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Шановні учасники конференції!
Хочу висловити подяку всім, хто знайшов можливість взяти
участь у міжнародній науковій конференції Харківського
національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
«Сучасна війна: гуманітарний аспект».
Тема конференції є дуже актуальною, адже на сьогодні у світі
нараховується майже чотири десятки збройних конфліктів та війн,
одна з яких триває в Україні. З бюджетів провідних країн світу
виділяються колосальні кошти на підтримання боєздатних армій,
розробку нових типів озброєння та фінансування військових операцій.
Військові експерти і в подальшому прогнозують ескалацію
напруженості у світі, яка буде виникати через зміни геополітичних
векторів, перерозподіл влади над ресурсами (прісна вода, корисні
копалини, родючі землі) тощо.
На цей час найбільшу небезпеку для нової України становить до
зубів мілітаризована Росія, яка відроджує імперські традиції
самодержавства й сталінізму та залякує весь світ своєю ракетноатомною потугою. Путінський режим боїться мати під боком вільну,
самостійну, квітучу країну, орієнтовану на європейські демократичні
цінності. Російською агресією було порушено меморандум 1994 року
про гарантування безпеки України в обмін на без’ядерний статус
нашої держави та зруйновано світову систему безпеки, побудовану
після Другої світової війни. Анексія Криму під приводом захисту
російської частини населення півострова виявилася лише першим
етапом далекосяжних планів Кремля щодо насильницького повернення
України у свої «братерські» пута. Наступні кроки Росії –
координаційна, фінансова, збройна підтримка сепаратистів у південносхідних областях силами української «п’ятої колони» та російських
диверсантів. Остаточна мета цього – розкол України, її поступове
розмивання як держави та поглинання Росією.
Конференція проходить у виключно складний і відповідальний
момент у розвитку сучасних міжнародних відносин. З одного боку,
світова спільнота увійшла в якісно новий етап свого історичного
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розвитку, якому притаманні універсалізація та глобалізація
міжнародних відносин, формування загального економічного,
правового та інформаційного простору, вироблення єдиних підходів до
забезпечення свобод і прав людини. А з іншого – агресивна політика
Росії стосовно України, збройні конфлікти і криваві терористичні
акти – ці та інші події в черговий раз за останні роки поставили світове
співтовариство перед принциповим вибором: які шляхи та форми
розв’язання міжнародних конфліктів і забезпечення світового
правопорядку є найбільш ефективними для побудови системи
міжнародної безпеки в нових умовах; що необхідно використовувати
задля панування у соціумі держави миру та спокою; яку практичну
роботу потрібно проводити психологам для надання допомоги
учасникам бойових дій та цивільному населенню в умовах, що
склалися.
Політичне та військове керівництво Української держави
приділяють велику увагу реформуванню та підвищенню боєздатності
Повітряних Сил, зокрема в аспекті становлення військової науки.
Безцінний досвід і професіоналізм наукових та науково-педагогічних
працівників сьогодні вкрай необхідні державі та її Збройним Силам.
Я надзвичайно пишаюся тим фактом, що до конференції
виявлено значний інтерес і коло її учасників вийшло за межі України.
Мета конференції – надання представникам закладів вищої освіти,
наукових та науково-дослідницьких установ, органів військового
управління та військових частин Збройних Сил та інших складових
сектору безпеки і оборони України можливості обмінятися думками з
приводу актуальних наукових проблем і висловити своє бачення та
пропозиції стосовно сучасного стану справ у галузях військової науки,
напрацювати ефективні практичні рекомендації, а також зав’язати або
зміцнити дружні робочі стосунки.
Зважаючи на актуальність питань, що передбачені для
обговорення під час цієї конференції, переконаний, що фахові
доповіді, повідомлення, діалоги та дискусії сприятимуть розвиткові
вітчизняної науки. Сподіваюсь, що плідна робота конференції
залишить у учасників тільки позитивні враження і надасть поштовх до
подальших наукових досліджень.
Хочу побажати, щоб ваша праця була успішною, а прагнення
творити на благо України – невичерпним. Творчої вам наснаги,
взаєморозуміння та плідної дискусії!
9

