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МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ:  

СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПОЛІТТЕХНОЛОГІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ  

I. Актуальність моделі:  

Появи в інформаційному просторі моделі розвитку країни чекає Український народ. 

У 2015 році Договірне об’єднання ветеранських громадських організацій силових структур 

України «Українське майбутнє» дискутувало модель розвитку країни з Українським народом. Для 

узагальнення результатів всенародної дискусії було створено ВГО «Інститут управління 

інвестиційним розвитком інноваційної економіки». 

ВГО «Інститут управління інвестиційним розвитком інноваційної економіки» дослідив 

світовий досвід і розробив з урахуванням пропозицій Українського народу «Модель стратегічного 

розвитку України методом легалізації інституту прямої демократії, поширення цивілізації й за 

один рік забезпечення громадян на території країни мінімальною пенсією $ 500 / міс і зарплатою 

$ 1000 / міс (далі – модель) та політтехнологію обрання органів центральної влади із 

застосуванням моделі (далі – політтехнологія). 

       Модель і політтехнологія оприлюднені в таких монографіях: 

       1) Іващенко В.І. Інноваційна економіка : формування та розвиток /Монографія // В.І. Іващенко: 

НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. – К., 2012. – 332 с. (укр.) 

       2) Ivashchenko V., Ivashchenko Yu. Model of civilization development: implementation mechanism and 

tools / Monograph. - Germany, LAP LAMBERT Academic Publishing. 2017. – p. 120, 10,025 quires (англ.) 

       3) Іващенко В.І., Іващенко Ю.В. Теорія управління економікою: дешифратор коду та змісту Біблії 

/ Монографія. – Німеччина, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. – 230 с. (укр.) 

       4) Іващенко В.І., Іващенко Ю.В. Стратегія цивілізаційного розвитку економіки: концепт світової 

безпеки / Монографія. – Німеччина: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019. – 144 с. (укр.) 

       5) Іващенко В.І. Управління розвитком інноваційної економіки: реалізаційний проект 

національної ідеї / Монографія. – Німеччина: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019 (укр.) – 

включена до плану видання у 2019р.  

      Опис модельних основ ВГО «Інститут управління інвестиційним розвитком інноваційної 

економіки» офіційно направляв усім без виключення керівникам депутатських фракцій і груп 

парламенту, Прем’єр-міністру та Президенту України. Їх зміст сьогодні виголошується і 

застосовується без посилання на авторство представниками  органів центральної влади й державного 

управління.    

II. Апробація моделі: 

Фундаментальні основи моделі апробовані в Україні. Впровадження та практичне 

застосування концептів моделі офіційно підтвердили органи центральної влади та державного 

управління: 

– Секретаріат Кабінету Міністрів України – Довідка про впровадження й використання 

Департаментом фахової експертизи принципів законодавчого регулювання інноваційного розвитку 

економіки, державного захисту та адміністративної підтримки інноваційно-інвестиційної діяльності 

в Україні при підготовці Концепції й плану заходів реформування державної політики в інноваційній 

сфері;  

– Міністерство економіки та торгівлі України – Довідка про впровадження в практику 

Департаментом інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-приватного партнерства 

методології формування програм соціально-економічного розвитку країни, форсайту потреб 

економіки у змінах наявних технологій виробництва, методологічного аналізу новацій, оцінки 

ефективності інновацій, формування технологічних платформ для виробництва і забезпечення 

конкурентоспроможності інновацій, визначення кон’юнктури ринку та оцінки і законодавчого 

регулювання активності інноваційних процесів; 

– Міністерство аграрної політики та продовольства України – Довідка про впровадження в 

практику Департаментом економічного розвитку аграрного ринку методик формування національної 

програми соціально економічного розвитку села і аграрного ринку, визначення кон’юнктури ринку, 

оцінки активності інноваційних процесів, аналізу новацій, оцінки конкурентоспроможності 

інновацій і державного захисту інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні; 
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– Рахункова палата України – Довідка про впровадження в практику Департаментом з питань 

науки та гуманітарної сфери методології оцінювання ефективності використання державних коштів, 

інвестування інноваційних процесів та форсайту потреб економіки у змінах наявних технологій 

виробництва й активності діяльності економічних суб’єктів; 

–  Державне підприємство «Антонов» – Довідка про впровадження методики формування 

технологічних параметрів і ринково-цільової орієнтації інновацій та використання наукових 

рекомендацій з усунення інноваційних бар'єрів і формування конкурентоспроможності продукції 

державного підприємства. 

III. Новизна моделі:  
Вперше: 

інсценовані  модельні основи існуючого в Україні монопольно-олігархічно-кримінального 

устрою «надбудови» держави, який само спрямовує представницькі органи центральної влади, 

державного управління й місцевого самоврядування на корупційний грабіж «базису» країни; 

аргументована модель устрою «надбудови» держави, який само спрямує представницькі органи 

центральної влади, державного управління й місцевого самоврядування на поширення та розвиток на 

території країни планетарної цивілізації, фундаментальною ознакою якої є природі подібне 

виробництво економічного продукту;   

демаскований метод трансформування монопольно-олігархічно-кримінального устрою 

«надбудови» держави на модель цивілізаційного розвитку «базису» країни створенням і обранням в 

Україні персонального складу органів прямої демократії: на загальних зборах місцевих громад – 

Відділень народного контролю; на установчих зборах представників відділень народного контролю 

одного й того ж району (міста обласного значення без районного поділу) – Територіальних об'єднань 

народного контролю; на установчих зборах представників територіальних об'єднань народного 

контролю однієї й тієї ж області (АР Крим, міста Києва, міста Севастополя) – Адміністративних 

союзів народного контролю; на установчих зборах представників адміністративних союзів 

народного контролю – Всеукраїнських народних зборів; 

доказане, що легалізувати органи прямої демократії професійно і швидко зможуть громади у 

зв’язці з ветеранами силових структур підприємств з охорони об’єктів критичної інфраструктури 

громад та бізнесу високотехнологічних інвесторів, що створюються в кожному сільському й 

міському районах і місті обласного підпорядкування без районного поділу; 

презентована структура органів державного управління, спроможна залучити 

високотехнологічних інвесторів до поширення 6-го й розвитку 7-го технологічних укладів економіки 

на території України; 

викритий фінансовий потенціал щорічного видобутку (виробництва) 34-х позицій мінерально-

сировинних і споживання 5-ти позицій фіскально-соціальних ресурсів на суму $ 207,28064 млрд./рік, 

що згідно ст. 13 Конституції належать Українському народу й за участю посадових осіб 

представницьких органів центральної влади, державного управління та місцевого самоврядування 

корупційне привласнюються монополістами, олігархами і криміналом; 

умотивовані принципи спрямування фінансового потенціалу Українського народу на 

подолання в країні бідності й забезпечення громадян України за один рік пенсіями не менше  $ 500 / 

міс. і мінімальними зарплатами $ 1000 / міс.  

