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ВІД АВТОРА 
Скажу чесно:  мені хочеться бачити навколо багатих 

людей, бо це завжди приємно мати справу з людьми само-
достатніми і впевненими, які самі створили себе а отже і 
живуть так що можуть не залежати від грошей: ані від їх 
недостачі, ані від їх надлишку. Зрештою набагато цікаві-
ше просто спілкуватися з людьми які є Творцями ідей/від-
носин/бізнесів/себе чи ще чогось нового і доброго, аніж 
з пересічними Споживачами чіпсів/ТВ-програм/автомобі-
лів/кінофільмів/суші,  так добре культивованими ринко-
вою економікою. З відповідальними творцями зажди лег-
ко, ніколи не виникає зайвих дискусій, переконування чи 
суперечок, бо людина йде собі своєю дорогою впевненим 
широким кроком карбуючи власне майбутнє, а отже і свою 
реальність навколо.

Тому цю книгу можна розглядати як своєрідний маніфест 
Здорового Глузду за право бути присутнім у головах щонай-
більшої кількості людей, які стали на шлях збалансовано-
го зовнішнього і внутрішнього багатства. Її [книгу] можна 
сприймати, як заклик до радостей творення, на відміну від 
радощів банального споживання. Якщо для вас автомобіль, 
нова квартира, чи відпустка на Карибах є ціллю життя і ви не 
хочете створювати нічого доброго і красивого у навколиш-
ньому світі, то хоча в книзі і є інструменти, які дозволять 
реалізувати ці цілі, а все ж таки напевне ця книга не для вас. 
Адже ми говоритимемо про багатство яким володієте ви, але 
не про те яке володіє вами. Хоча можливо я надто категорич-
ний: можливо саме після прочитання книги, кожен сам прий-
ме власне рішення: прийняти багатство як відповідальність і 
благо, чи просто мати багато грошей як обузу і важку життєву 
ношу. Бо як би це дивно не звучало, а всі ми багаті однаково, 
справа лише в тому хто у чому накопичує.
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Я переконано вірю в те що кожна людина народжена щоб 
бути багатою, і при цьому не просто «мати гроші», а вміти 
насолоджуватися і використовувати їх. Мені доводиться пра-
цювати з різними людьми, але для більшості з них гроші це 
проблема.  Для одних проблема це їх відсутність у кишенях, 
для інших – надлишок; одні не можуть реалізувати себе бо 
«не мають за що», а інші «не мають для чого». Багато кому 
життя багатіїв видається легким, але насправді це не більше 
аніж особиста фантазія кожного, яка до реальності не має 
жодного відношення. Бо не гроші роблять людину вільною,  
а спершу людина сама звільняє себе і вже після того отримує 
гроші для щастя. Ще раз повторюсь, що на моє щире пере-
конання якщо виробити вірний спосіб мислення, то можна 
навчити мистецтва бути багатим БУДЬ-КОГО!

Дещо перефразувавши класика напишу, що всі багаті 
стають багатими однаково, а всі бідні  стали такими з різних 
причин. Можна звісно і не погодитись, але бідність (якщо 
це не особистий свідомий вибір людини) завжди є озна-
кою низького рівня духовності. По-справжньому духовна 
людина завжди багата. І це виражатиметься і у взаєминах 
з оточуючими і у фінансових можливостях. Бо гроші це 
лише вимірник зовнішньої успішності людини (авторитету, 
кар’єри, соціального становища тощо) і якщо він не балансує 
з внутрішнім успіхом (самореалізацією, вмінням себе моти-
вувати, радістю у взаєминах з іншими), то й про справжнє 
багатство говорити не варто.

А що таке взагалі «багатство»? Звісно для кожного у це 
поняття захований власний сенс, бо кожен з нас мислить не 
категоріями енциклопедій, а власного неповторного досвіду 
і емоцій життя. Але все ж таки: чи йде мова про «великі» 
гроші? А якщо «великі» то скільки це? Проілюструю при-
кладом: одного разу, проводячи тренінг для банківських 
працівників, одна з учасниць висловила сумнів про те що 
Життя дає людині рівно стільки грошей скільки вона про-
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сить. А скільки б ви дали людині, яка б прийшовши до вас за 
кредитом попросила «багато грошей»? – відповів я запитан-
ням. Звідки Життю знати скільки ми хочемо, от доки і про-
симо самі не знаючи що доти це і отримуємо. У Життя тонкі 
закони: прозорі і чесні, от тільки ми, люди, часто не хочемо 
їх вивчати всюди пручись зі своїм уставом. 

Ще одне запитання: чи погоджуєтесь ви, що багата людина 
це та, яка може реалізовувати будь-які свої ідеї зважаючи, але 
не будучи залежною від обставин? Якщо так, то ми зможемо 
з вами працювати далі і я щиро вірю що завдяки наполегливій 
роботі над собою дуже швидко кожна людина зможе відчути 
вагомі результати і стати не лише ще більше високодуховною 
особистістю, але і фінансово незалежною. Бо та людина, яка 
має багато грошей не завжди є багатою і тим більше не завж-
ди є фінансово незалежною. З іншого боку якщо у людини 
в гаманці порожньо, то це теж ще не є ознакою її бідності. 
Цілком можливо у закамарках душі в неї зберігаються якісь 
такі «акції», що ось-ось стрімко підуть вгору.

В цій книзі я описуватиму технічну сторону досягнення 
багатства, послідовність дій, які потрібно зробити для того 
щоб можна було втілювати будь-які свої ідеї. І одразу скажу 
що в кожного може бути свій шлях до досягнення багатства і 
я далекий від того щоб пропонувати «єдиний і найкращий». 
Тобто так само як на гору можна показати пряму стежу, але 
можливо комусь пасуватиме і карапкатися по прямовисній 
скелі так і ця книга це лише вузенька, але перевірена часом 
стежка, яка може завести вас на фінансову верхівку, при цьо-
му не продираючись крізь надто небезпечний чагарник по-
руч із гучним проваллям. 

Колись, спілкуючись із директором одної із середніх шкіл, 
я довідався про те що вже скоро вводять предмет фінансової 
грамотності для школярів і з радістю відзначив для себе 
що зовсім скоро через одне покоління більшість поточних 
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фінансових проблем вже дорослих людей з якими вони при-
ходять на навчання будуть вирішені і можна буде вести мову 
і навчати більш тонких і неочевидних нюансів. Однак пере-
глянувши підручник, я щиро кажучи розчарувався, більшість 
задач пов’язані з кредитами, витратами і загалом споживан-
ням, натомість про інвестування, самореалізацію і хоча б 
депозити згадується набагато менше і лише побіжно. Судіть 
самі слово «кредит» вживається 242 рази натомість «депо-
зит» всього лиш 56, а про «інвестиції», які вживаються 9 раз 
мовчу й поготів. Прикро, але хороша ідея перетворилась на 
підготовку ідеального споживача, який буде купувати, бра-
ти кредит, шукати роботу заради роботи і жити щоб їсти. 
Жодної творчості, інвестування, пасивного доходу, можливо-
стей самореалізації, особистісного зростання там нажаль не 
передбачено. Що ж, необхідно це виправляти!

