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Abstract. The role of the Russian Federation invasion to the territory of Ukraine 

on February, 24, 2022, is considered as a trigger of the global shift to a new social order. 

The main principles of happiness-oriented economy and specificity of its implementation 

in Ukraine during the post-war period are analyzed. The main drivers for the sustainable 

balanced development of Ukraine are highlighted, in particular, the implementation of 

the Universal Unconditional Basic Income (UUBI), Single Digital Fiscal Accounting 

Payment System (SDFAPS) and tax reforms.  
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ЩАСТЯОРІЄНТОВАНА ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ  

ПІСЛЯВОЄННОГО ПЕРІОДУ 

 

Анотація. Розглянуто роль вторгнення Російської Федерації на територію 

України 24 лютого 2022 як тригера глобального переходу на новий суспільний лад. 

Проаналізовано основні принципи нової щастяорієнтованої економіки та 

специфіку її впровадження в Україні післявоєнного періоду. Висвітлено основні 

драйвери сталого збалансованого розвитку України, зокрема, впровадження 

базового безумовного соціального доходу та Єдиної цифрової фіскально-облікової 

платіжної системи і здійснення податкових реформ. 

Ключові слова: щастяорієнтована економіка, післявоєнна економіка 

України, новий суспільний лад, біонічний підхід до управління економікою, 

податкова реформа, базовий соціальний дохід, Єдина цифрова фіскально-облікова 

платіжна система. 

 

Спеціальна воєнна операція, оголошена Російською Федерацією, має 

сформульовану президентом РФ володимиром путіним мету – денацифікацію і 

демілітаризацію України, вільної, демократичної, свободолюбної країни в центрі 

Європи. Путін публічно зобов’язався раз і назавжди вирішити українське питання, 

щоб не передавати його вирішення наступним поколінням росіян. Це план 
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геноциду українського народу! Як ми, українці, маємо на це реагувати? Європа 

відреагувала на це виключенням РФ з ОБСЄ і з Ради Європи, а США – визнанням 

путіна військовим злочинцем №1 і безпрецедентним збільшенням військової 

допомоги Україні. 

Напевне,  свою проблему з московським монстром українці мають 

вирішити самі, тому що “кожен коваль свого щастя” і кожен, як вчить народна 

американська мудрість, “має сам собі здерти шкіру зі скунса”.  

Але для цього ми потребуємо допомоги. І ті країни, які дозволили 

путінській Росії вирости і дозріти до розмірів міжнародного терориста №1, мають 

обов’язок нам в цьому допомогти.  

Україна стала жертвою недолугої світової системи безпеки, головним 

інститутом якої є ООН. Підписанти Будапештського договору хочуть уникнути 

конфронтації з другою ядерною потугою світу. Можливо, це правильно і Україна 

має самостійно справитися зі своїми проблемами. Напевно, так і буде, якщо 

союзники забезпечать нам тил. Головне – не допустити замороження конфлікту і 

не повернутись до попереднього statusquo в стосунках Європи з РФ: не купувати в 

Росії викопні вуглеводні і не продавати їй, зокрема, воєнні технології, матеріали і 

комплектуючі. 

Росія має бути знищена. Її потрібно ізолювати від світу. Ніяких поступок. 

У нас є унікальна можливість закрити проблему раз і назавжди. Будь-які 

компроміси, поступки, зволікання гарантовано приведуть до повторного, ще більш 

масштабного конфлікту. Ворога потрібно добивати. РФ потрібно денацифікувати, 

розділити, звільнивши від імперського гніту поневолені московитами народи. 

Важливо збагнути і те, що ресурси розформованої Московії нікуди не зникнуть, а 

просто перейдуть в руки законним власникам, що проживають на цих теренах 

споконвіків і були нещадно грабовані путінською хунтою. 

Повномасштабним вторгненням РФ в Україну, на мою думку, почався 

глобальний неконтрольований перехід цивілізації на новий соціально-економічний 

устрій. І поки одні воюють, другі підносять набої, а треті забезпечують тил, настає 

час комусь думати про майбутнє. Ми передбачали те, що назріває зміна 

економічно-соціального укладу світу, тобто суспільного ладу, і виступали з ідеєю 

контрольованого переходу на новий суспільний устрій [1], але сталося не як 

гадалося. Процес, як це вже бувало в історії, пішов звичним шляхом – почалася 

війна. 

Вже з дванадцятого дня війни стало зрозуміло, що Україна перемогає 

армію РФ і її «царя», а з двадцятого дня стає зрозуміло, що при тому Україна 

залишається жити! Ми переможемо і нам доведеться відбудовувати наші міста і 

села, відновлювати нашу економіку, повертатись до звичного для нас мирного 

життя. Але чи насправді наше минуле життя було досконалим? Чи нас дійсно все 

настільки влаштовувало, що нам варто це життя відновити. А чи не скористатись 

накінець нагодою і почати нове життя з чистої сторінки, усуваючи раніше 

допущені помилки. Вам не здається, що доля дає нам шанс, зруйнувавши все 

попереднє, побудувати суспільство нової соціальної справедливості: без корупції, 

бідності, непевності в заврашньому дні, суспільство заможних і щасливих людей. 