проявлений тренд протидій США неминучій заміні одноосібного на багатовекторне керування 

цивілізацією на планеті Земля, щонайменше, з економічно потужними Китаєм, Євросоюзом і 

Японією, й спрямування планетарної геополітики на повернення до моделі двополюсного управління 

світом, яка існувала за часів СРСР, з тим щоб на її олімпі США оказалися одноосібно лише з воєнне 

потужною, але економічно слабкою Росією; 

обґрунтований метод відвернення світу від планетарного розповсюдження тероризму, 

локальних воєн та територіальних конфліктів поширенням й розвитком на території третіх країн 

технологій природі подібного виробництва економічного продукту, якими сьогодні володіють лише 

високотехнологічні держави;  

розроблена національна програма ініціювання й прийняття резолюції Ради Безпеки ООН «Про 

опрацювання й апробацію на теренах України технології забезпечення світової безпеки методом 

планетарного поширення і розвитку цивілізації на території країн третього світу» й на її базі 

призупинення війни на Донбасі і повернення Криму до української юрисдикції;  
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Удосконалено: 

категорійний апарат опису ступеня розвитку національної економіки в частині тлумачення 

технологічного укладу економіки, як категорії, яка фіксує на планеті Земля «цивілізацію» всесвіту й 

позиціонує з рівнем штучних змін природи, котрий визначається фізичним розміром часток 

формування економічного продукту, якими є, починаючи з 6-го технологічного укладу економіки, 

щонайбільше, атоми і клітини, тоді як до нього ними слугували результати відтворення природи, 

включаючи природні земні ресурси та виготовлені з них традиційні матеріали і комплектуючі, які до 

матеріє рівня атомів і клітин, не дотягували; 

 систему стимулювання поширення та розвитку цивілізації на території країни в частині заміни 

усіх існуючих в Україні податків єдиним податком: для юридичних осіб – «податком з продаж», що 

автоматично зніматиметься банком у розмірі від 10% до 20% (залежно від рентабельності виду 

діяльності) з суми грошових коштів, що надійдуть на рахунок юридичної особи за товари, роботи і 

послуги; для фізичних осіб – «податком на доход», що автоматично зніматиметься банком із кожної 

фізичної особи, або самостійно нею сплачуватиметься у розмірі 10 % від суми отриманого доходу, з 

яких 5 % спрямовуватимуться на обов’язкове медичне страхування фізичної особи, а 5% – на 

соціальні потреби громади, на території якої громадянин проживає;   

механізм державного управління національною економікою в частині застосування 

уніфікованих ставок: орендної плати за землі, що перебувають у державній і комунальній власності; 

земельної ренти; акцизу на тютюнові і алкогольні товари; екологічного збору; мита на 

букмекерський, гральний і лотерейний бізнес; мита на імпорт товарів і послуг; мита на експорт, в 

тому числі мінерально-сировинних ресурсів та капіталу; мита на кошти, утримувані й/або вкладені у 

майно громадянами й суб’єктами господарювання України закордоном;  

модель устрою «надбудови» держави в частині покладення на Всеукраїнські народні збори 

виключних повноважень щодо зміни і доповнення Конституції України й забезпечення народного 

контролю діяльності представницьких органів центральної влади, державного управління й 

місцевого самоврядування, як безпосереднє, так і через регіональні інститути прямої демократії;  

методику протидії інфляційним процесам у країні в частині введення державного регулювання 

рентабельності видів діяльності методом застосування прогресивних ставок оподаткування зверх 

нормативної маржі доходу, отримуваного суб’єктами господарської діяльності від реалізації товарів, 

робіт та послуг на території України;  

порядок формування цільових програм цивілізаційного розвитку національної економіки в 

частині визначення пріоритетів інвестування у виробництво інноваційних виробів і інновацій, 

найбільш затребуваних в Україні. 

Дістали подальший розвиток: 

державний устрій «надбудови» України в частині упорядкування структури, усунення 

дублювання функцій і розподілу повноважень органів центральної влади, державного управління й 

місцевого самоврядування; 

технологія формування цілей «надбудови» держави в частині мультиплікації інноваційних 

кластерів, технологічних платформ з виробництва інновацій, глобальної космічно-земної 

інформаційної системи, інтелектуальних мереж учасників національної інноваційної системи, 

стандартних комп’ютерних баз даних, уніфікованих процедур електронного документообігу та 

системи контролю діяльності центральних представницьких органів влади, державного управління й 

місцевого самоврядування; 

методологія поширення та розвитку цивілізації на території країни в частині формулювання 

вільної від гіпертрофованого захоплення етнічними пріоритетами, провінційним месіанством і 

оплакуванням минулих образів національної ідеї Українського народу, яка зводиться до «створення 

для кожного невичерпних можливостей знайти спосіб швидко, але законно розбагатіти». 

IV. Геополітична значимість моделі: 

Констатовано, що фундаментальною основою моделі є механізм перетворення України з 

«об’єкта» на «суб’єкта» світової геополітики методом конституційної заміни олігархічно-

монопольно-кримінальної «надбудови» країни державним устроєм, який само спрямує дії органів 

центральної влади, державного управління й місцевого самоврядування на цивілізаційний 

розвиток «базису» держави. 
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 Розкрито, що в основі механізму перетворення України з «об’єкта» на «суб’єкта» світової 

геополітики лежить розроблена технологія ініціювання, прийняття та організації практичного 

виконання резолюції ООН «Про визначення України майданчиком для відпрацювання міжнародного 

еталону моделі запобігання світовій безпеці методом поширення і розвитку цивілізації на території 

країн третього світу» й набуття Україною повноважень провайдера геополітичних рішень, що 

виходитимуть із владного олімпу двополюсного управління планетарним розвитком цивілізації.   

V. Державна значимість моделі: 

 Модель репрезентує технологію формування державного устрою, який спрямує дії органів 

центральної влади, державного управління й місцевого самоврядування на цивілізаційний 

розвиток «базису» країни. Сутність цієї технології зводиться до легалізації в Україні органів 

прямої демократії методом утворення й обрання персонального складу органів прямої 

демократії на загальних зборах місцевих громад і установчих зборах районних і обласних 

об’єднань представників громад.  

Засвідчено, що на загальних зборах кожної з місцевих громад створюється «Відділення 

народного контролю», на установчих зборах кожного районного об’єднання представників місцевих 

громад – «Територіальне об’єднання народного контролю», на установчих зборах кожного 

обласного об’єднання представників місцевих громад – «Адміністративний союз народного 

контролю», а на установчих зборах всеукраїнського об’єднання представників місцевих громад – 

«Всеукраїнські народні збори».  

Продемонстровано, що легалізувати органи прямої демократії громади зможуть 

професійно і швидко у зв’язці з ветеранами силових структур. У цьому тандемі з’явиться реальна 

можливість внести зміни до статті 5 Конституції в частині здійснення народом влади безпосередньо, 

а не лише через представницькі органи влади, як це існує сьогодні на порушення Конституції. 