Мені хотілось би щоб мої діти жили у суспільстві в яко-
му фінансові можливості не ставали на заваді самореалізації, 
у якому якісна освіта і самоосвіта була б нормою, а задо-
волення від життя не зводилось до можливості купити 
більше аніж сусіди. Розумію що на це потрібно багато часу. 
Бо спосіб мислення це не те що можна змінити сьогодні на 
сьогодні, але чим раніше запустити такий незворотній про-
цес, тим швидше буде і результат. Дехто думає що всі не мо-
жуть бути одночасно багатими, однак я з цим дозволю собі 
не погодитися: кожна людина і так багата, і кожен має саме 
те що йому потрібно. Тому навчивши людину хотіти більше, 
вимагати від себе кращого, а ще й давши чіткі інструменти 
для втілення своїх задумів можна зробити багатими не лише 
окремих людей а й цілу націю – власне у це я і вірив пишучи 
цю книгу.

Нехай жодні фінансові можливості не стримують ваших 
ідей.

Постійного розвитку вам. 
Створюйте! Багатійте!
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Розділ 1. 
ТРИ КРОКИ 

ДО ОСОБИСТОЇ 
ФІНАНСОВОЇ 

НЕЗАЛЕЖНОСТІ
Той, хто шукає мільйони, вельми рід-

ко їх знаходить, та зате той, хто їх не 
шукає – не знаходить ніколи! 

О. де Бальзак 
Нажити багато грошей – хоро-

брість; зберегти їх – мудрість, а вміло 
витрачати – мистецтво. 

Б. Авербах 

Перше моє запитання до того, хто хоче сформувати но-
вий відповідальний фінансовий спосіб мислення багатої лю-
дини зазвичай звучить так:

НАВІЩО ВАМ ГРОШІ?
Дивно, але більшість людей не мають чіткої відповіді на 

це просте запитання:
– Щоб оплачувати комунальні послуги, – доводилось 

мені чути;
– Всім людям потрібні гроші, – так ухиляються від від-

повіді;
– Хочу реалізувати свою мрію, – непогано, якщо ця мрія є;
– Щоби купити собі все, що я хочу, – узагальнюємо без-

глузде;
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– Треба ж за щось жити, – придумують «на льоту».
Але для чого вам гроші? Саме вам, а не всім людям 

чи суспільству. Причому саме гроші, а не кошти чи якісь 
абстрактні фінансові ресурси. У відповіді на це запитання 
прихований весь глибокий зміст наших стосунків з гроши-
ма, бо якщо потребуватимемо грошей на комунальні послу-
ги і харчі, то матимемо саме для цього, а якщо для навчан-
ня, то матимемо на навчання, а якщо на мрію, то матимемо 
на мрію, а на все решта отримаємо по залишковому прин-
ципу. Людина спершу знаходить всередині себе відповідь 
на запитання «ДЛЯ ЧОГО?», а відповідь на питання «ЯК?» 
отримує бонусом. І як би це дивно не звучало, але  люди-
на спочатку дозволяє собі щось, а вже потім це отримує! 
Всі без винятку наші досягнення спершу пройшли крізь 
жорстку канцелярію вироблення внутрішнього дозволу, з 
прискіпливим перевірянням всіх необхідних «заяв», «пояс-
нень», «рекомендацій» і «дозволів». Інколи така внутріш-
ня бюрократична тяганина триває роками, щоправда при 
нагальній потребі людина отримує те, чого щиро прагне, 
надзвичайно швидко. Неможливо підкупити вашого «вну-
трішнього бюрократа» доброю шоколадкою чи нещирою 
обіцянкою, а керівника, який би примусив його затвердити 
те чи інше рішення теж не існує. Це непідкупний страж ва-
шого справжнього майбутнього. Повірте, важко доводиться 
тому, хто щось отримав без внутрішнього дозволу. Йдеться 
не лише про гроші чи стосунки: в нашому житті залишаєть-
ся лише те, до чого ми готові.

Щоб це не виглядало надто заплутано наведу приклад: 
людина збирала на старенькі жигулі, але їй випадково «пе-
репав» новенький мерседес. Отримавши його без «дозво-
лу», людина може потрапити в аварію і на рештки того, 
що зможе наскладати, купить собі старенькі жигулі. Так 
зберігається рівновага у всесвіті та дотримуються всі за-
кони. Не лякайтесь страшних слів «аварія», «залишки», 
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«те, що зможе наскладати», бо це лише слова й не більше. 
Але поміркуйте над тим, що чоловікові, який одружився 
з бездоганною дружиною, не будучи до неї готовим, че-
рез кілька років залишиться сварлива фурія чи зла бестія, 
тобто така, до якої він готовий (звичайно якщо він за той 
час не «домовиться» з собою). Людина, яка отримує дім, 
але ще не готова до нього, платить своїм спокоєм, а той, 
хто незаслужено отримав доступ до найкращих наїдків і 
напоїв втрачає апетит. У новопризначеного на посаду пер-
спективного керівника виникають проблеми з підлеглими 
(настільки, наскільки він ще «не дозволив» собі цієї по-
сади), які він вирішує, коли починає собі дозволяти бути 
цим керівником. Все прагне до наповненості, святе місце 
порожнім не буває і природа не терпить пустоти, навіть 
вакууму, кажуть, не існує.

КОМІРНИК
Уявімо собі, що в кожного з нас удома є невелика 

чарівна кімнатка в якій є все і матеріальне, і духо-
вне. Там складено все, чого може прагнути людина: 
вперемішку з автомобілями та яхтами лежать по-
розуміння з близькими і впевненість у завтрашньому 
дні, а будинки та заводи стоять поруч із вірою і де-
сятком ще не написаних нами книг, а ось – омріяний 
принтер, на якому лежить щастя і вдалині з нового 
комоду виглядає радість. Там є все, про що насправді 
може тільки мріяти людина, все те, що вона досягне й 
чого не досягне. Всі скарби світу в одному місці – нашій 
маленькій таємній кімнатці! Однак при вході до цієї 
кімнати стоїть Комірник, який видає щось за умови, 
що ми можемо пояснити, навіщо це нам. Для нього все 
це (предмети, речі, вміння, знання, майно, взаємини) 
не має жодної цінності. Комірник просто намагається 
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зберегти хаотичний порядок у Всесвіті і прискіпуєть-
ся до нас із запитаннями:

– А що ти з цим робитимеш?
– Чи не використаєш, бува, собі на шкоду?
– А що трапиться, якщо я не дам?
– Може ти ще потерпиш до завтра?
– А навіщо тобі те, що ти хочеш?
– Що трапиться, якщо ти цього не отримаєш?
– Ти знаєш, як саме виглядає те, що ти хочеш?
– Може тобі буде краще без цього? 
«Добре було б мати таку комірку, – можливо, ду-

маєте ви, – а комірника я б легко переконав». Але 
варто зрозуміти, що таку комірку ми маємо, вислов-
люючись алегорично, у закамарках нашої душі. Немає 
людини без магічної комірки, як не буває і комірки без 
комірника, який до всіх ставиться однаково, бо не має 
мотиву щось приховати,  бажання дати одному й не 
дати іншому, але й недостатніх пояснень він теж не 
приймає. 

