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Постановка проблеми
За сучасних умов розповсюдження глобальної пандемії коронавірусу законодавство України, метафорично перебуваючи
на «безлюдному острові», в розгубленому
стані не здатне оперативно реагувати на
відповідні загрози, при цьому ефективно
захищати соціально-правові інтереси людини та громадянина. Адже під час такої
епідемії реальний час у життєвому світі
загальмований на невизначений термін.
Тому надзвичайно актуальною постає проблема розповсюдження коронавірусу як релятивістсько-квантового підходу щодо уповільнення часу адміністративно-правових
процесів. На наш погляд, варто зважати на
те, що поширення епідемії через ентропійні процеси суспільно-правової невизначеності аж ніяк не залежить від стану захищеності людини та громадянина. З огляду
на це кожна особа, держава та суспільство
ментально відчули на собі феноменальноекзистенційні виміри страху.

В статье на основании проведенного комплексного правового анализа пандемии как
одной из глобальных проблем человечества
предложено ее концептуальное видение в качестве распространения коронавируса как
релятивистско-квантового подхода к замедлению времени административно-правовых
процессов, при которых каждый человек,
государство и общество ментально ощутили
на себе феноменально- экзистенциальные измерения страха. Обоснованно комплексный,
междисциплинарный характер пандемии,
который сочетает исследования из различных отраслей научного знания (вирусологии,
эпидемиологии, философской антропологии, экономики, системного подхода и т.д.).
Выяснено, что пандемия с точки зрения
ее антропологического основания является
предельной ситуацией, из-за заболеваний радикально ставит человека на грань жизни и
смерти, и исходя из этого требует от человека определенных решительных действий,
испытывает жизненный путь человека и
открывает самые высокие горизонты его
существования. Очерченное в значительной
мере способствует качественной дифференциации административно-правовых процессов как контрразведывательного контроля и
координации сектора безопасности и обороны Украины.
Ключевые слова: пандемия, страх, контрразведывательный режим, киберпространство, электронные ресурсы, энтропия,
кванты.
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Огляд останніх досліджень
та публікацій
Окремі аспекти адміністративно-правового захисту особи, держави та суспільства
у кіберсфері досліджували такі науковці,
як: М. Курко, В. Литвиненко, П. Лісовський, А. Марущак, К. Муравйов, М. Недюха, А. Подоляка, С. Подоляка, О. Юлдашев тощо. Проте, системний характер щодо
стану та норм правової поведінки людини
та громадянина під час глобальної панде28
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мії, а також розбудови правової держави як
кіберінфраструктурного захисту інформаційного капіталу є ще малодосліджуваним.
Особливо це стосується явища глобальної
пандемії коронавірусу в контексті релятивістсько-квантового принципу як сповільнення плину часу для динамічно рухомих
тіл (суб’єктів). Такий релятивістсько-квантовий підхід e методологічній основі є незалежним від ширини спектральної лінії випромінюваного світла по непередбаченим
законам на рівні масової свідомості людини
та громадянина. Саме такі однофотонні та
багатофотонні квантові переходи в кіберсучасності завдяки корпускулярно-хвильовій структурі та її функціональним можливостям (латентній надвисокочастотній
переорієнтації в цифрову епоху; модуляції
електронного випромінювання за важливим критерієм нелінійної швидкості) створюють нові та несподівані методи інверсної
густоти населеності серед держав світу.

тивно прискорює ризикові процеси в ядерному таламусі людського мозку, зокрема у
підсвідомих актах такого мозку, накопичується ентропійна енергія страху. Таким
чином, не генерується інноваційна матриця добротворчого потенціалу окремого
суб’єкта, що визначає параметри оптимального розподілу людського капіталу.
Адже в кіберсучасності феномен імперативу модернізації страху має нагальне
значення, оскільки постає гостра проблема
нерозповсюдження бактерологічної зброї
масового ураження (коронавірус та інші нетипові епідемічні захворювання).
Релятивістська швидкість як уповільнення та безсистемність кадрового забезпечення у сфері освіти
Як відомо, під час коронавірусу кадрове
забезпечення в Україні не набуло належного рівня. У першу чергу, це стосується
Міністерства освіти та науки як регулятора
сукупності шкільної освіти, вищої освіти та
науки. Сьогодні така освіта орієнтована головним чином на риторику загальноприйнятого менеджменту, ніж на професійне та
компетентне забезпечення кадрового потенціалу, а також на розширення кар’єрних
можливостей працівників сфери освіти.
При цьому, неврахування конкретних потреб часу обумовило глибокі диспропорції
в системі професійної освіти, у тому числі
перетворення ряду вищих навчальних закладів на «центри з підготовки майбутніх
безробітних».
Тому у вищих навчальних закладах
необхідно змінити структуру підготовки
кадрів на користь спеціальностей, що визначають науково-технологічний прогрес і
мають попит на ринку праці. Адже важливою сьогодні є підготовка кваліфікованих
робочих кадрів і спеціалістів середньої ланки як фундаменту суспільної стабільності в
недалекому майбутньому внаслідок сучасної надлишкової чисельності кадрів з вищою освітою певних спеціальностей.
Тому державне фінансування освіти має
бути спрямоване на недопущення зниження освітнього рівня населення України та
зменшення охоплення населення (насамперед дітей шкільного віку) освітніми послугами. Особливу увагу варто звернути