Означено, що для того щоб такий тандем відбувся потрібно спочатку створити на базі ветеранів 

силових структур у кожному сільському й міському районі і місті обласного підпорядкування без 

районного поділу «підприємство» з охорони об’єктів спільної власності громадян, критичної 

інфраструктури громад, високотехнологічних інвесторів і  середнього та малого бізнесу , а також 

уповноважити ці охоронні підприємства зібрати загальні збори в кожній з місцевих громад з тим щоб 

прийняття на цих зборах рішення щодо створення органів прямої демократії й обрання до їх складу 

представників від громади.  

Констатовано, що найвищим органом прямої демократії будуть Всеукраїнські народні 

збори, які на національному рівні здійснюватимуть не тільки контроль діяльності центральних 

органів влади, державного управління та місцевого самоврядування, а й прийматимуть, 

змінюватимуть і доповнюватимуть Конституцію України.   

Обґрунтована доцільність обрання ветеранів силових структур до складу органів прямої 

демократії місцевого, районного, обласного та національного рівнів.  

Доведено, що приналежність персонального складу Всеукраїнських народних зборів до 

«охоронних підприємств», створених на базі ветеранів спецназу силових структур у кожному 

сільському й міському районах і місті обласного значення без районного поділу, гарантовано 

дозволить прийняти Конституцію України, структура й основні положення якої самостійно 

спрямують дії органів центральної влади, державного управління і місцевого самоврядування на 

забезпечення заможного життя усім громадянам країни, в тому числі й методом демаскування й 

направлення активів об’єктів права спільної власності, до яких згідно ст. 13 Конституції відноситься 

земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах 

території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної 

зони, на потреби Українського народу.  

VI. Народна значимість моделі:  

Модель надає можливість легалізувати, оцінити і спрямувати ресурсний потенціал країни 

на санкціоноване подолання бідності в Україні за один рік.  

Повідане конституційне включення до ресурсного потенціалу України мінерально-сировинних 

і фіскально-соціальних ресурсів. 

Інформовано, що в Україні розвідано близько 20000 родовищ і проявів 117 видів корисних 

копалин. Із них мають промислове значення 8172 родовищ із запасами 94-х видів мінеральної 
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сировини. До промислового освоєння мінерально-сировинних ресурсів залучено 2868 родовищ, на 

яких працює понад дві тисячі гірничодобувних і переробних підприємств. 

Досліджений фінансовий потенціал 28 позицій мінерально-сировинних ресурсів родовищ, які 

розробляються в Україні. Їх оцінка здійснена в табл. 1. 

Таблиця 1  

Таблиця 1. Оцінка мінерально-сировинних ресурсів на розроблюваних в Україні родовищах  
 

Ілюстрований фінансовий потенціал також 6-и позицій мінерально-сировинних ресурсів 

родовищ, які розвідані в Україні (по яким оприлюднені дані). Їх оцінка виконана в табл. 2. 

Таблиця 2  

Оцінка мінерально-сировинних ресурсів на розвіданих в Україні родовищах 

Доведене, що з 94-х видів мінерально-сировинних ресурсів України, які мають промислове 

значення, фінансовий потенціал Українського народу лише по 34-м їх видам складе $ 193,90044 

млрд. / рік.  

Констатується, що до об'єктів права спільної власності Українського народу відносяться також 

фіскально-соціальні ресурси, якими є орендна плата за землі, що перебувають у державній і 

№ 
п/п 

Назва ресурсу Запаси ресурсу Критерії оцінки ресурсу Фінансовий 
потенціал ресурсу, 

$ млрд./рік 
Розвідані За оцінкою 

експертів 
Ціна ресурсу в Євросоюзі Річний обсяг видобутку 

(виробництва) 

1 Облицювальний мармур, 

граніт 

200 млн. м3 440 млн. м3 $130/1 м2 0,3 млн. м3/ рік  

(10 млн. м2/ рік) 

1,3 

2 Ліс кругляк   $145/1м3/02.2017р. (в Китаї) 19,3 млн. м3/ 2015р. 2,799 

3 Нафта   $407,55/т/02.2017р. 1,8 млн. т / 2015р. 0,734 

4 Природний газ  1,15 трлн. м3 $170/1 тис. м3/ 02.2017р. 19,9 млрд. м3/ 2015р. 3,383 

5 Газовий конденсат   $427/1т/ 02.2017р. 656 тис. т / 2015р. 0,280 

8 Вугілля коксівне  15,351 млрд. т $285/1т FOB/ 02.2017р. 23,66 млн. т 6,743 

9 Вугілля енергетичне  18,522 млрд. т $80/1т FOB/ 02.2017р. 59,9 млн. т 4,792 

10 Торф умовної вологості   $140/1т/02.2017р. 452,2 тис. т 0,0633 

11 Бурштин 100 тис. т 3500 тис. т EUR 3500/1кг/фр.10 

EUR 8000/1кг/фр.200 
EUR 200000/1кг/ фр.≥4кг 

300 т/ нелегал/ 02.2017р. 1,831 

12 Кварцити 180 млн. т  

с SiO2 98,8% 

500 млн. т $792,75/1 сляб/ 83 кг  

($9551,2/1т) 

2,3 млн. т 21,96777 

13 Залізна руда 30 млрд. т  $91,71/1т/02.2017 г. (в Китаї) 80,371 млн. т/ 2015р. 7,37 

14 Уранова руда 1075 т (1,8 %  світових запасів )  $55,556/1кг/02.2017р. 922 кг/ 2013р. 0,0512 

15 Титанова руда  8,4 млн. т   $6000/1т/2016р. 0,414 млн. т/ 2008р. 2,484 

16 Марганцева руда 2426,1 млн. т/ Mn 23,9%   $870/1тMn/02.2017р. 83,8 млн. т/ 2013р. 17,424 

17 Сіль  14271,5 млн. т $72/1т/2014р. 3,5 млн. т/ 2013р. 0,252 

18 Графіт 97 млн. т  $1170/1т/2011р. 900 тис. т 1,053 

19 Каолін  1110 млн. т. $40/1т 300 тис. т 0,012 

20 Балансові руди ртуті 19,2 млн. т  $10000/1т Hg 15 тис. т  0,15 

21 Глинозем   $230,01/т/02,2016р. 1,5 млн. т / 2014р.  