Отак приходить Людина до Комірника й каже: 
– Дай мені новий мерседес! 
А він її запитує: 
– А навіщо він тобі?
– Не знаю. Хочу, щоб був. От Іван з сусіднього 

під’їзду має, а  я ні.
– Це не пояснення. Якщо не знаєш, то ще подумай.
А наступного разу повториться те саме. Отак 

топтатиме й оббиватиме Людина пороги своєї комір-
чини, доки не дасть повної та зрозумілої відповіді на 
кшталт: 

– Не можу я без того, потребую його як повітря! 
– Коли я це матиму, то зможу допомогти певній 

людині, тому це мені зараз дуже потрібне!
– То так би одразу сказав, – скаже тоді подобрілий 



11

Розділ 1. ТРИ КРОКИ ДО ОСОБИСТОЇ ФІНАНСОВОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТI

Комірник і понишпорить у своїх шухлядках, щоб вручи-
ти новеньку зреалізовану мрію.

Можна подумати, що Комірник слухає слова… Так, 
слова теж важливі, але прискіпливіше він розглядає 
наші вчинки, дії та використання нашого часу на шля-
ху до того, про що просимо. 

 Навчіться домовлятися з Комірником, бо всі наші 
рішення всередині, а не зовні. Спершу ми розуміємо 
(свідомо чи несвідомо) для чого нам щось , а потім вже 
це отримуємо. Частіше запитуйте себе, що і для чого 
робите? Наповніть своє життя сенсом і переконає-
тесь наскільки простіше стане домовлятися зі своїм 
Комірником. 

То навіщо вам гроші? Гадаю, тепер ви розумієте, що це 
не таке просте запитання, як здається спершу. Від відповіді 
на нього залежить ваше подальше фінансове благополуччя. 
Чому саме ви повинні їх мати? Для чого вам збільшувати 
зарплату? Чому ви потребуєте ще 5 додаткових хвилин до 
важливого телефонного дзвінка? Чому вже зараз? Можливо, 
краще їх отримати пізніше? Чим займатиметесь, якщо не по-
требуватимете заробляти гроші?

Над останнім запитанням рекомендую подумати, адже 
саме від відповіді на нього залежить, чи стане людина ба-
гатою. Більшість людей не багатіють, бо не уявляють свого 
життя без роботи, щоденної рутини та обов’язків перед ін-
шими. Натомість маючи улюблену справу, над якою ми го-
тові працювати 168 годин на тиждень, людина позбавляється 
мук вибору, куди прилаштувати свій час. Водночас зникає 
потреба працювати на когось і людина починає бачити чи-
мало способів розбагатіти. Складне питання часу, який ми 
повинні використовувати з користю до останньої секундоч-
ки, є наріжним каменем у фундаменті нашого внутрішнього 
багатства, яке рано чи пізно, але неодмінно стане реальним. 
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Парадокс, але гроші має або той, кому вони перестали бути 
потрібні або той, хто їх неймовірно прагне. Втративши вну-
трішній дефіцит і розчинившись в улюбленому занятті, ми 
позбуваємося залежності до грошей (саме до, а не від) і вод-
ночас, як це не дивно, потреби їх не мати. Інколи загублену 
річ швидше знаходить той, хто її не шукав, аніж той, хто, 
«шукаючи, щоб не знайти», позаглядав у всі можливі закут-
ки і схованки. 

Є й інший варіант, коли гроші має той, хто їх дуже по-
требує. Той, хто не уявляє без них свого життя і хто зробить 
все для того, щоб їх здобути. Якими ж ненаситними та по-
стійно незадоволеними своїм матеріальним станом є деякі 
багатії, які знаходять причини заробляти більше й більше! 
Вибирайте, яким з двох вищеописаних шляхів йти: розбага-
тіти, позбувшись потреби в грошах і навчившись заповнюва-
ти свій час улюбленою діяльністю чи, навпаки, культивувати 
потребу заробляти більше. Жоден з цих варіантів не є кра-
щим від іншого. Однак в обох випадках розмірковувати над 
темою «Гроші і я» варто, аби зрозуміти та викристалізувати 
ставлення до своєї фінансової незалежності.

Багатство, досягнення, гроші, фінансова «незалеж-
ність», мотивація, саморозвиток – багато хто мислить 
цими категоріями чи, принаймні, вживає такі слова в сво-
єму спілкуванні. Та чи важливі самі слова? А як оцінити 
дії? Хто по-справжньому багатий: той, у кого багато гро-
шей чи той, хто продукує багато ідей? Що таке «фінансова 
незалежність» для вас? Як ви зрозумієте, що її досягну-
ли? Чи, можливо, це такий фантом, який ховаючись під 
маскою доступності, наче облудна дівиця, щойно показав-
ши своє обличчя, одразу його ховає? Від чого ми пови-
нні стати незалежними? Для чого вам незалежність? Хіба 
ми не вільні? А якщо й не вільні, то чи станемо такими, 
позбувшись чергової залежності? Фінансова незалежність 
взагалі хоч якось пов’язана з грішми? Чи це почуттєвий 
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стан, який є нашим внутрішнім вибором? Хто багатший: 
мільйонер, якого мучить безсоння чи жебрак, який може 
спокійно спати на велелюдному ринку? Невже ви справді 
думаєте, що багато грошей дають більше можливостей? А 
яка сума потрібна вам для щастя?

Що таке фінансова незалежність для вас? Дайте відпо-
відь на це запитання. Бо чи матиме значення куди йти, якщо 
не знаємо, куди хочемо прийти? Шукаючи, не бачитимемо 
те, що перед носом. Тому задумайтесь на хвильку, а ще кра-
ще запишіть на аркуші паперу (бо записане нашою власною 
рукою володіє подвійною силою), який зміст ви вкладаєте 
в це поняття. Тоді здобувши – не розчаруєтесь, бо знатим-
ете, чого очікувати. Ваше ставлення до багатства задаватиме 
вектор вашого майбутнього, тому я не беруся рекомендувати 
єдиного шляху для всіх, а вважаю, що кожен повинен відшу-
кати власний шлях до свого багатства.