Метою статті є вплив глобальної пандемії як релятивістсько-квантового принципу
уповільнення і безсистемності часу на динаміку адміністративно-правового захисту
електронного ресурсу в міжвідомчих відносинах держави та громадянського суспільства.
Виклад основного матеріалу
Критичне переосмислення коронавірусної ситуації в Україні та світі дозволяє
розробити концептуальні дії щодо превентивних заходів в адміністративно-правовій
системі ризикових процесів. Це системно
аналізувати, виявляючи несподівані події, і
використовувати дисперсійні та ентропійні
методи квантово-електронного моделювання в теорії часових функцій, а також надавати критеріальну оцінку ефективності в
неймовірнісних діях, формувати феномен
імперативу модернізації страху.
Імператив модернізації страху
Сучасні нанотехнології хоч і дозволяють людині та громадянину повною мірою
полегшувати життя саме на фізичному рівні, однак кібернетичний простір та час для
критичного мислення таких людей має
віртуально обмежений характер. Це когні29
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кількість підприємств саме з економічних
причин, оскільки стан з питань охорони
праці там продовжує залишатись на значно
суттєвому рівні.
Тим більше, що все це обов’язково могло
бути відображено в колективних договорах
і втілено в практику на підприємствах, як
те регламентує ст. 20 Закону України «Про
охорону праці»: «У колективному договорі сторони передбачають забезпечення
працівникам соціальних гарантій у галузі
охорони праці на рівні, не нижчому за передбачений законодавством, їх обов’язки, а
також комплексні заходи щодо досягнення
встановлених нормативів безпеки, гігієни
праці та виробничого середовища, підвищення сучасного рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аварії
техногенного порядку і пожежі, визначають обсяги та джерела фінансування зазначених заходів» [2, с. 210].
Таким чином, досвід розвинутих держав світу доводить, що безпечні умови праці економічно вигідні для них водночас
з тим, що забезпечення і впровадження
норм охорони і гігієни праці повною мірою
відповідає й інтересам кожного робітника.
Ось чому, на наше глибоке переконання [6,
с. 35], лише на цій основі державна політика в галузі охорони праці має базуватись,
стверджуючи принципи пріоритету життя
і здоров’я працівників, повної відповідальності роботодавця за створення якісно діючих безпечних умов. Саме тому в кризових
умовах фінансових і матеріальних ресурсів
більшості підприємств «країн із перехідною
економікою», що вступили на шлях євроінтеграції, мотивація до ведення соціальноправового діалогу між партнерами на всіх
рівнях є важливим і дієвим інструментом
вдосконалення стану і системи як охорони
праці зокрема, так і соціальної політики
держави в цілому.
Серед перспективних напрямів проблеми електронного управління системою
охорони праці в контексті цифрової комунікації варто виділити такі наукові розробки для:
- забезпечення суб’єкторів цифрового діалогу доброякісно творчими знання-