22 Золото 748 т 3 тис. т $39,769/1г/02.2017р. 0,182 т / 2005р. 0,0072 

23 Ільменіт 20%   світових запасів  $300/1т 641 тис. т / 2013р. 0,1923 

24 Рутил 20%  світових запасів    $3000/1т 162 тис. т 0,486 

25 Галій 10% світового виробництва  $556000/1т/2012р. 13 т 0,00463 

26 Цирконієвий концентрат   $2500/1т/2012р. 41 тис. т 0,1025 

Цирконій   $110000/1т/2012р. 0,4 т / 2013р. 0,00044 

27 Скандій   $20000/1кг 610 кг 0,12 

28 Свинець   $2275/1т/02.2017р. 60 тис. т 0.1365 

 Всього:     73,73884 

№  

п/п 

Назва  

ресурсу 

Запаси ресурсу Ціна ресурсу  

в Євросоюзі 

Фінансовий потенціал ресурсу 

 (при річному видобутку в обсязі 1% 
розвіданих запасів), $ млрд./рік 

Розвідані За оцінкою 
експертів 

1 Калійні солі 4307,961 млн. т  $227/1т/ 2016 р. 9,7791 

2 Газ метан 3 трлн. м3 12 трлн. м3 $0,623/1л/02.2017р.($1,869м3) 56,07 

3 Газ сланцевий 7 трлн. м3 128 трлн. м3 $170/1тыс.м3/02.2017р. 11,9 

4 Мідь 5 млн. т  35,5 млн. т  $6051/1т/02.2017р. 0,3025 

5 Магній 1206 млн. т  $3000/1т 36,18 

6 Кварцити  180 млн. т/ 98,8% SiO2 500 млн. т   

Кремній кристал  10% світових потужностей  $2210/1т/02.2017р. 3,93 

Полі кремній   $200000/1т   

Моно кремній    $1000000/1т  

7 Карбонат літію Полохівське, Станкове, Шевченківське та Баганське 

родовище 

 $20000/1т/05.2016р.  

Металевий літій $100000/1т/05.2016р.  

8 Берилій Пержанське та Володарськ Волинське родовище  $500000/1т  

 Всього:    120,1616 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRt8nivpzSAhXMKCwKHYkeBb8QFggZMAA&url=https%3A%2F%2Fru.investing.com%2Fcurrencies%2Feur-usd&usg=AFQjCNGjHZpY6DHqipu6fh6_19oD4upBRQ&sig2=W5BNQ9toHLRKU7X0bipjXA&bvm=bv.147448319,d.bGg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRt8nivpzSAhXMKCwKHYkeBb8QFggZMAA&url=https%3A%2F%2Fru.investing.com%2Fcurrencies%2Feur-usd&usg=AFQjCNGjHZpY6DHqipu6fh6_19oD4upBRQ&sig2=W5BNQ9toHLRKU7X0bipjXA&bvm=bv.147448319,d.bGg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRt8nivpzSAhXMKCwKHYkeBb8QFggZMAA&url=https%3A%2F%2Fru.investing.com%2Fcurrencies%2Feur-usd&usg=AFQjCNGjHZpY6DHqipu6fh6_19oD4upBRQ&sig2=W5BNQ9toHLRKU7X0bipjXA&bvm=bv.147448319,d.bGg
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комунальній власності; земельна рента; акцизи на тютюнові та алкогольні товари. Ілюстрація 

фіскально-соціальних ресурсів Українського народу здійснена в табл. 3 за показниками, вийнятими з 

Податкового кодексу України за 2017 рік. 

Таблиця 3 

  Оцінка фінансового потенціалу фіскально-соціальних ресурсів України 

Підраховано, що сумарна величина фінансового потенціалу щорічного видобутку 

(виробництва) 34-х позицій мінерально-сировинних і надходжень від 5-ти позицій фіскально-

соціальних ресурсів складе $ 207,28064 млрд./рік. 

Аргументоване реальне збільшення фінансового потенціалу Українського народу за рахунок 

активів ще 60-ти видів мінерально-сировинних ресурсів, які видобуваються в Україні, але в контексті 

дослідження не розглядалися (металевих – цинк, хром, нікель і поліметали; гірничорудних – 

пегматит, цеоліт, кальцефіл, топаз, фенакіт; гірничо-хімічних – сапонін, барит, апатит, рідкісні 

метали, фосфорит, білофінами, сода; нерудних – доломіт, глини; будівельних – гравій, галька, пісок, 

гравійно-піщані суміші, меноніт, діорит, суглинок, вапняк, анортозит, піщаник, базальт, мергель, 

галечник, діорит, лабрадорит, мігматит, дацун, андезит, гіпс, гнейс, сієніт, чартокіт, крейда, 

амфіболи, туф, апелюють, спонгіт, не глинок, жорства, перліт, роїв, трепел, біотит, ангідрит, мармур, 

діабаз, сланець, мелініт, пегматит; водних – прісні води, дренажні води, термінальні води, мінеральні 

води, радонові води, сульфідні води; мулових – мінеральні грязі, торф'яні грязі, сапропель), а також 

видами ресурсів атмосферного повітря (стягнення за екологічні викиди, аерорух тощо), водних і 

інших природних ресурсів, що знаходяться в межах території України, природних ресурсів 

континентального шельфу й  виключної (морської) економічної зони України.  

З’ясовано, що ринкова ціна мінерально-сировинної бази України становить за обрахунками 

фахових дослідників природних ресурсів $ 7,5 трлн.!  

Умотивоване використання й розроблені методи активації фінансового потенціалу 

Українського народу для забезпечення громадян України пенсіями не менше  $ 500 / міс. і 

мінімальними зарплатами $ 1000 / міс.  

Посвідчено, що для подолання бідності в Україні достатньо фінансового потенціалу ресурсів, 

статистичні дані по яким презентовані в табл. 1-3. Власником цих ресурсів є Український народ (ст. 

13 Конституції України).  

Передбачено, що спрямування фінансового потенціалу Українського народу на подолання 

бідності громадян країни супротиву монополій, олігархів і криміналу не визве. Бо, те що від імені 

народу права власника ресурсів країни звершуються підконтрольними їм органами центральної 

влади, державного управління та місцевого самоврядування, котрі свідомо не приймають Закон 

України «Про здійснення народом влади безпосередньо» і користуються та розпоряджаються 

ресурсами країни у кланових і своїх особистих інтересах, є грабежем Українського народу. Із-за 

цього існуючі в Україні клани не тільки не зможуть протидіяти цільовому використанню 

Українським народом своєї власності, а й побояться наразитися на народний гнів.   

Доведене, що грабіж власності Українського народу призупиниться лише методом 

доповнення ст. 5 Конституції в частині здійснення «безпосередньо» народом влади через органи 

прямої демократії, наділеними виключними повноваженнями на зміну і доповнення тексту і 

порядку введення в дію Конституції України та на здійснення контролю діяльності представницьких 

органів центральної влади, державного управління і місцевого самоврядування.   

