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У статті розглядається та поглиблюється 
гіпотеза подібності коливань речовини 
Всесвіту і процесів публічної організації соці-
уму. Також проводиться аналіз і поєднання 
наявних теорій, які пояснюють факт виник-
нення й функціонування свідомості людини, з 
наявними системами публічного управління. 
Інструментом дослідження, який наочно 
показує наявність таких взаємозв’язків і зако-
номірності їх прояву, прийнято фінансовий 
ринок. Саме візуалізація коливань фінансових 
ринків дає змогу спостерігати це явище.
У ході аналізу публікацій розглянуто дослі-
дження низки вчених. Вони в різний час 
займалися питаннями виникнення людської 
свідомості й механізмів її роботи. До таких 
учених належать Р. де Карт, Д. Сьорл,  
Д. Екклс, Н. Бехтерєва, С. Хамерофф,  
Р. Пенроуз, Д. фон Нейман, Н. Бор, В. Гей-
зенберг, Х. Еверет, В. Паулі, Ю. Вігнер,  
Д. Уіллер, Д. Белл, А. Аспе, А. Кент, І. Маск. 
У завершенні аналізу публікацій наводиться 
«теорія керованого хаосу» С. Манна. 
На основі аналізу обрано інструмент 
дослідження активності й коливань соці-
уму. Таким інструментом став фінансо-
вий ринок. У дослідженні описано зміст і 
сутність роботи інструментального й 
фактичного аналізу фінансового ринку. За 
рахунок поєднання аналізу публікацій і зако-
номірностей фінансового ринку зроблено 
такі висновки. Сумарні коливання описаного 
фінансового ринку в цілому відображають 
усі сфери життя людського суспільства. 
За умови досконалого менеджменту існує 
можливість відслідковувати й регулювати 
якість життя членів суспільства або його 
окремих груп, територій чи країн. Індикація 
коливання валютного ринку складається 
з коливань сумарної мозкової активності 
учасників торгів – трейдерів і брокерів. Це 
наочно проявляється в застосуванні інстру-
ментів трейдингу, які впливають на ринок. 
У відповідь коливання індикаторів ринку, 
що відображаються на графіках, являють 
собою індикацію та характеристику коли-
вань, спричинених економічними, політич-
ними, суспільними та будь-якими іншими 
процесами, що виникають у соціумі. Усе 
описане разом є підтвердженням висуну-
тої гіпотези про вплив загальних законо-
мірностей розвитку природи і Всесвіту на 
утворення й формування будь-якої органі-
зації соціуму. Подібність коливань речовини 
Всесвіту та процесів публічної організації 
соціуму буде розкриватися й далі по мірі 
подальшого доведення описаних вище тео-
рій. Зважаючи на невизначеність будівельної 
речовини свідомості, її можна гіпотетично 
визначити як невідому сутність. Учені про-
довжують дослідження в описаних напря-
мах. 
Ключові слова: розумна речовина, інте-
грована інформаційна теорія, суперпозиція, 
квантовий нейрокомп’ютинг, квантова сві-
домість, публічне управління, квантова тео-
рія поля, фінансовий ринок.

The article considers and deepens the hypothesis 
of the similarity of the oscillations of the matter 
of the Universe and the processes of public 
organization of society. It also analyzes and 
combines existing theories that explain the origin 
and functioning of human consciousness, with 
existing systems of public administration. The 
financial market has been adopted as a research 
tool that clearly shows the existence of such 
relationships and patterns of their manifestation. 
It is the visualization of fluctuations in financial 
markets that makes it possible to observe this 
phenomenon.
During the analysis of publications, the works of 
a number of scientists was considered. They at 
different times were engaged in the emergence 
of human consciousness and mechanisms of 
her work. These scientists include: R. Descart, 
D. Syorl, J. Eccles, N. Bechtereva, S. Hame- 
roff, R. Penrose, J. fon Neumann, N. Bor, again  
W. Heisenberg, H. Everet, V. Pauli, Yu. Wigner, 
D. Willer, D. Bell, A. Aspect, A. Kent, I. Mask. In 
the completion of the analysis of publications, 
“The theory of managed chaos” is given. Its 
content formulated S. Mann.
Based on the analysis, a tool for studying 
the activity and fluctuations of society was 
chosen. The financial market has become 
such an instrument. Іn the study was described 
the content and essence of the work of 
the instrumental and actual analysis of the 
financial market. In subsequent, due to the 
combination of publications analysis, the 
following conclusions were made: The total 
fluctuations of the described financial market 
as a whole reflect all spheres of human society. 
Subject to perfect management, there is a 
possibility to monitor and regulate the quality 
of life of members of society, or its individual 
groups, territories or countries. Indication of 
fluctuations in the currency market consists of 
vibrations of the total brain activity of traders 
and brokers. This is clearly manifested in 
the use of trading instruments that affect the 
market. In response, fluctuations of market 
indicators reflected on charts are indication 
and characteristics of oscillations caused 
by economic, political, social and any other 
processes arising in society. Everything is 
described in the study is a confirmation of the 
hypothesis of the influence of the general laws 
of the development of nature and the Universe 
on the formation of any organization of society. 
Over time, together along with proof of theories, 
which are named in the article, similarity of 
oscillations of matter of the Universe and the 
processes of public organization of society 
will be proved. Given the uncertainty of the 
construction substance of consciousness, 
it can be hypothetically determined as an 
unknown essence. Scientists continue to study 
in the directions described.
Key words: reasonable substance, Integrated 
information theory, superposition, quantum 
neurocomputing, quantum consciousness, 
public administration, quantum field theory, 
financial market.
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Постановка проблеми. Метою статті є про-
довження дослідження впливу загальних зако-
номірностей розвитку природи і Всесвіту на 
утворення та формування будь-якої організації 
соціуму, зокрема доведення подібності коливань 
речовини Всесвіту та процесів публічної органі-
зації соціуму [1].