на матеріальне забезпечення навчального процесу у регіонах з невисоким рівнем
доходів населення, насамперед у сільській
місцевості, регіонах з високим рівнем безробіття тощо, в яких значною мірою відсутні Інтернет-мережі. Безперечно, все це
вплинуло на якість навчання школярів у
сільській місцевості, особливо під час проведення карантинних дій у протидії з коронавірусом.
Соціальна безпека як законодавча вимога на сучасному електронному ринку
праці
Сучасна законодавча вимога покликана передбачати необхідно можливі вимоги, які впливають на організацію охорони
праці. У цьому випадку нормативні положення дають право розв’язувати проблемні питання соціально-трудових відносин. Проте, механізм реалізації деяких
положень колективних договорів має певні ускладнення, які вносять суперечності
в систему діяльності охорони праці. При
цьому, основним напрямком посилення
стану охорони праці є створення електронних систем управління охороною праці
та налагодження ефективно збалансованого співробітництва уряду, роботодавців та
працівників. Такий партнерський діалог
в системі цифрової комунікації дасть можливість вирішувати питання даної сфери
і стане запорукою зменшення витрат на
недоліки у сфері охорони праці, а також
дасть можливість спрямовувати ці кошти
на інвестування виробничого процесу та
тим самим зміцнити інформаційні показники діяльності підприємств.
З огляду на означене, варто припустити,
що для більшості виробничих підприємств
України має стати предметом цифрового
діалогу і пошуку шляхів висунення на передові позиції питань профілактики, запровадження саме в сучасних умовах глобальної пандемії електронних методів управління на рівні світового досвіду. У цьому ж
переліку і завдання пошуку нових важелів
впливу на роботодавця, насамперед, економічних, для зниження рівня виробничого
травматизму та професійних захворювань.
Адже і в державах з розвиненою ринковою економікою щорічно банкрутує значна
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платіжному обороті, і майже не здійснюють
операції з валютами регіонального та місцевого значення незалежно від їх статусу і
надійності.
На регіональних і місцевих валютних
ринках здійснюються операції з певними конвертованими валютами. У їх числі
сінгапурський долар, саудівський ріал, кувейтський динар та ін. Котирування валют
використовується для валютних операцій
в певному регіоні і регулярно здійснюється банками даного регіону, а котирування
валют місцевого значення – здійснюється
банками, для яких ця валюта є національною і активно застосовується в угодах з
місцевими суб’єктами банківської діяльності.
При цьому, ще одним учасником міжбанківського валютного ринку є брокерські фірми, які, працюючи з конкретним
банком, виступають як посередники між
продавцем і покупцем валюти. До певних
переваг роботи через брокера можна віднести анонімність при здійсненні угод, безперервність процесу котирування, можливість пропонувати власні ціни [5, с. 97].
У результаті розвитку нанотехнологій та вдосконалення квантово-електронних засобів телекомунікацій стало можливим об’єднання всіх світових центрів
валютної торгівлі в єдиний світовий валютний ринок, який функціонує як полірезонансний парамагнетизм тотальноцифрового монополізму. Саме такий полірезонансний парамагнетизм як імунно-модуляторна система на рівні особи,
держави та суспільства прискорює урегулювання право-економічних взаємовідносин як у земних, так і космічних умовах соціобіогенного середовища. Адже
валютна банківська система як елемент
критичної інфраструктури разом із іншими об’єктами критичної інфраструктури
саме під час поширення глобальної пандемії повинна за допомогою квантових
електронних засобів телекомунікації постійно пристосовуватись до стану захворюваності на коронавірус.
Квантовий радіодальномір як телекомунікаційний засіб контррозвідки щодо

ми для прийняття спільно збалансованих
управлінських рішень;
- налагодження системного право-економічного моніторингу та аудиту, особливо
на низовому та регіональному рівнях;
- розвитку стандартів добробуту в громадянському суспільстві.
Парамагнетизм резонансних квантових систем електроніки як диференціація
адміністративно-правових процесів на
банківському валютному ринку
Сучасні квантові системи електроніки,
що мають незалежну в часі і просторі ширину спектральної лінії випромінювального світла, сприяють диференціації адміністративно-правих процесів як антикорупційні засоби спеціально-правового захисту.
Характерна особливість парамагнетизму
резонансних квантових систем електроніки полягає в надпотужній енергії корпускулярно-хвильових структур, телекомунікаційна кіберсфера законного капіталу
яких тяжіє у всіх сферах суспільних відносин. Адже без антикорупційних засобів
спеціально-правового захисту неможливий
розвиток України як правового суб’єктора
світової шахівниці. Саме адміністративно-правове дослідження геодинаміки поверхні землі згідно з вітчизняним законодавством квантовоелектронними засобами
(зокрема радіодальномірами) є надто актуальним, оскільки українська земля має потужні природні корисні запаси нафти, газу,
металу, золота тощо. Такі означені субстанційні антитіла становлять полірезонансний
парамагнетизм у протидії з глобальною
пандемією як світовий валютний ринок
цифрової епохи.
У свою чергу, варто розрізняти світові,
регіональні, національні (місцеві) валютні
ринки залежно від обсягу, характеру валютних операцій та кількості використовуваних валют [4, с. 194].
Світові валютні ринки зосереджені у
світових фінансових центрах. Серед них
виділяються валютні ринки в Лондоні,
Нью-Йорку, Франкфурті-на-Майні, Парижі, Цюріху, Токіо, Сангані, Сінгапурі.
На світових валютних ринках банки проводять електронні операції з валютами,
які широко використовуються у світовому
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та оборонно-технічної термінології як науково-методичних методів, засобів, матеріалів тощо.
Таким чином, з огляду на вищеозначене, у контррозвідувальній діяльності саме
юридичною службою (особливим сектором,
відділом, підрозділом) необхідно розкривати основні шляхи формування та розвитку
технічної термінології щодо різновидності
телекомунікаційних систем світового порядку. При цьому, слід виявляти структурні і лексико-семантичні особливості абревіації з метою правових інтересів держави [1,
с. 47]. Реалізувати все це можна квантовим
радіодальномірним застосуванням відповідного часового інтервалу у кіберпросторі, що можна назвати часом відновлення,
кореляції та примноження креативних
імунно-модуляторних сил на рівні особи,
держави та суспільства в координатах людиноцентризму та людинокосмізму.