Попри це, поділюся певною моделлю, адаптувавши яку 
під свої потреби можна чимало досягнути, бо, на мою думку, 
незалежно від соціальних особливостей країни, типу еконо-
мічної системи та ментальності (та й незважаючи на те, чи 
залишаться грошові відносини у світі такими, якими вони є 
зараз, а чи грошей взагалі не буде) на шляху до особистого 
багатства кожен  має пройти три етапи:

1. Розплатіться з кредитами;
2. Створіть власний резервний фонд;
3. Навчіться постійно заощаджувати частину свого 

доходу та інвестувати ці кошти.

Логічним є перший крок: віддати борги, щоб спати спо-
кійно та поволі (чи стрімко) нарощувати власну фінансову 
міць. Бо якщо ми комусь винні, то зазвичай це «їсть» наш 
емоційний ресурс: втомлює, виснажує нас розумово та фі-
зично. Хіба можливо в такому стані чогось досягати й става-



14

Роман Кушнір БАГАТСТВО ЯК СПОСІБ МИСЛЕННЯ

ти кращим? У наступних розділах ми ще говоритимемо про 
негативний вплив боргів/повинностей/кредитів, але зараз 
лише акцентую на тому, що фінансовий кредит тягне нас на 
дно, тому що згідно з моделлю «біль-задоволення» психоло-
гічне задоволення ми вже отримали, а біль отримуватимемо 
частинками  пізніше. Ми вже тішимося новою машиною, мі-
крохвильовою піччю, вікнами чи ще чимось, але водночас 
постійно «озираємося», думаючи про неприємну потребу 
віддавати позичені гроші. А чи далеко зайде людина з по-
вернутою назад головою?

Нам здається, що не маючи банківських кредитів і за-
став ми не маємо боргів. Але основними боргами людини 
є емоційні борги перед тими, хто вкладав чи вкладає у нас 
свої фінансові ресурси і особливо це стосується молодих 
людей. Запитайте себе, скільки ви «коштуєте» своїм бать-
кам на місяць? А на рік? А скільки на вас узагалі вже ви-
тратили? Скільки щомісяця виплачують вам ваші кохані? 
Можливо, хтось постійно розраховується за вас у кав’ярні 
чи у кіно (особливо за дівчат)? Чи не виконує хтось безко-
штовно роботу, за яку ви б мали заплатити: готує їсти, при-
бирає, пере (особливо стосується чоловіків)? Повірте, всі 
ці вкладені у нас гроші доведеться дуже важко відробляти. 
Дуже важко, бо віддавати зазвичай доводиться не грішми, 
а власним часом, емоціями, вислуховуванням проблем ін-
ших … Аж доки не віддамо все до останньої копійки. Бо 
доти партнерських, рівноправних стосунків з батьками, ко-
ханими, друзями просто не буде. Зрозумійте, це не заклик 
всі відносини перевести на матеріальну основу й випису-
вати чеки близьким або, навпаки, брати від них квитанції 
до оплати – це прохання про внутрішню готовність ставати 
НЕзалежними та формувати стосунки з найріднішим з по-
зиції особистого вибору й власної відповідальності, а не 
підсвідомого вантажу обов’язку. Тільки рівні можуть ство-
рювати міцні відповідальні союзи.
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Перед тим, як переходити до другого кроку, пропоную 
трохи відволіктись від такої серйозної теми та глянути на 
homo finansius з дещо незвичного ракурсу:

ЛЮДИНА, 
ЯК ГОТОВИЙ БІЗНЕС 

ЧИ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ
На життєвому шляху зустрічаємо найрізноманіт-

ніших за цілями, інтересами, рисами та масштабами 
мислення людей. З деякими ми плануємо продовжи-
ти спільне життя (кохані люди, партнери), декого 
отримали випадково, але доводиться з ними співжити 
(брати/сестри, співробітники, друзі). І хоча не варто 
описувати міжлюдські взаємини лише через гроші (у 
духовно-культурних критеріях людини взаємини сто-
ять набагато вище), однак все-таки певні паралелі 
між людськими стосунками й фінансами (економіч-
ними відносинами) провести варто, щоб зрозуміти в 
якому середовищі спілкування ми проводимо найбіль-
ше свого часу. Саме середовище формує людину, тож 
скоротивши спілкування з деякими особами ми може-
мо краще почуватися, набути внутрішньої гармонії, а 
також отримати кращі фінансові результати.

Дозволю собі припустити, що з економічної точки 
зору людей умовно можна розділити на дві групи: го-
тові бізнеси та інвестиційні проекти: 

Готовий бізнес – це людина, яка сама себе оку-
пляє. Результатом її місячної життєдіяльності стає 
розширене відтворення: вона створює більше, аніж 
споживає. Як і в економіці, бізнес може бути великим 
(людина створила численні блага, а спожила скромні 
ресурси; середнім – людина хоч багато і створила, од-



16

Роман Кушнір БАГАТСТВО ЯК СПОСІБ МИСЛЕННЯ

нак залишилось у неї небагато; малим – незалежно від 
обставин її дохід (творення)  хоч трішки, але пере-
вищує витрати (споживання). Не приводитиму тут 
жодних абсолютних одиниць, адже прибуток (дохід мі-
нус витрати) – це результуючий показник. Його мож-
на коригувати як збільшенням вхідного потоку (зарп-
лати, творення, доходу, можливостей, грошей), так і 
зменшенням вихідного потоку –  споживання (витрат, 
покупок, потреб). І все ж «готовим бізнесам» завжди 
щось залишається в кінці певного циклу (місяця, року 
тощо). Зазвичай у таких людей завжди є гроші на те, 
що їм потрібне, а коли грошей немає, то ці люди зна-
ють, коли і за яких умов зможуть це отримати.

Натомість інвестиційним проектом можна на-
звати людину, яка споживає більше, ніж створює. Тоб-
то живе в борг, користуючись тим, на що ще сама не 
заробила й не може собі дозволити. Ця людина отри-
мує гроші за «очікування». Наприклад, батьки можуть 
фінансувати своїх дітей працездатного віку, підсвідо-
мо очікуючи, що діти в старості подадуть їм склянку 
води чи краще мартіні або яблучного соку.

Навіть якщо ця людина працює, то все одно живе 
від зарплати до зарплати, сподіваючись, що зможе лег-
ко віддати позичене. Іноді вона заробляє значно більше 
за свого середньостатистичного колегу, і, як кажуть, 
«має гроші», але чомусь витрачає їх надто швидко та 
часто невідомо на що.

Не кожен готовий визнати, що він є інвестиційним 
проектом (звісно, неприємно визнавати власну недо-
сконалість), однак, якщо хочете бути чесним із собою 
дайте відповіді на кілька простих запитань: 

• Скільки неспожитого доходу у вас залишилося із 
минулого місяця?

• Чи не живете ви, бува, у не своїй квартирі? Або, 
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можливо, користуєтеся чужими побутовими прилада-
ми чи комп’ютерною технікою? 