№  
п/п 

Назва ресурсу Критерії оцінки ресурсу (при курсі  на 02.2017 р. 27,0 грн. / $1) Фінансовий 
потенціал ресурсу, 

$ млрд./рік 
Обсяг виробництва Податок на споживання Орендна 

плата 

1 Сільськогосподарські земельні 
угіддя,  

41,722 млн. га Земельна рента: $200/1га/рік  
(1% від нормативної вартості 1га/рік) 

- 8,3444 

в т. ч. угіддя, які знаходяться у 

державній власності 

11,663 млн. га - $200/1га/рік 2,333 

2 Цигарки 98 млрд. шт./ 2016р. Акциз: $16,5022/1тыс.шт. (12% - без 
підвищення адвалерної ставки) 

- 1,6172 

3 Лікеро-горілчані і коньячні вироби  286,4 млн. л/ 2015р. (легальний) Акциз: $4,7022/1л 

(в перерахунку на 100% спирту) 

- 0,53868 

171,84 млн. л/ 2015р.(не легальний) 0,3232 

4 Пиво 1950 млн. л/ 2015р. Акциз: $0,103/1л - 0,20085 

5 Вина сухі 63,6 млн. л/ 2015р. Акциз: $0,0004/1л - 0,00002544 

Вина  кріплені і вермут 11 млн. л/ 2015р. Акциз: $0,297/1л - 0,0003267 

Вина ігристі 52220 тис. л/ 2013р. Акциз: $0,4315/1л - 0,0225068 

 Всього:    13,3802 
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Ілюстровано, що для перетворення фінансового потенціалу об'єктів права спільної власності 

Українського народу на реальні активи стребується інвестування ланок продуктового ланцюга, 

пов'язаних з розвідкою, підготовкою майданчиків для видобутку, власним видобутком, 

рекультивацією територій після видобутку, транспортуванням до місця збагачення, безпосереднім 

збагаченням, оплатою лізингу та / або купівлею машин і устаткування, підтриманням і 

експлуатацією виробничих фондів, придбанням технологій виробництва та енергозабезпеченням 

виробничих процесів на всіх стадіях суспільного відтворення мінерально-сировинних ресурсів, 

включаючи витрати на їх доставку покупцю, виплату запланованої зарплати працівникам і 

отримання планового рентабельності. Підраховано, що загальна сума виробничих витрат на ці цілі у 

світі складає щонайбільше 40% від ринкової вартості мінерально-сировинних ресурсів.   

Констатовано, що на забезпечення діяльності ланок продуктового ланцюга відтворення 

мінерально-сировинних ресурсів виробничі витрати складуть в Україні не більше $ 77,560176 млрд. / 

рік).   

Вирахувано, що чистий дохід Українського народу назбирається на суму $ 129.71888 млрд. / 

рік. Обґрунтоване ефективне використання Українським народом назбираного доходу методом 

здійснення таких організаційно-правових дій: 

заснування Національної акціонерної компанії «Природні ресурси України» на базі об’єктів 

спільної власності Українського народу, якими є землі державної і комунальної власності, надра, 

атмосферне повітря, водні й інші природні ресурси, що знаходяться в межах території країни, 

природні ресурси континентального шельфу й виключної (морської) економічної зони України, 

включаючи об'єкти органів державного управління цими об'єктами, на умовах разового приведення 

їх організаційно-правових форм до вимог законодавства та постійного перерозподілу акцій  

створеної компанії рівномірно поміж усіма громадянами України; 

створення «Міжнародної фондової біржі природних ресурсів України» з ВЕБ функціоналом on-

line фіксації цін на ринках Євросоюзу та країн світу, де такі ресурси споживаються; 

утворення позабюджетного «Фонду активів об'єктів спільної власності громадян України» до 

якого спрямовуватимуться усі кошти за мінерально-сировинні ресурси і фіскально-соціальні платежі; 

впровадження методики обрахування і застосування національних коефіцієнтів складності 

видобутку мінерально-сировинних ресурсів в Україні;  

введення порядку продажі виключно на відкритих аукціонах ліцензій на видобуток, збагачення 

та реалізацію видів природних ресурсів України, згідно з яким мінімальна аукціонна ціна 

встановлюватиметься з урахуванням нормативу рентної плати за видобуток аналогічного ресурсу в 

різних частинах світу, що становить там не менше 60% від біржової ціни (в нафтовидобувній 

промисловості – двох третин і т. д.); ліцензіат зобов’язаний сплачувати зарплату працівникам, 

зайнятим видобутком, збагаченням і реалізацією ресурсів, в розмірі  не менше $ 1000 / міс., а також 

не перевищувати 15% маржу доходу від мінерально-сировинних ресурсів, що постачаються 

вітчизняним виробникам для їх переробки на території України на високотехнологічну продукцію (у 

Євросоюзі маржа такого доходу не перевищує 6%).  

VII. Теоретичне обґрунтування моделі: 

В монографії 3 досліджено «економіку» як природне явище.  

Ідентифіковані види моделей економіки.  

Описана теорія поширення та розвитку цивілізації всесвіту в моделях економіки. 

VIII. Інформаційна база моделі: 

Інформаційною базою моделі  є узагальнений досвід устрою органів центральної влади, 

державного управління і місцевого самоврядування в США, Японії, Євросоюзі, Китаї, Сінгапурі й 

Південній Кореї, що дозволив освоїти на території цих держав 6-й і перейти до розбудови 7-го 

технологічного укладу економіки. 

В монографії 4 презентується модель устрою органів центральної влади, державного 

управління і місцевого самоврядування в США, Японії, Євросоюзі, Китаї, Сінгапурі й Південній 

Кореї, який дозволив освоїти на території цих держав 6-й і перейти до розбудови 7-го технологічного 

укладу економіки. 

Простежено, що у валовому продукті США, Японії і Євросоюзу починаючи з 2020 року будуть 

домінувати продукти, продукція і послуги 6-го та частково 7-го технологічного укладів економіки. 
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Звернуто увагу органів центральної влади, державного управлянні й місцевого самоврядування 

на те, що тренд планетарного поширення 6-го та розвитку 7-го технологічного укладу економіки мав 

стати попереджувальним сигналом для України, яка при середньому 30-річному циклі змін 

технологічних укладів економіки відстає від рівня розвитку планетарної цивілізації мінімум на 90 

років, і що Україна цей сигнал ігнорує.  

Констатовано, що Україна до-сьогодні використовує модель державного устрою, основу якого 

становить найгірша мутація органів центральної влади, державного управлянні й місцевого 

самоврядування, успадкованих від колишнього СРСР. Ця модель являє монопольно-олігархічно-

кримінальний устрій «надбудови» держави. Його характерною ознакою є те, що «надбудову» 

держави складають представницькі органи центральної влади, державного управління й місцевого 

самоврядування, які по-факту формується не народом, як це акредитовано в Конституції, а 

монополістами, олігархами і криміналом.  