Існує низка теорій, які описують сучасний 
науковий погляд на властивості людської сві-
домості з позицій квантової механіки. Також це 
питання розглядається в інтегрованій інфор-
маційній теорії з позицій Вселенського масш-
табу. Однак проблема в тому, що правильність 
таких теорій повинна бути доведена на прак-
тиці дослідним шляхом у ході експериментів. 
З іншого боку, людство завдяки знову ж таки 
осмисленій діяльності мозку вигадало і ство-
рило безліч систем управління й самоуправ-
ління, які завдяки своїм властивостям та 
індикації можуть служити показником прак-
тичної реалізації названих теорій, а разом із 
цим отримати поштовх до власного розвитку 
й удосконалення. У ході дослідження розгля-
нута одна з таких систем управління – фінан-
сова система. Як дослідний інструмент вико-
ристано такий механізм, як фінансовий ринок. 
Саме поєднанню теорій квантової свідомості 
й інтегрованої інформаційної теорії з реально 
існуючою системою ринкового управління й 
присвячене дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. У попередньому дослідженні [1] вису-
нуто гіпотезу стосовно того, що повна функція 
публічного управління не може бути остаточно 
завершена з природних причин або вона повна 
умовно. 

Продовження досліджень в обраному 
напрямі показало, що в цілому схожа про-
блематика порушених питань досліджува-
лася вченими в різні часи в межах доступного 
рівня розвитку науки й технологій. Так, дослі-
дженням питань виникнення людської свідо-
мості та механізмів її роботи з різних пози-
цій займалися Р. де Карт, Д. Сьорл, Д. Екклс, 
Н. Бехтерєва, С. Хамерофф, Р. Пенроуз,  
Д. фон Нейман, Н. Бор, В. Гейзенберг, Х. Еверет, 
В. Паулі, Ю. Вігнер, Д. Уіллер, Д. Белл, А. Аспе, 
А. Кент, І. Маск.

За сучасними науковими уявленнями, «сві-
домість – це продукт функціонування голов-
ного мозку, тоді як сам мозок є результатом 
природного відбору та продовжуваної ево-
люції» [2]. Австралійський учений Д. Екклс 
(1903–1997) стверджував, що «людську сві-
домість не можна звести до вже відомих 
структур, остільки є дещо інше, про що ми 
поки що нічого не знаємо» [3]. Він поставив 
під сумнів еволюційну теорію Ч. Дарвіна та 