Щоб бути щасливою, людина, серед іншого, має потребу бачити себе в 

майбутньому. Такі анатомо-фізіологічні властивості людського мозку. Коли 
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людина бачить себе в майбутньому, вимріює його, вона вже отримує потік 

дофаміну, що і викликає відчуття щастя. “Щастя не в щасті, а в дорозі до нього”, – 

вчить нас китайська мудрість. 

Тож плануючи своє щасливе життя в післявоєнній Україні, ми маємо чітко 

бачити те, що ми хочемо побудувати і як до цього дійти. І робити це потрібно вже і 

негайно. Це збереже наш мозок від негативних думок, зайвих стресів і зарядить 

нас впевненісттю в завтрашньому дні. В той час, коли одні стріляють у ворога, 

інші подають набої, ми, ті, що компетентні, маємо проєктувати наше спільне 

майбутє. 

Після 24 лютого 2022 року світ вже ніколи не буде таким, яким був. 

Дотеперішній суспільний лад, його ідеологія і принципи функціонування, його 

парадигма економічного мислення морально застаріли і фізично виснажились. 

“Кінь здох! А якщо кінь здох, то злізай з нього”! 

Наша група бере на себе цю почесну і важливу роботу. І починаємо ми її не 

на порожньому місці. Ми запропонували біонічну модель управління українською 

економікою [1], що базується на чотирьох біонічних принципах і передбачає 

розбудову сучаснного інформаційного суспільства на базі інформаційної 

економіки, що в свою чергу ґрунтується на Єдиній цифровій фіскально-обліковій 

плітіжній системі і радикально реформованій грошово-банківській, податковій, 

пенсійній та земельній реформах.  

Ми пропонуємо змінити парадигму економічного мислення людства, 

перейшовши від оподаткування виробника суспільних благ до оподаткування 

споживача цих благ і ресурсів – і це виведе суспільство на новий шлях суспільного 

розвитку, згідно з концепцією сталого розвитку суспільства від ООН.  

Уряд України, під тиском обставин, вже рухається в цьому  напрямку. 

Зокрема впроваджене пільгове кредитування для підприємців під “0” % річних,  

масштабну дерегуляцію, скасування акцизу на пальне та знижена ставка ПДВ з 

20% до 7%, а також 100% гарантування вкладів громадян. Але це не те, що нам 

потрібно і що ми можемо мати.  

Наш проєкт радикально вирішує проблему корупції, бідності, економічної 

нестабільності. Ми знайшли і вмонтували в програму потужні драйвери сталого 

збалансованого розвитку України.  

На нашу думку, післявоєнну відбудову України варто розпочати із 

запровадження безумовного базового соціального доходу, що в нашій концепції є 

не що інше як забезпечення економіки платоспроможними клієнтами. Зростаюча 

платоспроможність українських громадян, це спосіб розігнати маховик висхідного 

динамічного розвитку економіки – стимуляція платоспроможного попиту від 

економічного планктону (мікробізнесу) до національних корпорацій. ЄЦФОПС – 

механізм стабілізації економіки, в яку закладена програма планової дестабілізації з 

метою забезпечення стабільного цілеспрямованого розвитку.  

Ми маємо право на реалізацію свого сценарію майбутнього України. 

Ми вважаємо, що в умовах, які склались в Україні на сьогодні, ми маємо 

самостійно подбати про щасливе і заможне життя нас і наших дітей після 

неминучої перемоги над РФ. 

Прем’єр-міністр Польщі ініціював план відновлення України на 100 млрд 

євро. Системна підтримка України з планом її відновлення на 100 млрд євро, 
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посилення санкцій проти Росії та загальна енергетична незалежність – основні 

постулати, які представив польський прем’єр. Також пан Моравецький 

запропонував підтримку швидкого вступу України до Європейського Союзу і 

запропонував підготувати інвестиційний пакет для України, як важливий елемент 

відновлення після війни, яка може завершитися найближчим часом. За словами 

прем’єра Польщі, це необхідна умова для того, щоб в Україні запанував мир у 

довгостроковій перспективі. 

Якщо це дійсно станеться, то ми будемо безмежно вдячні, але це буде 

щирою допомогою, а не подачкою бідним родичам. Ми заслужили на повагу і 

рівність. У нас є план і ми прагнемо його здійснити. І це буде наступне після 

перемоги над РФ українське чудо. 

Майбутнє починається сьогодні! Щастя і заможність громадян України – 

українська національна ідея. Наш лозунг: Разом до заможності і щастя. Ми 

народились, щоб бути щасливими.  
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