Переконано, що монопольно-олігархічно-кримінальний устрій «надбудови» держави 

перешкоджає поширенню та розвитку на території України цивілізації, яка сьогодні несе 

технології природі подібного виробництва економічного продукту. Цей державний устрій не 

спосібний довести розмір пенсій і зарплат в Україні навіть до рівня бувших соціалістичних країн, які 

ввійшли до Євросоюзу (скажімо, у Чехії мінімальна пенсія по старості, інвалідності, сиротам тощо 

становила у 2018 році $ 478 / міс., а середня зарплата – $ 1329,86 / міс.). Він не здатен забезпечити 

Українському народу європейські стандарти життя в апріорі. Так, за даними Державної служби 

статистики існуючий в Україні державний устрій приніс у 2017 році до дохідної частини Державного 

бюджету лише 721,4 млрд. грн ($ 25,76 млрд. / рік) та ще 141, 9 млрд. грн ($ 5,07 млрд.  рік) прямих 

надходжень до Пенсійного фонду України (всього – $ 30,83 млрд. / рік). Натомість для виплат 16-и 

мільйонам працюючих зарплати по $ 1000 / міс. потрібно $192 млрд. / рік, а 12,15-м мільйонам 

пенсіонерів пенсії по $ 500 / міс. – $60,75 млрд./рік (всього – $ 252,75 млрд. /рік).  

Доведено, що на вічну бідність і злидні прирікає Український народ те, що  дії 

представницьких органів центральної влади, державного управління й місцевого самоврядування 

генеруються цілями монополістів, олігархів і криміналу. Такий державний устрій має бути замінений 

устроєм «надбудови» країни, спроможним мобілізувати фінансовий потенціал держави у розмірі, що 

забезпечить в Україні європейські стандарти життя.  

Презентований досвід США, Японії, Євросоюзу, Китаю, Сінгапуру та Південної Кореї 

інсценує, що «надбудова» держави в Україні має бути сформована за моделлю, яка самостійно 

спрямує дії органів центральної влади, державного управління і місцевого самоврядування на 

поширення 6-го та розвиток 7-го технологічного укладу економіки на території країни. Порядок і 

спосіб розробки такої моделі в Україні, ілюстрований в монографії 4.  

IX. Реалізаційний проект моделі: 

Реалізаційним проектом моделі є  інсценований в монографії 5 механізм поширення й 

розвитку на території України виробництва інновацій 6-го і 7-го технологічних укладів 

економіки та забезпечення за один рік громадян країни мінімальною пенсією $ 500 / міс. і 

зарплатою щонайменше $ 1000 / міс.  

Обґрунтована першочерговість направлення коштів «Фонду активів об'єктів спільної 

власності громадян України» на пенсійне забезпечення громадян країни.  

Нетрадиційним для першочергового спрямування коштів на пенсійне забезпечення громадян 

України має стати:  

проведення зовнішнього аудиту й трансформування Пенсійного фонду України на «Фонд 

активів об'єктів власності громадян України»; 

створення єдиного реєстру пенсіонерів з відкритим електронним доступом до нього усіх 

громадян України; 

заміна усіх видів пенсій на єдину «Пенсію Громадянина України», яка: начальне становитиме в 

Україні не менше $ 500 / міс., при середній по країні її величині $ 550 / міс.; виплачуватиметься 

пенсіонерам при досягненні пенсійного віку за те, що вони є громадянами України; знижуватиметься 

у розмірі для пенсіонерів з двома громадянствами до 50%, з трьома - до 33%, з чотирма - до 25% і т. 

д ., а для пенсіонерів, що втратили громадянство України й проживають в інших країнах - до 20%, 

що були осуджені за тяжкі злочини і проживають на території України - до 10%, а для тих які 

проживають на окупованих або неконтрольованих державою територіях – до 0% (ці нормативи 
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можуть бути й іншими; правильним буде, якщо їх установить на національному референдумі сам 

Український народ).  

Доказано, що виплата «Пенсії Громадянина України» підвищить статус громадянина України; 

протидіятиме здійсненню тяжких злочинів, корупції, контрабанді, поширенню наркотиків і 

пособництву загарбникам територій України; згенерує дії з повернення Криму й Донбасу до 

юрисдикції України.  

Документовано, що якщо довіритися статистичними даними Пенсійного фонду України, що 

пенсія виплачується 12,15 мільйонам пенсіонерів, то на виплату «Пенсій Громадянина України» у 

середньому по країні розмірі $ 550 / міс. стребується $ 66,825 млрд. / рік. Із суми цих пенсійних 

виплат $ 6,6825 млрд. / рік повернеться назад до «Фонду активів об'єктів спільної власності громадян 

України» у вигляді обов'язкових відрахувань із пенсії 5% на медичну страховку пенсіонера і 5% на 

соціальний розвиток регіону, в якому пенсіонер проживає. Аргументовано, що з урахуванням 

пенсійних трансакцій у «Фонді активів об'єктів спільної власності громадян України» залишиться 

$69,57804 млрд. / рік.   

Доведено, що другий етап освоєння коштів «Фонду активів об'єктів власності громадян 

України» реалізується фінансуванням потреб соціальної сфери громад – медицини, освіти й 

місцевого самоврядування. 

Мотивовано, що для забезпечення ефективності фінансування в Україні потреб медицини, 

освіти й місцевого самоврядування стребується здійснення таких дій: 

затвердити порядок і регламент проведення «Фондом активів об'єктів спільної власності 

громадян України» відкритих аукціонів із продажу ліцензій на діяльність у сфері страхової 

медицини, а також ліцензій на діяльність хадж фондів у сфері без рискового розміщення вільних 

грошових коштів в державні цінні папери; 

ввести стандартизовані в Євросоюзі протоколи лікування громадян, які включатимуть єдині 

ціни і порядок страхового покриття витрат за надані медичні послуги; 

запровадити позитивний світовий досвід щодо надання кваліфікованих медичних послуг за 

рахунок перетворення центральних лікарень сільських і міських районів на окружні госпіталі з 

єдиними стандартизованими протоколами лікування; 

створити в кожному сільському населеному пункті «Центр соціальних послуг», який буде 

об'єднувати під одним дахом і керівництвом сільського голови дошкільні навчальні заклади, 

початкову школу 1-4 класів, амбулаторно-поліклінічний медпункт, клуб, бібліотеку, спортивні 

споруди, комунальні дороги та землі, лісові насадження, пасовища, водойми, пляжі, водонапірні 

споруди, мостові переходи тощо, а в селах і селищах міського типу, в яких розміщені органи 

місцевого самоврядування - ще й сільраду (селищну раду), середньо освітні школи 5-8 класів, 

спеціалізовані школи-училища / коледжі 9-12 класів, пункти поліції, готелі для проживання школярів 

з інших сіл і прикомандированих; 

довести до українських шкіл європейські норматив учнів на одного шкільного вчителя, які при 

штаті 454000 шкільних вчителів були у 2014-2015 рр. майже вдвічі нижчі, ніж у Євросоюзі; 

ратифікувати нормативи оплати праці з «Фонду активів об'єктів спільної власності громадян 

України» в сільському населеному пункті як мінімум 3-м вихователям дошкільного навчального 

закладу, 4-м вчителям 1-4 класів, 1 лікарю, 1-й медичній сестрі-акушерці; в населеному пункті, де 

розташована сільська чи селищна рада - ще 30-м вчителям загальноосвітньої школи 5-8 класів, 30-м 

викладачам спеціалізованої школи-училища / коледжу 9-12 класів, 1-му лаборанту-фармацевту, 1-му 

лікарю, 1-му сільському (селищному) голові, 1-му секретарю сільської (селищної) ради та 1-му 

шерифу; в районі й місті обласного підпорядкування – додатково 132-м медичним працівникам 

госпіталю сільського району, міського району чи міста обласного підпорядкування, а також 36-и 

працівникам швидкої медичної допомоги;  

унормувати тарифні ставки, надбавки і премії працівникам, чия праця оплачується за рахунок 

коштів державного та місцевих бюджетів, а також співробітникам комунальних, державних і тих 

підприємств, установ і організацій, які надають громадянам платні послуги згідно з законами, 

постановами і наказами представницьких органів влади, державного управління та місцевого 

самоврядування. 