запропонував гіпотезу, згідно з якою розум і 
мозок розглядаються як різні незалежні сут-
ності, які здатні інтерактивно взаємодіяти. 
Він стверджував про можливість експери-
ментального доведення ймовірності окре-
мого існування свідомості людини від мозку, 
а також доводив, що свідомість складається 
з гіпотетичних елементарних часток, які пода-
ють мозку кодовані сигнали із-зовні. Близьку 
до цього позицію займала також Н. Бехтерєва 
[4]. Однак найбільш цінні висновки для дослі-
дження дав один із засновників теорії кванто-
вої свідомості С. Хамерофф [5]. Той заявив, 
що внаслідок досліджень вдалося знайти 
місце зберігання людської пам’яті в мозку 
людини, і таким місцем виявилися, за його 
твердженням, нейронні мікротрубочки цито-
скелету головного мозку. При цьому він також 
зробив припущення, що в цих мікротрубочках 
саме й протікає обчислення та інтегрування 
інформації. Об’єднавшись із математиком 
Р. Пенроузом, С. Хамерофф висунув теорію, 
що людський розум має квантову природу. 
До цього самостійно Р. Пенроуз намагався 
довести, що мозок є не просто машиною для 
обчислень, а має деякий компонент із кванто-
вими властивостями. Цим він і відрізняється 
від штучного інтелекту. Він доводив необхід-
ність математичного опису процесів свідо-
мості. Об’єднавшись, учені висунули теорію 
квантового нейрокомп’ютингу Хамероффа-
Пенроуза на основі оркестрованої об’єктивної 
редукції моделі свідомості [6]. Теорія розгля-
дає мозкову активність як суттєво квантовий 
процес і доводить, що свідомість виникає 
від квантових коливань у мікротрубочках біл-
кових полімерів, які керуються нейронами й 
сінексами та реорганізують процеси голов-
ного мозку, які є самоорганізуючими та нано-
масштабними. Робота над теорією продовжу-
ється. Зважаючи на те що часткам мікросвіту 
притаманний курпускулярно-хвильовий дуа-
лізм, можна зробити також висновки і про 
існування й передачу на такому рівні струмів 
та енергій. Сьогодні існують уже технології, 
які використовують ці властивості головного 
мозку. Так, у 2020 році в ході презентації ней-
ротехнологічного стартапу Neuralink І. Маска 
було продемонстровано результати експери-
менту, у якому в мозок тварини було вживлено 
електроди та зчитано активність нейронів 
головного мозку на всіх каналах за допомо-
гою відповідного обладнання. Разом із тим за 
рахунок зворотного впливу вчені намагалися 
також керувати діями тварин. Ми можемо 
вважати такі дослідження науковою фан-
тастикою наближеною до нашої реальності, 
однак із 2006 року аналогічні технології й таке 
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саме обладнання використовують на людях із 
медичною метою [7]. 

Вивчення світу мікрочасток, окрім вияв-
лення курпускулярно-хвильового дуалізму, 
також привело до сумнівів щодо існування 
об’єктивної реальності. До цього привели 
подальші дослідження вченими експерименту 
Т. Юнга з двома щілинами, які пропускають 
світло. Частина вчених дійшла висновку, що до 
моменту дослідження квантова мікрочастинка 
знаходиться у стані «роздумів», ким їй бути: 
часткою чи хвилею – залежно від дії на неї вимі-
рювальних приладів. Інші доводили, що сама 
свідомість людини-спостерігача здатна зруй-
нувати суперпозицію, коли квантовий об’єкт 
нібито «розмазаний» у просторі і знаходиться 
в декількох станах одночасно. І лише в момент 
спостереження квантова мікрочастинка мит-
тєво обирає свій стан. Цей перехід від супер-
позиції в проявлений стан називають також 
редукцією або колапсом хвильової функції. 
Останню описану властивість математично 
обґрунтував угорсько-американський учений 
Д. фон Нейман [8]. Цей перехід В. Гейзенберг 
назвав «перехід від можливості до дійсності» 
[9]. Однак такі вчені, як Н. Бор, В. Гейзенберг, 
Х. Еверет, В. Паулі, Ю. Вігнер, Д. Уіллер та інші, 
помітили й досліджували те, що такий перехід 
можливий не лише при інструментальній дії на 
досліджуваний квантовий об’єкт. Вони розмір-
ковували з приводу провідної ролі спостері-
гача у формуванні реальності. 

Водночас Д. Белл вивів теорему на основі 
існування параметрів часток до початку вимі-
рів, однак під час експериментів ця нерівність 
завжди порушується. Зокрема, такі досліди 
проводив А. Аспе. Це говорить про те, що 
звичне уявлення про динамічні властиво-
сті квантової частинки, які існують до вимі-
рів і такі, що спостерігаються під час вимірів, 
неправильні, а дія на об’єкт спостереження 
для опису результатів спостереження може 
бути будь-якою. Разом із тим низка дослідни-
ків дійшла висновку, що хвильова функція – це 
не сам процес, а лише його вірогідність [10]. 
Це зумовлює визнати, що поряд із класичною 
реальністю, яку ми спостерігаємо, існує також 
реальність квантова. Саме квантова реаль-
ність визначає та встановлює фемінологічну 
реальність, що спостерігається. Тому, остільки 
свідомість не пояснюється в рамках класич-
ної фізики, при її вивченні необхідно врахову-
вати квантові ефекти, які протікають у мозку 
людини. Проти врахування ефекту спостері-
гача виступила низка науковців, у тому числі 
й А. Ейнштейн і Д. Белл. Після цього наукова 
спільнота почала шукати шляхи досліджень і 
теорії, щоб не враховувати наявність «спосте-

рігача». Однак у 2016 році Великобританський 
учений професор А. Кент зробив припущення, 
що свідомість може змінювати стан квантових 
систем, однак проблема полягає в тому, що 
з квантової теорії неможливо вилучити тео-
рію свідомості, постільки неможливо вивести 
опис самої свідомості та її властивостей [11]. 
Із цієї точки зору мозок дійсно впливає на 
результати вимірів: він не визначає того, що 
є реальним, однак може впливати на вірогід-
ність того, що кожна з можливих реальностей, 
яку нав’язала квантова механіка, буде спосте-
рігатися. Сьогодні в цьому напрямі досліджень 
відбуваються дійсно революційні процеси в 
науці, зокрема створено квантовий комп’ютер 
і мережі, тривають роботи над створенням 
штучного інтелекту. Дослідження тривають. 

