ВІЙСЬКОВА ОСВІТА

УДК 355.332 (043.2)
Рибцов С.В.
Національній авіаційний університет, Київ
ОФІЦЕРСЬКИЙ КОРПУС ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ, ЙОГО МІСЦЕ
І РОЛЬ В СУСПІЛЬСТВІ, ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ АРМІЇ
Історія Збройних Сил України, світовий і вітчизняний досвід військового
будівництва переконливо свідчить про велике значення морального духу і
психологічної стійкості особового складу військ, добре організованого моральнопсихологічного забезпечення повсякденної діяльності Збройних Сил в мирний час
і в умовах воєнного конфлікту. Необхідність морально-психологічного
забезпечення визначається роллю людського фактору в зміцненні безпеки країни,
підтриманні високої бойової готовності військових частин і підрозділів,
досягненні перемоги на полі бою, значними моральними, фізичними і
психологічними навантаженнями під час виконання службових обов’язків в
мирний і воєнний час.
В арміях практично усіх розвинених країн світу йде активний пошук найбільш
перспективних технологій формування необхідних моральних, психологічних і
бойових якостей військовослужбовців, їх підготовки до функціонування у будьяких умовах сучасної війни чи збройного конфлікту, вдосконалюються сили і
засоби психологічних операцій. Можливість активно впливати на моральні та
психологічні якості, психофізичний стан, настрій, бойову активність противника
стає фактором досягнення морально-психологічної переваги, який відіграє значну
роль у визначенні переможця.
Офіцерський корпус – стрижень армії, основа її життєдіяльності. Саме
офіцерський корпус інтегрує в собі військові традиції, знання поколінь носіїв
військової слави. Українська армія за роками дуже молода, вона переживає процес
свого становлення, адаптацію до нових соціальних умов. У процесі реформування
армії провідне місце відводиться офіцерському корпусу. Він більш за все
пов'язаний з Радянською армією, з її традиційним та бойовим досвідом, що
позитивно відображається на його діяльності.
Командні кадри зосереджують в собі духовні цінності, військові знання,
накопичений досвід керівної та виконавчої діяльності, ефективно реалізують
матеріальні та духовні можливості суспільства в будівництві армії Української
держави.
Соціальна роль офіцерських кадрів у суспільстві реалізується через функції,
що виконуються в системі військового керівництва. До них відносяться: керівна,
організаційна, виховна, психологічна, правова.
Таким чином, на всіх етапах суспільно-історичного розвитку офіцерський
корпус виконував важливу функцію – захист Вітчизни. Зміст функцій відповідав
соціальній природі держави. Незалежно від класового характеру держави
офіцерському складу були притаманні такі якості як благородство, честь, відчуття
власної гідності, вірність присязі та військовому обов’язку. У ході проведення
реформ у ЗС України йде процес удосконалення професійного навчання особового
складу, формування у нього високих морально-бойових і психологічних якостей.
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