Розраховано, що для виплати середньої зарплати в розмірі $ 1100 / міс. (при мінімальній 

величині - $ 1000 / міс.) потрібним 857168 працівникам медицини, освіти й місцевого 
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самоврядування стребується  $ 14,7774656 млрд. / рік. Обчислено, що з суми виплаченої у соціальній 

сфері зарплати повернеться до «Фонду активів об'єктів спільної власності громадян України» 10% ($ 

1,47774656 млрд. / рік) у вигляді 5% відрахувань на медичне страхування та 5% на соціальні потреби 

громади, на території якої працівники цієї сфери проживають.  

Констатовано, що у «Фонді активів об'єктів спільної власності громадян України» залишиться $ 

56,278321 млрд. / рік.  

Умотивоване спрямування коштів «Фонду активів об'єктів спільної власності громадян 

України» на третьому етапі у фінансування найбільш затребуваних для країни цільових 

програм інноваційного розвитку національної економіки.  

В монографії 5 викладений склад і ілюстрована методика формування найбільш затребуваних 

для України цільових програм інноваційного розвитку національної економіки. 

X. Методологічна основа моделі: 

Переконано, що методологічною основою моделі є «національна ідея». 

Сформульована вільна від гіпертрофованого захоплення етнічними пріоритетами, 

провінційним месіанством і оплакуванням минулих образів «національна ідея» України. Її основа 

виходить з природної цілі кожної людини – знайти спосіб легально розбагатіти.  

Аргументовано, що «національною ідеєю» України має стати «створення для кожного 

невичерпних можливостей знайти спосіб швидко, але законно розбагатіти». Ця національна ідея 

генеруватиме й само спрямовуватиме дії «надбудови» держави на поширення та розвиток цивілізації 

на території країни. У свій час аналогічна «національна ідея» згенерувала й до сьогодні генерує дії 

органів центральної влади, державного управління й місцевого самоврядування в США, які зробили 

країну найпотужнішою у світі. 

Структура та основні положення реалізаційного проекту «національної ідеї» України визначені 

в монографії 5. 

XI. Технологія реалізації моделі: 

Технологія реалізації моделі презентована в монографії 5 описом порядку і злагодженості 

дій представницьких органів центральної влади, державного управління й місцевого 

самоврядування щодо «вкидання» у суспільство та сприйняття і реалізації  Українським 

народом «національної ідеї». 

Зазначене, що для того щоб «надбудова» держави сприяла цивілізаційному розвитку 

національної економіки й забезпеченню за один рік громадян України пенсіями і зарплатами як у 

Євросоюзі, необхідне здійснення представницькими органами центральної влади, державного 

управління та місцевого самоврядування таких дій: 

заміни усіх існуючих в Україні податків на єдиний обов’язковий податок: для суб’єктів 

господарської діяльності – «податок з продаж», що в розмірі від 10% до 20% (залежно від виду 

діяльності та виплати працюючим мінімальної зарплати а розмірі $ 1000 / міс.) автоматично 

зніматиметься банком з суми кожного надходження на рахунок суб’єкта господарської діяльності за 

товари, роботи і послуги; для фізичних осіб – «податок на доход», що самостійно сплачуватиметься 

або автоматично зніматиметься банком у фіксованому розмірі 10 % від суми отримуваної кожним 

громадянином, з яких 5% перераховуватимуться на обов’язкове медичне страхування даного 

громадянина і 5% - на соціальні потреби громади, на території якої цей громадянин проживає;  

індикативного планування нормативів орендної плати за землі, що перебувають у державній і 

комунальній власності, земельного податку й акцизу на тютюнові і алкогольні товари; 

регулювання норм екологічного збору; мита на букмекерський, гральний та лотерейний 

бізнеси; мита на імпорт некритичних товарів і послуг; мита на експорт мінерально-сировинних 

ресурсів; ставок оподаткування коштів, отриманих громадянами України від продажі за кордоном 

товарів, робіт і послуг; ставок оподаткування коштів і майна, що зареєстровані й / або зберігаються 

за межами України; 

мотивації виробництва на території країни економічного продукту 6-го та 7-го технологічних 

укладів економіки;  

спрямування активів об’єктів суспільної власності громадян України на виплату пенсіонерам 

мінімальної пенсії $ 500 / міс. і працюючим мінімальної зарплати $ 1000 / міс.;    
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формування складу пріоритетних для Українського народу цільових програм інноваційного 

розвитку національної економіки й їх фінансування з «Фонду активів об’єктів власності громадян 

України».   

XII. Суб’єкти реалізації моделі: 

Аргументовано, що державним суб’єктом реалізації моделі є Президент України та 

підпорядковані й опосередковано підвладні йому органи державного управління й місцевого 

самоврядування. 
Застережене, що якщо Президент України не розпочне свою діяльність з трансформування 

монопольно-олігархічно-кримінального устрою «надбудови» держави, то він так чи інакше буде 

«підім’ятий» або «відсторонений» представницькими органами центральної влади, державного 

управління й місцевого самоврядування, дії яких самостійно спрямовуються існуючим устроєм 

«надбудови» держави на корупційний грабіж «базису» країни.  

Показано, що Президент України впроваджує модель методом спрямування дій 

представницьких органів центральної влади, державного управління й місцевого самоврядування на 

поширення та цивілізаційний розвиток базису країни й забезпечення Українському народу 

заможного життя. 

Документований спосіб виходу Українського народу з гурту обездолених бідних людей і 

потрапляння до контингенту заможних землян обранням Президентом України того кандидата, який 

візьме на себе зобов’язання реалізувати вільну від гіпертрофованого захоплення етнічними 

пріоритетами, провінційним месіанством і оплакуванням минулих образів «національну ідею» й 

забезпечити громадян країни за один рік пенсіями і зарплатами, адекватними тим, що виплачуються 

в Євросоюзі.  