Для дослідження також має вагу наявна 
теорія інтегрованої інформації – панпсихізм. 
Панпсихізм – теорія про загальну одухотво-
реність природи [12]. У зародку теорії лежало 
бажання людей пояснити ті явища природи, 
які їх оточували. За свого часу вона містила й 
містику, і судження про зверхні сили. З розвит-
ком науки й технологій відбувся також і роз-
виток цієї теорії. Тому містику та надрозум із 
теорії вилучили. Д. Чалмерс довів, що всі речі 
в природі мають свідомість [13]. Він ствер-
джував, що так звана «квалія», яка характери-
зує суб’єктивні переживання, присутня в усіх 
подіях Всесвіту, які мають інформацію. Таким 
чином, свідомість – це не унікальна особли-
вість людей, а основа Всесвіту, яка присутня в 
кожній фізичній матерії, у кожній його частинці. 
Теорія вміщала твердження, що свідомість 
пронизує увесь Всесвіт, у тому числі й фізичну 
матерію, найменша частка природи має мис-
лення, а якщо такі частки об’єднані в систему, 
то вони здатні формувати свідомість, анало-
гічну людській. Згодом Д. Чалмерс із неї вивів 
теорію протопанпсихізму, згідно з якою не 
може існувати безтілесна душа, однак ствер-
джується, що свідомість є нематеріальною 
фундаментальною властивістю Всесвіту, яка 
пов’язана з фізичними об’єктами основними 
психофізичними законами. При цьому сам 
Всесвіт є свідомою системою. Для визначення 
фундаментальних законів, які поєднують сві-
домість із фізичними процесами, потрібно 
пов’язати свідомість з інформацією. Там, де 
відбувається процес обробки інформації, там і 
є свідомість. Ідеї протопанпсихізму підтримали 
вчені К. Кох і Р. Ренроз, переважно серед ней-
робіологів. К. Кох спільно з Д. Тануні звузили 
теорію протопанпсихізму та сформулювали 
інтегровану інформаційну теорію [14]. Згідно 
із цією теорією, визначити свідомість людини, 
тварини, рослини чи навіть буд-якого пред-
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мета можна на рівні інформаційної інтеграції, 
яка відбувається в мозку чи в будь якому про-
цесорі. Чим більше інформації обробляється й 
передається поміж множиною різноманітних 
компонентів, щоб сформувати єдиний досвід, 
тим вищий рівень свідомості. Теорія підтримує 
ідею панпсихізму, що фізична матерія має при-
родну свідомість, указує на те, чи є система 
свідомою, якою мірою вона свідома та який 
конкретно досвід вона має. Інтегрована інфор-
маційна теорія може бути перевірена експери-
ментально й дає змогу зробити виміри кілько-
сті та якості свідомості.

Незважаючи на зусилля вчених, сьогодні 
не досягнуто зв’язку поміж загальною тео-
рією відносності А. Ейнштейна та стандартною 
моделлю. Тобто не можна побачити безпосе-
редньо зв’язок між свідомістю індивіда з дея-
ким гіпотетичним «Всесвітнім» розумом, так 
як не можна довести і його існування в ниніш-
ньому розумінні. Теорія А. Ейнштейна описує 
гравітацію та має справу з об’єктами гігант-
ської маси. Стандартна модель описує решту 
взаємодій і властивості елементарних часток 
мікросвіту. Найбільше наближені до такого 
поєднання і створення «Теорії всього» – це 
теорія струн і теорія петлевої квантової граві-
тації. Найбільш перспективною сьогодні є ідея 
вчених Л. Сільверберга та Д. Ейшена, що до 
використання будівельного блока концентро-
ваної енергії, яка є більш фундаментальним 
явищем, аніж елементарна частинка та хвиля, 
водночас може проявляти властивості час-
тинки й розповсюджуватися в просторі-часі як 
хвиля [15]. 

Наука – психологія людини – і власний дос-
від дають зрозуміти те, що передбачити ВСІ 
вчинки людини не завжди вдається навіть тоді, 
коли ми, здається, уже її досить давно й добре 
знаємо. УСІ ж події в соціумі, який складається 
з багатьох таких індивідів, передбачити ще 
важче! Там уже працює дещо інша психологія – 
психологія колективу (або соціуму). Звичайно, 
ми можемо передбачити якісь загальні праг-
нення та вчинки, адже існує маса теорій у пси-
хології, автори яких намагалися детально дати 
уявлення про особистість людини й передба-
чити поведінку особистості та суспільства в 
майбутньому. Зокрема, це теорія особисто-
сті З. Фрейда; аналітична психологія К. Юнга; 
індивідуальна психологія А. Адлера, соціо-
культурна психологія К. Хорні, гуманістичний 
психоаналіз Е. Фромма, епігенетична теорія 
розвитку особистості Е. Еріксона й багато 
інших. Примітно те, що, прагнучи зрозуміти 
і прогнозувати поведінку здорової людини в 
суспільстві, дехто з них практикував і вивчав 
поведінку людей психічно хворих. 

