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КВАНТОВА КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ ЯК ФЕНОМЕНАЛЬНО- ЦИФРОВА 
КОМУНІКАЦІЯ В КІБЕРСУЧАСНОСТІ: КРЕАТИВНА ОСОБИСТІСТЬ

Анотація.
Автори висвітлюють феноменальні науково- технологічні інструменти комунікації як ключові 

показники цифрової ефективності, серед яких є квантова комп’ютеризація в кіберсучасності. Важли-
вими критеріями в системі квантової комп’ютеризації є: ентропія, балістика, логістика. У статті 
зазначено, що креативна особистість здатна використовувати етропійний метод нейроенергетичних   
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розрахунків серед відповідного персоналу в кіберсучасності. Підкреслено новий цифровий формат без-
смертя щодо креативної людини та громадянина. Прогнозовано, що в недалекому майбутньому за-
лежно від збереження кодово- пізнавальної інформації саме креативна особистість буде вважатися 
безсмертною в цифровому форматі кіберсучасності. 

Ключові слова: квантова комп’ютеризація; комунікація; ентропія; цифровий формат безсмер-
тя; креативна особистість; кіберсучасність. 

За сучасних умов глобального науково- технологічного розвитку в кіберсучасності перед 
кожною особистістю, державою та суспільством постала потреба щодо застосування кванто-
вої комп’ютеризації як феноменально- цифрової комунікації. Адже на сучасному етапі, в силу 
надпотужного «буму» інформації та її негативного впливу на свідомість, людський мозок не 
здатен якісно й оперативно обробляти необхідну інформацію. Для цього має бути запрова-
джено новітні науково- технологічні інструменти комунікації такі, як ключові показники циф-
рової ефективності. З огляду на квантову безпеку, в кіберсучасності квантовий комп’ютер як 
надпотужна енергетично- цифрова модель є антикорупційним забезпеченням у міжвідомчо- 
силовому партнерстві держав світу. Іншими словами, у кіберінфраструктурному численні за 
допомогою квантового комп’ютера необхідно використовувати філософію (стратегію, ідею) 
центробіжності та збалансованості щодо імунно- модуляторного блоку феноменології му-
дрості особистості, держави та суспільства, у якій ефективна дія тензорно- інваріантного чис-
лення потребує нейроенергетичного розрахунку як базисно- показового вектору, що містить 
міжвідомчо- силові структури України та світу (координаційний блок цифрового комуніка-
тора). У таких міжвідомчо- силових структурах мають працювати порядні люди, професіона-
ли та патріоти, особистості з феноменальною пам’яттю та фундаментальною міжгалузевою 
освітою (технічною, економічною, юридичною) у системі епістеміології знань. Особливо це 
стосується контррозвідувальної та прокурорської діяльності як контрольно- координаційного 
сектору безпеки та оборони України. Важливими критеріями в системі квантової комп’ютери-
зації є: ентропія, балістика, логістика. Вони містяться в окремому блоці квантової безпеки 
як багатоканально- функціональної моделі свідомості в лексико- семантичному навантаженні 
міжнародно- правового поля. У цьому змісті використовується квантове живлення, що вико-
ристовує сонячну енергію, енергію води та вітер тощо. Це формує блок акумуляції кванто-
вого комп’ютера. 

Таким чином, Простір, Час і Розвиток як їх Величність асимілює в координатах людино-
центризму і людинокосмізму креативних людей за допомогою квантового комп’ютера. Окрім 
того, завдяки блоку криптографії здійснюється кіберчислення із географічних координат у 
прямокутні та, навпаки, за спеціальними формулами – в соціальних мережах тріангуляції. Це 
насамперед необхідно для квантової логістики, в якій креативна особистість забезпечує без-
пеку міжнародних авіаліній України як системи превентивних заходів кібербезпеки від будь- 
яких загроз на рівні держави та суспільства. Причому креативна особистість має використову-
вати ентропійний метод нейроенергетичних розрахунків серед відповідного персоналу з ура-
хуванням геополітичних і геоекономічних інтересів у кіберсучасності (наприклад, соціальну 
напругу у вигляді конфліктогенних і назрілих військових ситуацій регіонів світу). Яскраві 
приклади проведення антитерористичної операції на Сході України та гібридної війни Близь-
кому Сході, а також нетипові епідемії вірусного характеру з Китаю свідчать про те, як важли-
во впровадити в міжнародно- правових практиках механізм реалізації імунно- модуляторних 
феноменологів (креативних особистостей). Для цього, окрім електронної декларації, має бути 
введено спеціальний електронний каталог таких феноменологів, як в латентно контррозвіду-
вальному режимі, так і явно прокурорському щодо їх: генетичного коду спадкової інформації; 
шляхетної конституції особистості як благородне прагнення до істини (справедливості, честі, 
гідності), а не до «тіньової економіки», як реальної загрози національній безпеці України 
(див. рис. 1).
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Рис. 1. Блок-схема квантового комп’ютера
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Новий цифровий формат безсмертя щодо креативної людини та громадянина. Сьо-
годні, коли світ стає глобально небезпечним, епоха безкарності реально потребує виконання 
превентивних заходів кібербезпеки підвищеного характеру від будь- яких загроз. За цих умов 
науково- суспільні категорії, як «живе – неживе», «реальне – віртуальне», «розумне – нерозум-
не» креативно переглянуті в контексті новітніх цифрових технологій. Адже штучне моделюван-
ня предметів на атомно- молекулярному рівні вдосконалить виробництво так, що процес кібер-
конструктивної побудови штучного інтелекту постане близьким до оптимального. Це дасть змо-
гу креативній особистості якісно та раціонально витрачати власні нейроенергетичні розрахунки 
як інтелектуально- продуктивний час на творчу професійну діяльність. 

