних втрат, постала перед
загрозою економічного колапсу і втрати державності внаслідок агресії з боку
ядерної держави – Росії. Україна сплатила найвищу ціну за незалежність і
прагнення самостійно обирати свій шлях – життя своїх громадян, які загинули
на Майдані, які захищають свою країну від терористів і російських окупантів і
стали жертвами розв’язаного Росією збройного конфлікту.
Проти України застосовано концепцію «гібридної війни», яка багато в
чому є унікальною зі структурно-функціонального погляду: за формою вона
«гібридна», а за змістом – «асиметрична». Хоча кожен конкретний елемент
цієї «гібридної війни» не новий по суті і використовувався майже в усіх війнах
минулого, однак унікальними є узгодженість і взаємозв'язок цих елементів,
динамічність та гнучкість їх застосування, а також зростання ваги
інформаційного чинника. Причому інформаційний чинник в окремих випадках
стає самостійним складником і виявляється не менш важливим, ніж
військовий. Найчіткіше характер нового типу війни продемонстрували
спочатку анексія РФ території Автономної Республіки Крим, а потім –
підтримка місцевих радикальних елементів та повномасштабне вторгнення
російських військ до східних областей України.
Попри всю загрозливість ситуації, Україні вдалося вистояти.
Керівництво української держави забезпечило стабільне функціонування
основних сфер життєдіяльності суспільства в умовах війни, зробило усе
можливе для зміцнення української армії. Громадянське суспільство
мобілізувалося для захисту країни, зародився потужний волонтерний рух. На
підтримку України виступила вся світова спільнота. Завдяки цьому плани
агресора здійснити «бліцкриг» було зірвано.
За таких умов значно зростає роль та місце, підвищуються вимоги до
воєнної науки у системі національної безпеки, яка повинна стати одним із
основних чинників державного будівництва та надати чіткі відповіді на всі
запитання, які стосуються можливого розвитку існуючих воєнних конфліктів,
гібридної війни, напрямів їхнього врегулювання, розробити обґрунтовані
рекомендації щодо подальшого розвитку Збройних Сил України, воєнної
могутності держави.
З огляду на реалії сьогодення, воєнна наука має забезпечувати
упереджувальне науково-теоретичне обґрунтування актуальних проблем
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воєнної безпеки держави, відкривати перспективи розвитку воєнної справи та
добиватися того, щоб новації якомога швидше впроваджувались у практику
повсякденної діяльності Збройних Сил України – їх підготовки, забезпечення
та застосування.
Характерною відмінністю функціонування системи воєнно-наукових
досліджень на сучасному етапі є те, що вони виступають водночас
інструментом і об’єктом реформування та розвитку Збройних Сил.
Вкрай актуальними є дослідження спрямовані на вирішення соціальногуманітарних проблем національної безпеки реформування та розвитку
Збройних Сил України. Це стосується створення ефективної системи
інформаційної безпеки суспільства та військ, удосконалення методів
інформаційно-психологічної боротьби, вдосконалення навчання, виховання,
ідеологічної підготовки військовослужбовців, їх духовного, культурного та
фізичного розвитку, реалізації конституційних прав і свобод. Особливе місце у
системі зазначених проблем належить проблемам формування особистості
сучасного військового фахівця в період навчання у вищих військових
навчальних закладах, професіонала здатного відповідати сучасним і майбутнім
загрозам національній безпеці у воєнній сфері, ефективно діяти в умовах
гібридної війни, пошуку механізмів та напрямів оптимізації цього процесу.
Проведення конференції Харківського національного університету
Повітряних Сил «Сучасна війна: гуманітарний аспект» надає унікальну
можливість науково-педагогічним працівникам, науковцям, практикам
оприлюднити результати власних наукових досліджень, провести їх
апробацію, вислухати цінні для подальшої роботи зауваження, пропозиції та
побажання, і найголовніше виробити спільні підходи до вирішення
проблемних питань подальшого розвитку соціально-гуманітарної сфери
Збройних Сил взагалі та Повітряних Сил зокрема.
Сподіваюсь, що існуючий формат роботи наукової конференції
дозволить почути не тільки кваліфіковану об’єктивну оцінку проведення
досліджень соціально-гуманітарного плану, але й зробити відповідні висновки,
продовжити втілення теоретичних напрацювань у практичну царину
підготовки висококваліфікованих офіцерських кадрів.
Бажаю усім учасникам роботи конференції міцного здоров’я, довгих
років активного життя, злагоди, миру, подальших успіхів у науковій та
науково-педагогічній діяльності! Сподіваюся, що своєю наполегливою працею
Ви і надалі продовжуватиме ефективну діяльність в інтересах ефективного
розвитку Повітряних Сил Збройних Сил України!
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