Досить цікавою для дослідження буде «тео-
рія керованого хаосу». Її зміст влучно сформу-
лював С. Манн [16]. Він доводив, що складні 
неврівноважені нелінійні системи (суспіль-
ство, людина, культура, людські спільноти, 
екологія, історія, політика, економіка, духовне 
життя, міжнародні відносини, більшість орга-
нізацій тощо) підкоряються принципу самоо-
рганізованої критичності. Сутність принципу 
полягає в тому, що ці системи природним 
чином еволюціонують до критичної стадії. На 
певній стадії незначна подія викликає ланцю-
гову реакцію, яка зачіпає та збуджує багато 
елементів системи і призводить до її повного 
або часткового руйнування. Хоча складні сис-
теми виробляють більше незначних явищ, 
ніж катастроф, ланцюгові реакції будь-якого 
масштабу є інтегральною частиною динаміки. 
Механізм, що призводить до незначних подій, 
той самий, який призводить і до масштаб-
них подій. Складні системи ніколи не дося-
гають рівноваги, а розвиваються від одного 
метастабільного (тимчасового) стану до 
іншого, у яких про порядок можна говорити 
дуже умовно. Якщо перекласти цю теорію на 
соціум, то ситуація як у будь-якій країні, так і 
в глобальному масштабі швидше описується 
концепцією постійної критичності. Стан справ 
у міжнародних відносинах, політиці, еконо-
міці, екології складно, динамічно й постійно 
змінюється, діє багато суб’єктів і гравців. Світ 
є, скоріше, ареною кризи, що значною мірою 
ближче до хаосу, аніж є простором порядку. 
Відповідно до цього, системи публічного 
управління також мають аналогічні механізми 
розвитку. Відносно стійка і стабільна система 
перебуває всередині безладності нелінійних 
процесів. Це і становить суть змін. Люди зви-
кли сприймати процеси, що описані лінійними 
моделями, а теорія хаосу дає можливість 
побачити статистичні тенденції великої кіль-
кості взаємодіючих об’єктів і факторів. Такі 
системи можна моделювати в математич-
ному вигляді, прогнозувати періоди сталого 
розвитку та руйнації. Тобто не чекати, коли 
настане хаос, а провокувати «зсув» штучно, 
щоб отримати наступний якісний результат 
без катастрофічної руйнації. Так відбува-
ються процеси, схожі на своєрідні коливання 
чи вібрації окремих точок системи, що збу-
джуються певними чинниками, які виникають 
у суспільстві.

Мета статті. Головною метою роботи є роз-
гляд і поглиблення гіпотези подібності коли-
вань речовини Всесвіту та процесів публіч-
ної організації соціуму. Іншою метою є аналіз 
і поєднання наявних теорій, які пояснюють 
факт виникнення й функціонування свідомо-
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сті людини, з наявними системами публічного 
управління на прикладі індикації фінансових 
ринків.

Виклад основного матеріалу. У попе-
редньому дослідженні умовно прийнято два 
взаємопов’язані напрями дослідження: 
систему публічного управління прийнято як 
фрагмент – аналог фізичної моделі Всесвіту, 
з одного боку, і як невід’ємну його складову 
частину – з іншого. Залишимо прийняте без 
змін [1].

Зроблено припущення, що сутність енер-
гій, які виникають на елементарному рівні в 
процесі взаємодії речовини елементарних 
часток живої та неживої матерії, у ході й унас-
лідок процесів управління та взаємодії будь-
якого рівня, у тому числі і духовного, аналогічні 
процесам, які описані в космології, квантовій 
механіці й теорії вірогідності. Тому для про-
довження дослідження залишимо попередні 
умови та розглянемо гіпотетичну подібність 
коливань матерії речовини Всесвіту й процесів 
публічної організації соціуму. Коротко кажучи, 
концепція дослідження буде полягати в спробі 
поєднання наявних знань процесів розумової 
активності людини на квантовому рівні та част-
кових процесів функціонування соціуму.

Аналіз публікацій вказує, що сьогодні вчені 
іще не мають однозначної теорії для поєднання 
процесів Вселенських та на рівні мікросвіту. 
Однак існуючі гіпотези, теорії та досвід підка-
зують про імовірність існування таких зв’язків. 
Люди їх шукають та досліджують на всіх рівнях 
існування соціуму інтуїтивно, або планомірно.