• Можливо, хтось вас обслуговує? Миє за вами по-
суд? Прибирає? Виховує ваших дітей? Доглядає домаш-
нього улюбленця? Готує їсти? А скільки б довелося 
платити за ці послуги згідно з ринковими розцінками? 
Як це не дивно, іноді домогосподарка є готовим бізне-
сом, а працюючий чоловік – інвестиційним проектом. 

Отак, поміркувавши, самокритична людина швид-
ко може  дійти висновку, що має більше, ніж може собі 
дозволити. Натомість вразлива до критики людина 
продовжуватиме вважати, що заслужила все, що має. 
Але пам’ятаймо, що за все в житті потрібно плати-
ти. Жоден інвестор не фінансує інвестпроект без на-
міру отримати вигоду у майбутньому (такою є осо-
бливість інвестицій), тому кожному з нас потрібно 
або збільшувати фінансову конвертованість свого 
часу, тобто більше працювати, щось створювати, 
ставати ефективнішим, або зменшувати витрати – 
відмовитися від того, на що ще не заробили, або поєд-
нати обидва підходи. В будь-якому випадку, якщо ваш 
спосіб життя має ознаки інвестиційного проекту, то 
час зрозуміти, що пора щось змінювати.

ЧОМУ? Бо за все доведеться платити! ЧИМ? Своїми 
вухами (вислуховуванням чиїхось проблем, чужих по-
вчань про те, як потрібно жити), своїми емоціями (ін-
вестиційним проектам, враховуючи їхню залежність, 
легко зіпсувати настрій),  своїм часом (ті самі вислу-
ховування на зустрічах, дрібні послуги інвесторам). 
КОМУ? Тим, хто вклав у вас більше, ніж очікував від вас 
отримати. Найчастіше це батьки, кохані люди, інколи 
роботодавці та бізнесові партнери чи друзі – всі, хто 
вас фінансує (інвестує у проект), щоб потім знайти 
іншого інвестора, якому можна буде «продати» на-
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працювання за вигіднішою ціною. Наприклад, батьки 
«фінансують» доньку, щоб потім знайти інвестора-
зятя, і, відповідно до книжкового визначення інвести-
цій, більше від нього отримати. Ні, аж ніяк не грішми, 
бо це була б надто проста покута, а у вигляді емоцій, 
порад, які треба виконати, бавлення внуків, навчання 
життю, образ, несправедливостей, недомовленостей, 
можливості побурчати та інших деструктивних сто-
сунків. Отака-то фінансова психологія стосунків. 

Але існує простий та дуже дієвий спосіб формуван-
ня міжособистісних стосунків, який водночас дає змогу 
заробляти більше грошей і витрачати менше енергії, 
сили та інших ресурсів на неефективні взаємини: не 
майте справи з людьми у яких проблем більше, ніж у 
вас! Це чудовий фільтр і водночас гігієнічне ставлення 
до свого майбутнього. Уявіть собі, що кожна людина 
має свою валізу з проблемами. І як у приказці «битий 
не битого везе»: той, у кого легша валіза допомага-
тиме сусіду нести важчу. Але чи ви справді хочете по-
стійно вирішувати чужі проблеми? Якщо ви прагнете 
заробляти більше і багатіти – мінімізуйте час спілку-
вання з інвестиційними проектами і збільшуйте спіл-
кування з селф-мейд людьми – готовими бізнесами.

А як відрізнити готовий бізнес від інвестиційного 
проекту? По-перше, така людина сама заробляє собі 
на життя, вона незалежна від зовнішнього джерела 
ресурсу (іншої людини), а лише від якості та кіль-
кості виконаної нею роботи; по-друге, використовує 
майно (квартиру, техніку, одяг тощо), на яке сама 
собі заробила або платить за його оренду з власного 
гаманця; по-третє, не споживає харчів, на які сама не 
заробила (звичайно не варто прискіпуватись до кож-
ного з’їденого печенька, достатньо просто згадати, 
як часто ви кладете щось у «білу шафу»). І останній 
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обов’язковий пункт: вкінці місяця людині щось зали-
шається з її доходу.

Нас формує середовище спілкування, тобто люди з 
якими ми проводимо час, тому, як це не парадоксально, 
але щоб заробляти більше, необхідно дотримуватися 
двох простих правил:

– не спілкуйтеся (чи максимально скоротіть 
спілкування з інвестиційними проектами) або бе-
ріть на себе відповідальність за таке спілкування. 
Тобто я розумію, що ця людина є інвестиційним про-
ектом, але вважаю, що потребую спілкування з нею і 
готовий «нести» на собі цей проект до кінця.

 – краще маленький готовий бізнес, ніж інвес-
тиційний продукт. Якщо, скажімо, ви одружуєтесь, 
то пам’ятайте, що з малого бізнесу можна досить 
просто зробити середній, а згодом і великий, а от «ве-
ликий інвестиційний проект» віднадити від «чужих» 
грошей і вивести на самоокупність непросто.

Дотримуйтесь цих двох постулатів і ви побачи-
те,  як завдяки спілкуванню з кращими – тими, в кого 
є чого навчитися, змінюватиметесь, щоразу піднімаю-
чись на вищий рівень творення і незалежності від спо-
живання, а отже самоокупності. Тільки пам’ятайте, 
що таке спілкування зазвичай не буде дуже простим, 
адже доведеться змінювати свої цінності, а це важкий 
і болючий процес.

Після такого «ліричного» відступу, над яким, погодьтесь, 
теж можна добряче поміркувати, перейдімо до висвітлення 
другого кроку – формування резервного фонду.

Серед людей з убогим способом фінансового мислення 
поширена думка, що відкладати – це красти в себе. Як це я 
забиратиму в себе? Чому я повинен комусь віддавати, якщо 
можу сам це втратити? Таке ставлення призводить до емоцій-
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ного, а згодом і до фінансового краху. Якщо людина не має 
запасу, резерву для непередбачуваних випадків, то змушена 
постійно крутитись, наче білка в колесі, а з віком здоров’я 
людини слабшає, тож дуже швидко це колесо затягне свого 
горе-господаря у вир. Того господаря, який забув, що завтра 
теж буде день і що найкращий, а, можливо, єдиний спосіб 
прожити його якісно – це подбати про завтра сьогодні.