Тому актуальним постає феномен цифрового безсмертя щодо креативної особистості, 
згідно з яким, повне копіювання особистості та громадянина на електронний носій є реальним. 
На думку теоретиків трансгуманізму, життя не є фізичним процесом, оскільки життя – це ко-
дифікована інформація про особистість, здійснена на відповідному носію, а саме: цифровому 
або кодуючому ДНК у випадку з фізичним життям. Сучасні науково- технологічні можливості 
щодо цифрового безсмертя креативної особистості в недалекому майбутньому призведуть до 
філософсько- правових потрясінь. Це стосується переосмисленню традиційних уявлень про такі 
фундаментальні поняття, як: життя, розум, людина, природа, існування. Адже побудова спек-
тра функціональних систем конструкції, що постійно ускладнюється – від простих механічних 
нанопристроїв до живих розумних істот – означає, що суттєвої різниці між живим («зомбова-
ними курчатами») і неживим, а є лише системи, що мають характеристики, які традиційно асо-
ціюються з реаліями життя. У цьому відношенні поступово «стирається» відмінність між мис-
лячою системою, яка має розум і волю, жорстко запрограмованою кібернетичною системою. 

Сучасний розвиток нейробіолінгвістики як цифрового безсмертя в системі штучного ін-
телекту підтверджує, що «інтерпретації психологічного рівня виявляться можливими і на рівні 
комп’ютерного моделювання мозку, зокрема інтерпретація таких особливостей мозку, як інтуїція, 
інсайт, творчість і навіть гумор» [1, с. 15]. У такому випадку необхідно замислитися про те, 
що, можливо, живе – це не протилежність неживого, а просто надто складне неживе, а розумне – 
просто надто складне нерозумне. Це призведе до реалізації сценаріїв так званого цифрового без-
смертя, відновлення живих розумних істот за допомогою інформації, що зберіглася про них. Таку 
можливість розглядають не лише письменники- фантасти. Так, на практиці у 2005 р. компанія 
Hanson Robotics створила робота- двійника письменника Філіпа Діка, відтворивши зовнішність 
письменника із завантаженнями в примітивній мозок- комп’ютер робота всіма творами письмен-
ника. З роботом можна розмовляти на теми, що стосуються творчості Ф. Діка [2]. 

Таким чином, можливо, що в недалекому майбутньому залежно від збереження кодово- 
пізнавальної інформації за допомогою квантової комп’ютеризації креативну особистість будуть 
вважати безсмертною в цифровому форматі, що є виявом реального та віртуального світів як 
невід’ємне органічне ціле. Для цього необхідно висвітлювати біогенне середовище, в якому 
біологічні системи, на основі білків і ДНК, є лише одним із відомих підходів до розвитку гено-
нанотехнологій у системі штучного інтелекту. Причому можна виокремити два векторні напря-
ми: 1) перебудова тіла людини, 2) перебудова її розуму, в якому дух як тіло, а тіло як дух. Це є 
питанням наукової сміливості та честі.
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Lisovskyi Petro, Lisovska Yuliia. Quantum Computerization as Phenomenally Digital 
Communication in Cybermodernity: Creative Personality.

Summary.
Authors light up the phenomenal scientifically-technological instruments of communication as key indexes 

of digital efficiency, among which quantum computerization in cybermodernity. It is considered that important 
criteria in the system of quantum computerization are entropy, ballistics and logistic. It is ratified that exactly 
creative personality is able to use the entropy method of neuropower calculations among a corresponding 
personnel in cybermodernity. The new digital format of immortality is thus underline in relation to creative 
personality and creative citizen. The authors consider that in the near future depending on the maintenance 
of code-cognitive information creative personality will be considered exactly immortal in the digital format of 
cybermodernity.

The article states that today, due to the super-powerful “boom” of information and its negative impact 
on consciousness, the human brain is unable to process the necessary information efficiently and quickly. To 
do this, the latest scientific and technological communication tools, such as key indicators of digital efficiency, 
should be introduced. Considering quantum security in cybermodernity, a quantum computer as an ultra-
powerful energy-digital model is anti-corruption software in an interdepartmental partnership of the countries 
of the world.

In such interdepartmental and power structures, decent, professional and patriotic individuals with 
phenomenal memory and fundamental interdisciplinary education (technical, economic, legal) should work 
in the system of cognition of epistemology. This is especially true of counterintelligence and prosecutorial 
activities as the control and coordination sector of security and defense of Ukraine.

Key words: quantum computerization; communication; entropy; digital format of immortality; creative 
personality; cybermodernity.

Лисковский П., Лисковская Ю. Квантовая компьютеризация как феноменально- цифровая 
коммуникация в киберсовременности: креативная личность.

Аннотация.
Авторы освещают феноменальные научно- технологические инструменты коммуникаций как 

ключевые показатели цифровой эффективности. Среди них есть квантовая компьютеризация в кибер-
современности. Важными критериями в системе квантовой компьютеризации являются: энтропия, 
баллистика, логистика. Автор утверждает, что креативная личность может использовать этропий-
ный метод нейроэнергетических расчетов среди персонала в киберсовременности. При этом, в статье 
подчеркивается новый цифровой формат бессмертия относительно креативной личности граждани-
на. Спрогнозировано, что в недалеком будущем в зависимости от сбережения кодово- познавательной 
информации креативная личность будет бессмертной в цифровом формате киберсовременности.

Ключевые слова: квантовая компьютеризация, коммуникация, энтропия, цифровой формат бес-
смертия, креативная личность, киберсовременность.
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