Соціум — це суспільство, як цілісна 
соціальна система; людська спільність пев-
ного типу (родові і сімейно-споріднені, соці-
ально-класові, національно-етнічні, терито-
ріально-поселенські спільності); соціальне 
оточення людини, сукупність форм діяльно-
сті людей, що історично склалися [17]. Для 
управління соціумом створюються органи 
управління, зокрема публічної влади. Публічна 
влада – це влада, яка виділена із суспільства й 
не збігається з населенням країни. Це вольове 
відношення між людьми з приводу організації 
їхньої сумісної діяльності, вироблене на основі 
спільного інтересу [18]. Найвищим здобут-
ком будь-якої публічної влади буде добро-
бут суспільства. Для визначення добробуту 
суспільства доцільно використовувати певні 
критерії, а критерії повинні опиратися на кон-
кретні характеристики. 

Індикатор сталого розвитку (англ. index of 
sustainable development) – показник (виведе-
ний із первинних даних, які зазвичай не можна 
використовувати для інтерпретації змін); який 
дає змогу судити про стан або зміни еконо-

мічної, соціальної або екологічної змінної [19]. 
Основною метою введення індексів є оцінка 
ситуації або події для прогнозу розвитку ситу-
ації, що склалася, і розробки її вирішення. 
Згідно з публікаціями у Вікіпедії, сьогодні від-
сутні обґрунтовані кількісні критерії, що дають 
змогу вимірювати ступінь стійкості розвитку 
держав, окремих регіонів і територій. Однак 
виділяють два підходи до побудови індексів та 
індикаторів:

1. Побудова системи індикаторів, за допо-
могою яких можна судити про окремі аспекти 
розвитку: екологічні, соціальні, економічні 
тощо.

2. Побудова інтегральних, агрегованих 
індексів, за допомогою яких можна комплек-
сно судити про розвиток країни (або регіону). 

Основна складність при агрегування інфор-
мації в індекси полягає у визначенні ваги 
вихідних показників без утрати значущості й 
без зайвої суб’єктивності. Зазвичай агрего-
вані показники поділяються на такі групи: соці-
ально-економічні; еколого-економічні; соці-
ально-екологічні; еколого-соціо-економічні 

Остільки, відповідно до згаданого раніше 
запевнення у Вікіпедії, сьогодні відсутні 
обґрунтовані кількісні критерії, що дають змогу 
вимірювати ступінь стійкості розвитку держав, 
окремих регіонів і територій, то обираємо 
довільно для дослідження фінансову систему 
країни та власну систему індикації.

Одним із інструментів реалізації держав-
ної політики у сфері фінансів є банківська 
система [20]. Банківська система – сукупність 
різних видів національних банків і кредитних 
організацій, що діють у рамках загального 
грошово-кредитного механізму. Банківська 
система включає центральний банк, мережу 
комерційних банків та інших кредитно-розра-
хункових центрів. Центральний банк прово-
дить державну емісійну й валютну політику, є 
ядром резервної системи. Комерційні банки 
здійснюють усі види банківських операцій. 
Банківська система – складова частина кре-
дитної системи.

Гроˆші [21] – особливий товар, що є загаль-
ною еквівалентною формою вартості інших 
товарів і послуг. Гроші є мірило вартості й засіб 
обігу. Крім того, вони є засобами нагрома-
дження та платежу. З утворенням світового 
ринку деякі національні гроші стали викону-
вати функції світових. З’явилися фінансові 
ринки, зокрема міжнародний валютний ринок. 
Саме його і використаємо як інструмент дослі-
дження.

Фінансовий ринок (від лат. Financia – 
готівку, дохід) [22] – система економічних вза-
ємин, пов’язаних із запозиченням, випуском, 
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купівлею, продажем цінних паперів, дорого-
цінних металів, валют та інших інструментів 
інвестування. На фінансовому ринку відбува-
ється мобілізація капіталу, надання кредиту, 
здійснення обмінних грошових операцій і 
розміщення фінансових коштів у виробни-
цтві. Сукупність попиту й пропозиції на капітал 
кредиторів і позичальників різних країн утво-
рює світовий фінансовий ринок. Як складові 
частини фінансового ринку виділяють: ринок 
позичкових капіталів (грошовий ринок, кре-
дитний ринок), валютний ринок, ринок цінних 
паперів (первинний, вторинний, третинний), 
ринок страхування й перестрахування, ринок 
дорогоцінних металів. Торги відбуваються на 
біржі. Торгують, наприклад, валютою міжна-
родною за валюту державну. Знецінення дер-
жавної валюти говорить, що в країни справи 
не дуже гарні або існує якась інша завідомо 
запрограмована причина й навпаки. Сьогодні 
біржова торгівля може бути дистанційною із 
застосуванням мережі Інтернет. Учасників 
торгів називають трейдерами – це ті, хто без-
посередньо здійснює операції з купівлі про-
дажу, а інша категорія – брокери – ті, хто надає 
торгові майданчики та інструменти для торгів. 
Це саме про їхню мозкову активність ішлося 
в першому розділі дослідження. Робота учас-
ників біржі часто об’єднує їхні мозкові зусилля 
на певному тренді й навпаки ті, хто не знає 
правил можуть отримувати збитки від нерозу-
міння тенденцій ринку. Хід і результати торгів 
сьогодні супроводжуються графіками, які наг-
лядно можуть показувати в тому числі й стан 
фінансово-економічної системи країни та, від-
повідно, рівень добробуту чи розвитку країни. 
Тому, знаючи правила гри, можна штучно регу-
лювати й програмувати тенденції країни щодо 
її сталого розвитку або послаблення, утриму-
вати економіку на певному рівні, у тому числі 
створюючи описані вище в теорії керованого 
хаосу «зсуви». При цьому хтось має заробляти, 
а хтось програвати. Маніпулюють ринком, сві-
домістю трейдерів і народних мас, використо-
вуючи два види аналізу: технічний і фактичний.