Під резервним фондом я маю на увазі відкладену вдома 
готівку близьку до суми ваших витрат за 2-3 місяці. Ця сума 
не настільки велика, щоб її власник переживав про надмір 
неприлаштованих вдома грошей чи втратив мотивацію до за-
робляння, відчуваючи себе забезпеченим. Але вона цілком 
достатня, аби людина відчувала впевненість у завтрашньо-
му дні, поводилася незалежно і більш творчо, була готовою 
генерувати та втілювати власні ідеї. Бо яке життя у людини, 
яка живе від зарплати до зарплати? Постійна залежність від 
того, що скаже керівник, клієнт і довколишні. Життя на межі 
виснаження від спроб відповідати думці інших про себе, по-
стійне втрачання часток свого «я». Такій людині зазвичай не 
залишається сил на довготермінове творення, бо вона мусить 
постійно думати про хліб насущний. Як вона може відсто-
ювати свою думку в колективі, якщо над нею дамоклевим 
мечем нависає розуміння того, що при одній мінімальній 
помилці, втративши роботу, вона втратить і засоби до існу-
вання? Звідки може взятися енергія для творення цінностей 
– саме того, за що суспільство винагороджує великими «го-
норарами»?

Резервний фонд «захищає спину», забезпечу надійний 
тил, без якого йти вперед неймовірно важко. Він – наша пси-
хологічна впевненість у майбутньому, опираючись на яку, 
можемо щонайдалі долати перешкоди. Є гарна українська 
ментальна модель: «Як маєш у торбі, то сядеш на горбі», – 
однак часто люди виростають у таких сім`ях, які або живуть 
тільки нинішнім днем, або, навпаки, всі гроші відкладають 
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і цей резервний фонд розростається настільки, що стає тя-
гарем. В цьому випадку люди постійно хвилюються, щоб з 
ними чогось не трапилося (бояться інфляції, грабіжників, ро-
дичів, які захочуть позичити гроші), втрачають внутрішній 
спокій, а отже унеможливлюють досягнення багатства. Важ-
ливо не впадати в крайнощі, адже немає нічого ані доброго, 
ані поганого, а є лише надмірне чи недостатнє. Життя – це 
Шлях, тому коли ми рушаємо в дорогу, то бажано взяти з со-
бою харчі. Беремо лише стільки, щоб в дорозі не голодувати, 
але й щоб вага наплічника з усілякими наїдками не зіпсувала 
нам саму мандрівку. Тож орієнтуймося на 2-3 місячні рівні 
витрат.

Зрештою, такий запас дає впевненість, що в разі втра-
ти роботи зможемо кілька місяців жити за відкладені кошти. 
Білка зупиняє колесо та на деякий час виходить подивитися, 
що відбувається у світі. 

Одна з учасниць моїх курсів розповіла, як завер-
шивши кількарічний високооплачуваний проект, 
керуючись такою схемою, відклала собі тримісяч-
ний резерв. Наступних три місяці вона планувала 
просто жити на ці кошти, однак «протрималась» 
лише місяць. Після цього звичка заробляти та 
відкладати підштовхнула її до нової діяльності, 
адже ефективним людям важко дармувати, при 
цьому спостерігаючи, як чесно зароблені запаси 
просто тануть. 

Стабілізаційний фонд має ту саму природу, що і гроші 
для інвестування, тому його найпростіше створити з нашо-
го постійного доходу, відкладаючи певний час необхідну 
суму. Як і при довготерміновому відкладанні варто дотри-
муватись простого правила: спочатку заплати собі! Тобто з 
кожної отриманої суми треба відкласти певну, сталу у від-
сотках частину (10%, 25%, 30% тощо), яка стане резервним 
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фондом, тобто нашим психологічним підґрунтям до подаль-
шого особистісного зростання і впевненості в завтрашньо-
му дні. Зауважте також, що резервний фонд це не та сума, 
яку відкладаємо на щось конкретне, а просто гроші, які 
можна використати в будь-який момент: готівка вдома, за-
пас на картці або валюта, яку можна легко обміняти. Стра-
ховий поліс «на дожиття» (змішане особисте страхування) і 
пенсійну програму теж вважаємо резервним фондом, однак 
готівка дає відчуття психологічної стійкості та емоційної 
урівноваженості, адже всі ми виростали у матеріальному 
світі, де майже все можна було побачити чи доторкнути-
ся, тому віддалені програми – страхівки, пластикові картки, 
онлайн гроші – хоч і сприймаються нами логічно, але не 
викликають тих емоцій, як гроші, які можна потримати в 
руках. Формуючи резервний фонд, тобто почавши відклада-
ти гроші, ми формуємо кращих себе, бо створюючи більше, 
ніж споживаємо, ми дбаємо про себе майбутніх, вчимося 
працювати за принципом господарів життя, кажучи собі, 
що спершу погане – далі добре, відмовляючись від вигада-
ного та фантастичного «все й одразу». Парадоксально, але 
людина, яка відмовляє собі зараз, щоб отримати щось по-
тім, дуже швидко досягає такого рівня, про який той, хто 
живе за принципом «все й одразу» може тільки мріяти.

Третій крок до фінансової незалежності є прямим на-
слідком другого кроку та полягає в тому, аби постійно 
заощаджувати частину свого доходу та інвестувати її. 
Фактично після того, як ми накопичили собі резерв, далі 
збирати гроші та робити з них колекцію «під подушкою» 
немає сенсу, а звичка відкладати вже пустила коріння в на-
шому ментальному полі, тож її не так просто викорінити, а 
отже саме час задуматися як її дієво використати.

У кожному слові третього кроку закладено глибокий 
зміст. Постійно, бо лише постійність гарантує результат. 
Кожна наша звичка – це витрачання часу на зусилля, тож 
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якщо працювати безсистемно (сьогодні відкладаю, а завтра 
трачу все накопичене), то дуже швидко повернемось до 
звичних, але не найкращих фінансових моделей. Постійно 
– це за будь-яких умов, у найрізноманітніших обставинах, 
незважаючи ні на що. Не шукаємо собі відмовок на кшталт 
«мені дуже хотілося витратити», «цього місця у мене був 
менший дохід», «наступного місяця відпрацюю за двох», – 
зрештою, це ж наше життя і відповідальні за нього тільки 
ми. До речі, це основна теза цілої книги: пояснити вам, що 
ніякі зовнішні обставини не впливають на те, як ви живе-
те, а це лише 100% результат вашого особистого вибору та 
особистої відповідальності. 

Заощаджувати – це означає забирати в себе теперіш-
нього, щоб віддати собі майбутньому. Завтра обов’язково 
настане, а коли ми про це забуваємо, то одразу доводить-
ся відповідати за свої прорахунки в минулому. Що б ви не 
отримали: премію, зарплату, готівковий подарунок, додат-
ковий грошовий бонус, грошовий переказ від тітки з Ав-
стралії, – частину за будь-яких умов відкладіть так, щоб не 
використовувати в найближчому майбутньому (від одного 
до десяти років). Заберіть ці гроші з-перед своїх очей, щоб 
вони вас не спокушали. Людину легко спокусити, тому не 
варто обманювати себе, що кругленька, а тим більше ма-
ленька, сума на видному місці довго там залишиться: за-
вжди виникне потреба, яку захочеться задовольнити тільки 
тому, що є зайві (невідкладені) гроші. Це досить жорстке 
правило стосовно себе сьогоднішнього, однак воно відкри-
ває вам нескінченні майбутні можливості та дає основу для 
формування свого багатства, дублюючи правило «Спочатку 
заплати собі».