XIII. Сценарій реалізації моделі: 

Зауважене, що Президент України сценарне реалізує модель здійсненням таких 

першочергових конституційних дій: 

організує вихід Наказу Начальника ГШ ЗСУ «Про залучення ветеранів повітряне-десантних 

військ, сил спеціальних операцій, зовнішньої розвідки, ГУР МО, прокуратури, миротворчих місій та 

спецназу ВМС, УДО і МВС до воєнізованої охорони об’єктів критичної інфраструктури в сільських 

районах, міських районах і містах обласного значення без районного поділу»; 

видасть Розпорядження «Про покладення на глав місцевих державних адміністрацій створення 

й обрання громадами персонального складу органів прямої демократії з функціями народного 

контролю діяльності центральних органів влади, державного управління та місцевого 

самоврядування»; 

видасть Указ «Про легалізацію органів прямої демократії з функціями народного контролю 

діяльності центральних органів влади, державного управління та місцевого самоврядування»; 

видасть Указ «Про легалізацію рішень, прийнятих громадянами України на зальних і 

установчих зборах громад»;  

ініціює й забезпечить вихід Постанови ЦВК «Про результати виборів органів прямої демократії 

на загальних і установчих зборах громад»; 

внесе до Верховної Ради й забезпечить прийняття Закону України «Про доповнення ст. 5 

Конституції в частині здійснення народом влади безпосередньо через органи прямої демократії й 

покладення виключне на Всеукраїнські народні збори внесення змін, доповнень і порядку введення в 

дію Конституції України»; 

внесе до Верховної Ради й забезпечить прийняття Законів України «Про внесення змін до 

податкового кодексу» в частині заміни існуючих в Україні податків на «податок з продаж» (для 

юридичних осіб)  та «податок на доход» (для фізичних осіб) і автоматичного їх знімання банками; 

«Про цільове фінансування пенсійних та соціально-адміністративних витрат» з «Фонду активів 

об'єктів спільної власності громадян України»; «Про склад органів державного управління, що 

входять до юрисдикції Кабінету Міністрів України»; 

забезпечить вихід постанов Кабінету Міністрів України про створення НАК «Природні ресурси 

України», «Міжнародної фондової біржі природних ресурсів України» (з ВЕБ функціями on-line 

фіксації цін на світових ринках) та «Фонду активів об'єктів спільної власності громадян України»;  

спрямує функціонал «надбудови» держави на цивілізаційний розвиток «базису» України 

відповідно до Конституції, прийнятої Всеукраїнськими народними зборами. 
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XIV. Схема реалізації моделі: 

Модельні основи державного устрою країни, який об’єднає Український народ з 

представницькими органами центральної влади, державного управління і місцевого 

самоврядування, інсценовані на рис.1, де: 

            –  ініціювання імпічменту;             –  підвідомчість;              –  конституційний контроль;          –    

виробничі відносини;        –   регуляція поширення та розвитку цивілізації;            –  вибори 

представницьких органів влади;           – політика;            – вибори органів народної демократії. 

       
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Схема державного устрою «надбудови» країни, який само спрямовує представницькі органи 

центральної влади, державного управління й місцевого самоврядування на поширення та 

цивілізаційний розвиток «базису» України 
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Констатовано, що інсценовані на рис. 1 модельні основи є проекцією конституційного 

трансформування Українським народом існуючого на-сьогодні монопольно-олігархічно-

кримінального устрою представницьких органів центральної влади, державного управління та 

місцевого самоврядування, який їх само спрямовує на корупційний грабіж базису країни, за схемою, 

викладеною на рис. 2.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Схема державного устрою «надбудови» країни, який само спрямовує представницькі 

органи центральної влади, державного управління й місцевого самоврядування на корупційний 

грабіж «базису» України 
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XV. Політтехнологія обрання Президента і Верховної Ради України з застосуванням моделі:   

Констатовано, що представницькі органи влади вважають розбудову природі подібного 

виробництва економічного продукту в Україні справою скоріш майбутнього. Аргументовано, що 

інтелектуальна основа такого висновку живиться, не в останню чергу, тим, що переконливого 

теоретичного осмислення моделі інноваційного розвитку економіки в Україні досі не зроблено. 

 Доведено, що якщо екстрено не змінити ситуацію з відсуненням інноваційного розвитку 

національної економіки на майбутнє, то вже тепер Україна опиниться на периферії світових 

економічних процесів. 

Показано, що сьогоднішній світ наповнюється інноваціями про які люди не могли навіть 

здогадуватися. Ці інновації мають зовсім іншу природу, ніж звичні продукти виробничої діяльності. 

Для них більш значимими є інформація та знання. Це інновації 6-го і 7-го технологічних укладів 

економіки. Вони забезпечують природі подібне виробництво економічного продукту.  

Доказано, що забезпечити масове відтворення інновацій 6-го і 7-го технологічних укладів 

економіки традиційними методами державного управління країною не можливо. Для цього  

потрібно спрямувати функціонал органів центральної влади, державного управління і місцевого 

самоврядування на поширення та розвиток природі подібного виробництва економічного продукту 

на території України. 

Приведено сценарій реалізації Президентом України ефектів моделі й визначена 

політтехнологія масового їх доведення до виборців. Сформульовано найбільш очікувані 

виборцями модельні ефекти, в тому числі й ті, які форсоване поширюватимуться з 

застосуванням ботів і інших високотехнологічних інструментів.  
Означено, що найбільший вплив на свідомість виборців окаже той кандидат, який доведе до 

суспільства обґрунтований метод вирішення за один рік сьогоденних очікувань громадян того що:  

– Український народ  отримає інститут прямої демократії через який зможе безпосередньо 

контролювати діяльність представницьких органів центральної влади, державного управління й 

місцевого самоврядування;  

– пенсіонери гарантовано одержать мінімальну пенсію $ 500 / міс, а мінімальна зарплата 

працюючих становитиме $ 1000 / міс; 

– громадяни країни без додаткових платежів получать  реальну медичну страховку; 

– ветерани силових структур додатково здобудуть 30000 робочих місць на підприємствах з 

охорони об'єктів спільної власності громадян, критичної інфраструктури громад, 

високотехнологічних інвесторів і середнього та малого бізнесу;  

– малий і середній бізнес матиме захист від рекету криміналу і вимагань чиновників; 

– найбільш затребувані в Україні цільові інноваційні програми получать прямі інвестиції;  

– держава дістане механізм протидії монопольному ціноутворенню, інфляції та девальвації 

грошової одиниці тощо. 

Документовано, що застосування політтехнології доведення модельних ефектів до 

суспільства під час виборів Президента і Верховної Ради України сформує концептуальну базу 

цивілізаційного розвитку України. 

XVI. Адаптація моделі та політтехнології: 
Концепти моделі та політтехнологія обрання Президента і Верховної Ради України 

скопійовані з офіційно виданих у Німеччині монографій 2-5 і можуть вживатися на підставі 

ліцензіар-договору «Про право використання інтелектуальної власності», який укладається 

згідно вимог видавничих договорів, підписаних з видавництвом.  

З питань адаптації моделі та політтехнології звертатися до ВГО «Інститут управління 

інвестиційним розвитком інноваційної економіки» у місті Києві по e-mail: 

ukrainianfuture2015@gmail.com. 
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