відновлення часу в адміністративно-правових процесах
Під час поширення глобальної пандемії необхідно навчитись у межах чинного
законодавства визначати робочий (ефективно діючий) режим діяльності людського
інтелекту, що працює за фазовим методом
в його базовій ядерно-таламусній реалізації мозку як відновлення часу за допомогою
інноваційних засобів цифрової комунікації.
Усе це значною мірою сприяє якісній диференціації адміністративно-правових процесів як контррозвідувального контролю
та координації сектору безпеки та оборони
України.
Саме квантовий радіодальномір у сучасну цифрову епоху як телекомунікаційний
засіб у контррозвідці базується на використанні імпульсної модуляції. Це дозволяє
розрізнити крім бінарного коду інформації у вигляді «0» (помилка) та «1» (істина),
й інші різновиди кодово-пізнавальної діяльності в системі квантового радіодальноміра, що мають неймовірну оперативність
реагування на будь-які загрози як багатоточкової, густової дієздатності. Тому під
час глобальної пандемії при використанні
імпульсної модуляції в квантовому радіодальномірі повинно здійснюватись вимірювання приросту частоти передавача як
суб’єкта цифрової інформації, діючого за
законом імунно-модуляторної системи на
рівні особи, держави та суспільства.
При цьому, саме зондуючий сигнал
квантового радіодальноміра у разі симетричного пилкоподібного закону модуляції
описується як антикорупційна інфраструктура держав світу (спектроаналізатор), що
виробляє креативні державні документи. Такі стандартні державні документи
є фундаментальною основою закладання
міжнародних угод, декларацій, конвенцій,
меморандумів та інших нормативно-правових актів щодо вияву та нерозповсюдження бактерологічної зброї з боку іноземних
держав на території України [3, с. 94] Саме
в цьому особливому значенні і підлягають
якісному обмеженню та диференціюванню
адміністративно-правові процеси, що впроваджують реалізацію спеціально-правових
стандартів у кіберсфері, а саме: безпекової
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2020

Висновки
Критичне переосмислення коронавірусної ситуації в Україні та світі дозволяє
розробити концептуальні дії щодо превентивних заходів в адміністративно-правовій системі ризикових процесів – системно
аналізувати, виявляючи несподівані події і
використовувати дисперсійні та ентропійні
методи квантово-електронного моделювання в теорії часових функцій, а також надавати критеріальну оцінку ефективності в
неймовірнісних діях, формувати феномен
імперативу модернізації страху.
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АНОТАЦІЯ
В статті на підставі здійсненого комплексного правового аналізу пандемії як однієї
з глобальних проблем людства запропоновано
її концептуальне бачення у якості розповсюдження коронавірусу як релятивістсько-квантового підходу щодо уповільнення часу адміністративно-правових процесів, за яких кожна
особа, держава та суспільство ментально
відчули на собі феноменально-екзистенційні
виміри страху. Обґрунтовано комплексний,
міждисциплінарний характер пандемії, який
поєднує праці з різноманітних галузей наукового знання (вірусології, епідеміології, філософської антропології, економіки, системного підходу тощо). З’ясовано, що пандемія з точки
зору її антропологічного підґрунтя є граничною ситуацією, яка через захворювання радикально ставить людину на межу життя та
смерті, і виходячи з цього потребує від людини певних рішучих дій, випробовує життєвий
шлях людини та відкриває найвищі горизонти
її існування. Окреслене значною мірою сприяє якісній диференціації адміністративноправових процесів як контррозвідувального
контролю та координації сектору безпеки та
оборони України.
Ключові слова: пандемія, страх, контррозвідувальний режим, кіберпростір, електронні ресурси, ентропія, кванти.

SUMMARY
In the article on the basis of realizable complex
legal analysis of pandemic as one of global problems
of humanity she offers conceptual vision at quality
of distribution to the coronaviruses as relativisticquantum approach in relation to deceleration
of time of administrative and legal processes, at
that every person, state and society mentally felt
on itself measuring of phenomenal phenomenally
existential of fear. Complex, interdisciplinary
character of pandemic, that combines labours with
various industries of scientific knowledge (virology,
epidemiology, philosophical anthropology, economy,
approach of the systems and others like that), is
reasonable. It is found out, that a pandemic from
the point of view of her anthropological soil is a
maximum situation that through a disease radically
puts a man on the limit of life and death, and
coming from it needs certain decisive actions from
a man, tests the course of life of man and opens
the greatest horizons of her existence. Modern
cybernetic space that accelerates risk processes in
nuclear is reflected.
Key words: pandemic, fear, counterintelligence
regime, cyberspace, electronic resources, entropy,
quanta.
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