Про заощадження ми ще говоритимемо на 
сторінках цієї книги. Та я дуже прошу розуміти, 
що заощадження не є ціллю, а лише засобом для 
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формування себе кращого, бо саме в умовах тиску 
та обмежень формується характер і воля людини, 
так само, як і непереможний меч кують ударами 
молота. Не варто з заощаджень робити культ, 
бо нам це непотрібно. Водночас варто зрозумі-
ти, що без вміння заощаджувати протягом три-
валих періодів ми не збудуємо фундаменту для 
свого фінансового благополуччя. Хтось скаже, що 
ніколи не чув, щоб мільйонери заощаджували, але 
запитайте їх про обмеження, які вони наклада-
ли на себе до того, як заробити свій мільйон. А 
якщо вам хочеться згадати буцімто тезу Генрі 
Форда про те, що «до сорока років я взагалі не ду-
мав про заощадження», то зрозумійте, що справа 
не у заощадженні як такому, а в обмеженні сво-
го споживання: чи то фінансового (відкладати і 
заощаджувати), чи то часового (працювати на-
віть тоді, коли інші відпочивають). Перший ва-
ріант спонукає споживати менше, ніж отримую/
створюю/напрацьовую/заробляю, другий варіант 
акцентує на тому, щоб отримувати більше, ніж 
споживаю. Не рекомендую шукати кращий варі-
ант – поєднайте їх у собі!

Відкладати слід саме не прибуток (те, що залишилося 
вкінці місяця), а дохід (те, що отримуєте протягом періоду). 
Інколи люди кажуть: «Я розумію, що відкладання – це добра 
модель, але я не маю що заощаджувати, бо надто мало отри-
мую. От коли мені щось залишатиметься, тоді почну відкла-
дати». З таким підходом ніколи не буде що заощаджувати! 
Варто поміняти місцями причину та наслідки: як тільки ви 
почнете відкладати, то одразу матимете що відкласти! Ті, хто 
заощаджують, роблять це тому, що заощадження є їхнім прі-
оритетом, тому інколи бабуся-пенсіонерка зі своєї мізерної 



25

Розділ 1. ТРИ КРОКИ ДО ОСОБИСТОЇ ФІНАНСОВОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТI

пенсії може наскладати більше, ніж її працюючий син, якому 
ліньки думати про власне майбутнє. Знову нагадуємо собі 
принцип спочатку заплатити собі.

Акцентую, що відкладати варто не фіксовану суму, а час-
тину доходу, тобто певну пропорцію від отриманого. Якщо 
орієнтуватись на суму, то можна у власній уяві сформувати 
жорсткий орієнтир, який не даватиме рухатися уперед. Тому 
краще орієнтуватись на частину – десятину, чверть, третину, 
половину. Десятина – це той мінімум з якого варто почати, 
менша сума буде надто незначною, а отже не мотивуватиме 
до подальших відкладань. Точно знаю, що скільки б людина 
не отримувала, а в будь-якому випадку вона зможе відмови-
тися від десятої частини свого доходу чи то на користь себе 
майбутнього, чи то на користь інших. Зі збільшенням доходу 
частка відкладання повинна зростати – це показник, що лю-
дина не зав’язла у тенетах споживання, а залишається твор-
цем внутрішніх цінностей і своєї долі. Натомість збільшен-
ня частки витрат на споживання є незаперечним показником 
розтління особистості та переходом її з розряду особливих 
«вінців творіння» у розряд звичних людей.

Чому так важливо відкладати свої гроші? Бо все, що 
легко прийшло, то легко й піде. І ті гроші, які ми отри-
мали не важкою працею, а в результаті щасливого випад-
ку (подарунок, спадок, лотерея, неочікувана премія), так 
само легко й витратимо. Натомість те, до чого ми доклали 
чимало зусиль цінується нами щонайбільше – такі гроші 
ми зазвичай не готові «пустити на вітер», а отже й від-
класти їх набагато простіше.

А от інвестування – це вже окрема тема, яку ми розгля-
датимемо в кінці цієї книги. Хочу лише зазначити, що суть 
фінансової грамотності не можна зводити до відкладання чи 
економії, вона полягає в тому, щоб мати фінансову можли-
вість завжди реалізовувати свої ідеї, а економія – це лише 
один з таких собі тренажерів, який формує нас кращих. Од-
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нак ті, хто навчився заощаджувати, одразу отримують мож-
ливість вкладати гроші так, щоб вони «робили» інші гроші. 
Не варто випереджувати події та поспішати інвестувати до 
того, як ви сформуєте резервний фонд чи набудете звички 
накопичувати: як у природі, так і в фінансових взаєминах 
все повинне бути поступовим. Ми ж не натягуємо светр на 
плащ, як і після зими не очікуємо осені! Відпрацюйте спер-
шу еволюційний механізм відкладання, щоб «революційні» 
зміни не застали вас зненацька. Інвестування – це, передусім, 
вміння, яке, як і кожне вміння, потребує досвіду та затраче-
ного часу. Як ми вчимося кермувати автомобілем? Спершу 
їдемо зі швидкістю 10 кілометрів за годину, судомно стис-
каючи кермо, далі, упрівши, доводимо швидкість до 20 кі-
лометрів. Щодня збільшуємо швидкість і доходимо до своїх 
60 кілометрів за годину та більше, уже встигаючи одночасно 
спілкуватись по мобільному (але оскільки це заборонено, то 
з пасажирами) і роздивитись пейзаж за вікнами чи послухати 
музику. Подібно й у інвестуванні: горе тому, хто щойно за-
робивши значну суму, без тривалої часової підготовки захоче 
її вкласти у справу, що на перший погляд обіцяє швидкий за-
робіток. Це наче ще «зеленому» випускникові курсів водіння 
довірити керування «Боїнгом», що небезпечно не лише для 
довколишніх, а й для нього самого.

Відірвемося трохи від обговорення наших кроків на шля-
ху досягнення фінансової незалежності та розглянемо цікаві 
можливості заробити мільйон за один рік. 

ПРО ТРИ СПОСОБИ 
ЗАРОБИТИ ОДИН МІЛЬЙОН ЗА РІК:

Відкрию вам одну величезну таємницю, а радше навіть 
цілих три, бо переконаний, що ця тема стосується великої 
кількості людей, які читатимуть цю книгу. Адже заробити 
один мільйон (доларів чи гривень – це залежить від вашої 
наполегливості, вміння і готовності), та ще й за один рік – це 
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неабияка мотивуюча ціль! Те, що досі здавалося нереальним 
може стати цілком досяжним технічним завданням. Одразу 
зауважу, що не всім підійдуть одразу три способи, тож реко-
мендую обрати той, який найбільше відповідає вашим вну-
трішнім прагненням.