У подальшому дослідженні використаємо 
досвід і колективні напрацювання компанії 
«TeleTRADE» [23] і власний досвід вивчення 
фінансових ринків. Експерти пояснюють, що 
технічний аналіз будується на основі вивчення 
графіків, тенденцій минулих торгів і керується 
трьома постулатами технічного аналізу: 

1. Ціни враховують усе. 
2. Рух цін підпорядкований тенденціям. 
3. Історія повторюється. 
Тобто як би не відбувались коливання, однак 

існує якась певна закономірність, розгадавши 
чи спрогнозувавши яку, трейдер виграє, а ми 

відповідно отримаємо необхідну нам індика-
цію. Тому трейдери під час технічного аналізу 
також керуються законами руху ціни: 1. Діюча 
тенденція (тренд) із більшою вірогідністю буде 
продовжена, аніж змінить напрям. 2. Тенденція 
(тренд) буде мати розвиток в одному й тому 
ж напрямі доти, доки не подасть ознак що до 
розвертання. Технічний аналіз має три роз-
діли: 1. Виявлення, вивчення та прогнозу-
вання тенденцій. 2. Графічний аналіз фігур.  
3. Комп’ютерний аналіз. Якщо перші два роз-
діли відпрацьовують за рахунок вивчення, ана-
лізу й запам’ятовування графічних зображень, 
то комп’ютерний аналіз досягається вико-
ристанням технічних індикаторів, які являють 
собою математичне перетворення біржевих 
цін, унаслідок якого визначаться прогнозо-
ване значення майбутньої ціни. Їх можна також 
використати для підтвердження результатів 
1–2 розділів технічного аналізу. Такі індикатори 
поділяють на дві групи: трендові й осцилятори. 
Зовні вони виглядають як графіки ковзаючих 
середніх, зокрема це полоси Болінжера [24]. 
Осцилятори – це індикатори коливань ціни, 
які дають змогу своєчасно побачити небез-
печні тенденції на ринку та своєчасно уникнути 
проблем [25]. До таких індикаторів відносять, 
зокрема, Мomentum, МАСД, RSI, Stochastic. 
Маючи розуміння коливань продажів інозем-
ної валюти відносно державної, можемо зро-
зуміти тенденції стосовно сталого розвитку 
та стану економіки на цей момент і в майбут-
ньому. За необхідності вжити необхідні заходи 
щодо стабілізації. Якщо технічний аналіз базу-
ється переважно на використанні статистич-
них даних і прогнозуванні ситуації, то наступ-
ний вид аналізу – фундаментальний – має за 
основу виникнення значущої події, яка здатна 
вплинути на ціну купівлі – продажу – і безпо-
середньо може бути пов’язана із життям насе-
лення та його реакцією на навколишні події. 

У фундаментальному аналізі розрізняють 
чотири види факторів, що впливають на ціну: 
1. Економічні. 2. Політичні. 3. Чутки й очіку-
вання. 4. Форс-мажорні обставини.

Економічні фактори є самою важливим 
складником фундаментального аналізу й 
дають нам можливість вчергове акцентувати 
увагу на меті дослідження, адже саме індикація 
коливання валютного ринку, яка складається 
із сумарної мозкової активності учасників тор-
гів – трейдерів із брокерами, з одного боку, і 
коливань індикаторів економічних факторів, 
що характеризують добробут або сталий роз-
виток суспільства в цьому пункті дослідження 
служать нам підтвердженням висунутої гіпо-
тези про їх подібність до коливань речовини 
Всесвіту. Штучно створена людьми глобальна 
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фінансова система є разом із тим компонен-
том і складовою частиною планетарного та 
навіть Вселенського масштабу згідно з уже 
описаною інтегрованою інформаційною тео-
рією К. Коха й Д. Тануні також теорії прото-
панпсихізму Д. Чалмерса. До економічних 
факторів належать: 1. Відомості про економіч-
ний розвиток країни. 2. Засідання та виступи 
голів центральних банків і будь-які зміни фінан-
сово-кредитної політики країни. 3. Валютні 
інтервенції. 4. Суміжні ринки. 

Аксіоми впливу даної групи факторів:  
1. Вартість будь-якої валюти є похідною 
від стану розвитку економіки цієї країни.  
2. Стабільність розвитку економіки визнача-
ється зацікавленістю інвесторів до вкладень 
капіталу в неї та попитом на певну валюту.

Перечислимо показники економічного роз-
витку, які враховують у фундаментальному 
аналізі, бо вони мають вплив на курси валют, 
зокрема на коливання ринку, яке нас цікавить 
у дослідженні: 

1. GDP – Gross domestic product (ВВП – 
валовий внутрішній продукт).

2. International trade (Trade balance) – торго-
вий баланс.

3. Індекси інфляції: Consumer price index 
(CPI) – індекс споживчих цін. Producer price 
index (PPI) – індекс промислових цін.

4. Nonfarm payrolls – кількість нових робочих 
місць, які cтворені не в сільськогосподарських 
галузях економіки.

5. Unemploument rate – рівень безробіття.
6. Jobless claims (Initial claims) – заявки на 

допомогу за безробіття.
7. Retail sales – гуртова торгівля.
8. Durabie good orders – замовлення на 

товари продовжуваного вжитку.
9. Housting starts – будівництво нових 

будинків.
10. Industrial production – промислове 

виробництво.
11. Chicago PMI Index – індекс ділової актив-

ності Асоціації менеджерів у Чикаго.
12. Фондові індекси:
DJI – промисловий індекс Джоу-Джонса 

(The Dow Jones Industrial);
S&P-500 – звішений за ринковою вартістю 

індекс 500 компаній, що зареєстровані пере-
важно на Нью-Йоркській фондовій біржі;

NASDAQ-100 – індекс 100 компаній «нової 
економіки»;

FTSE – найстаріший індекс Великобританії;
Xetra DAX – індекс у Німеччині.
Nikkei – 225 (Nikkei Dow Jones Average) – 

лістинг акцій 225 японських кампаній.

Суттєвий вплив може спричинити в ході 
фундаментального аналізу така подія, як засі-
дання голів банків і зміни облікових ставок, 
валютні інтервенції (вербальні, приховані, 
явні) центральних банків, активність або спад 
торгівлі на суміжних ринках палива, дорого-
цінних металів, фондів. Інформація про стан 
ринків постачається агентствами та брокер-
ськими установами, які збирають інформацію 
та формують своєрідні економічні календарі й 
періодично їх оновлюють. Політичними фак-
торами, що можуть стати причиною коливань 
на ринках, є вибори президентів, уряду, гео-
політичні кризи (невизначеність – падіння ціни 
державної, або міжнародної валюти). Чутки та 
сподівання підпадають під правило: «Купляй 
на чутках, продавай на фактах». Коливання 
ринку також можуть спричинити форс-ма-
жорні обставини: резонансні катастрофи, 
погіршення природних умов, кризи. 

Висновки і пропозиції. Таким чином, 
ми бачимо, що сумарні коливання описаного 
фінансового ринку в цілому відображають усі 
сфери життя людського суспільства. За умови 
досконалого менеджменту існує можливість 
відслідковувати й регулювати якість життя чле-
нів суспільства або його окремих груп, терито-
рій чи країн.

Індикація коливання валютного ринку 
складається з коливань сумарної мозкової 
активності учасників торгів – трейдерів і бро-
керів, яка наочно проявляється в застосу-
ванні інструментів трейдингу та чинить вплив 
на ринок. У відповідь коливання індикато-
рів ринку, що відображаються на графіках, 
являють собою індикацію та характеристику 
коливань, спричинених економічними, полі-
тичними, суспільними й будь-якими іншими 
процесами, що виникають у соціумі. Усе опи-
сане разом є підтвердженням висунутої гіпо-
тези про вплив загальних закономірностей 
розвитку природи і Всесвіту на утворення й 
формування будь-якої організації соціуму. 
Подібність коливань речовини Всесвіту та 
процесів публічної організації соціуму буде 
розкриватися й далі по мірі подальшого дове-
дення описаних вище інтегрованої інформа-
ційної теорії К. Коха й Д. Тануні, теорії прото-
панпсихізму Д. Чалмерса, теорії квантового 
нейрокомпютінгу Хамероффа-Пенроуза, тео-
рії керованого хаосу Манна й теорій, що за 
своєю сутністю подібні названим. Зважаючи 
на невизначеність будівельної речовини свідо-
мості, її можна гіпотетично визначити як неві-
дому сутність. Учені продовжують дослідження 
в описаних напрямах. 
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