Спосіб перший – НАДМОТИВАЦІЯ. Він потребує дуже 
чіткої і однозначної відповіді на запитання: «Для чого мені 
цей мільйон?». Такої, що вранці скидає з ліжка, а протягом 
дня дає енергію робити те, про що інші навіть бояться поду-
мати. Його математична основа дуже проста: щоб заробити 
мільйон гривень за один рік необхідно розділити 1000 000 на 
365, тобто на кількість днів у році (відпочинок відкладемо 
на один рік, зрештою, ми ж досягаємо своєї надмотивуючої 
цілі?). 

На тренінгу одна з учасниць розповіла про 
свого дядька з Польщі, який користуючись прин-
ципом «dwa lata bez lata, a potem cale zycie yak 
lato» (гра слів: два роки без літньої відпустки, а 
потім все життя, наче літні канікули) неймовір-
ними зусиллями створив за рік декілька бізнесів 
і наполегливо попрацювавши, забезпечив собі по-
дальше безбідне існування. Тут, як і в будь-якій 
справі, важлива внутрішня мотивація, відповідь 
на запитання «ДЛЯ ЧОГО»? Зрештою, як на мене, 
«ціна питання» того варта.

Поділімо тепер суму, яку отримали в результаті, 
2740 грн. на 10: по-перше, тому що, вона добре ділиться, 
а по-друге, бо саме стільки годин у добі ми цілком спокій-
но можемо виділити на свій мотивуючий проект. Я свідомо 
відходжу від усталеного 8-годинного робочого дня, оскіль-
ки це не орієнтир. Людина, яка направду чогось хоче, може 
виділити більше часу зі своїх 24 годин, але жодна сила не 
може змусити людину працювати фіксований робочий день, 
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якщо всередині неї немає великого й сильного бажання і 
потреби змін на краще. У такий спосіб ми отримаємо 274 
гривні за годину. Отже, щоб заробити один мільйон гривень 
за рік, необхідно щодня витрачати на свою роботу щонай-
менше 10 годин і при цьому заробляти 274 гривні щогоди-
ни. Ось так все просто!

Після таких слів зазвичай на курсах мені став-
лять такі запитання:

– Романе, а в яких галузях в Україні платять 
такі гроші?

– А де стільки можна заробити?
– А хіба середньостатистична українська 

зарплата не становить стільки-то?
– Чим мені займатись, щоб стільки отриму-

вати?
– Скажіть, що мені робити за таку суму і я це 

робитиму!?
Такі запитання – це пастка нашого мислен-

ня: ніхто не платитиме вам стільки грошей, 
якщо ви самі собі не готові їх дозволити, тобто, 
якщо ваша внутрішня місткість не дозволяти-
ме їх прийняти! Неможливо влити відро води у 
склянку, бо весь надлишок виллється на підлогу. 
А люди чимось схожі на ємності: той, хто бачить 
і готовий прийняти можливостей на цілу ванну 
– отримує від Всесвіту саме стільки, а хто має 
лише горнятко – отримує лише в нього. Всесвіт – 
це світовий океан, йому аніскілечки не шкода для 
вас навіть цілого моря, інша річ, чи зможете ви 
його вмістити. Майже неможливо заробити такі 
гроші, якщо  очікуватимемо, що хтось скаже нам, 
що робити, бо такі суми платять лише за влас-
ну ініціативу, проактивність (я сам вирішую, що 
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мені зробити), за власну послідовність і напо-
легливість (я буду невтомно шукати і розвива-
тися, доки не знайду себе), за наявність процесу, 
який приносить задоволення (я знаю, чим я хочу 
займатись 168 годин на тиждень і я займаюсь 
саме цим), а також за відповіді на сокровенне за-
питання про причини (чому саме я повинен отри-
мувати саме стільки?). Маючи таких чотири по-
казники, ми наче отримуємо крісло на чотирьох 
міцних ніжках. На ньому можна не лише сидіти, а 
й при потребі встати на нього, щоб роздивитися 
можливості з висоти. Натомість погодьтесь, на 
кріслі з підпиляною ніжкою довго не всидиш. Доки 
ви чекаєте на доброго господаря, який милости-
во організує ваш час, доти не варто очікувати 
на вагомі результати. Доки ви орієнтуєтесь на 
тарифні сітки, середні зарплати, прибуткові та 
неприбуткові галузі, доти ви, наче корабель, який 
маючи потужність зробити навколосвітню ман-
дрівку кинув якір (якщо не застряг) на мілковод-
ді. Такі суми ви отримуєте не за те, що орієнтує-
тесь на аморфний натовп, а за те, що вибираєте 
власну вузьку стежину, набираєтесь терпіння і 
бажання і йдете нею до кінця.

Зрештою, є ще один спосіб отримувати такі суми – своє-
рідний підхід від супротивного. Виконуючи якусь роботу, ви 
перепитуєте себе: «Чи зароблю я (хай навіть у перспективі 
за рік) таким чином 274 грн. за годину?» Як тільки розуміє-
те, що ні, то одразу кидаєте це заняття і шукаєте нове, далі 
штурмуючи себе таким запитанням.

Лежу на дивані та дивлюся телевізор. Запитую себе. Від-
повідь  заперечна. Вимикаю телевізор.
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Сиджу у соціальній мережі. Запитую себе. Відповідь  за-
перечна. Виходжу з сайта.

Ображаюся/сварюся/злюся на сусіда/колегу/товариша/…/
погоду. Запитую себе. Відповідь  заперечна. Шукаю нове за-
няття.

Нудьгую на роботі. Запитую себе. Відповідь  заперечна. 
Займаюся чимось іншим.

На перший погляд, справді важко знайти діяльність, яка 
приноситиме такі гроші, але справа, як це не парадоксально, 
зовсім не в ній, а у вашій готовності шукати та розвиватися, 
не сидіти на місці та змінюватися. Бо не місце робить люди-
ну кращою, а шлях.

Дехто може сказати, що якщо стільки працювати, то не 
залишиться часу на сім`ю, спілкування з коханою людиною і 
дітьми. Але я пропоную зовсім інше: займаючись улюбленою 
високоефективною роботою, ви обов’язково повинні прово-
дити час і з коханими, причому цілком можете записати його 
в свій актив, адже ніщо так не надихає як добрі слова коха-
ної людини чи посмішка дитини з якою граємося? Єдине, на 
що ви не матимете часу – це на деструктивні стосунки: об-
рази, таємниці, недомовленості, злість, критику, байдужість, 
бажання щось комусь доводити. Натомість викристалізуєть-
ся час на глибинне, якісне спілкування в якому немає місця 
НІЧОМУ ЗАЙВОМУ. Про цей принцип детальніше я пишу 
у книзі, присвяченій тайм-менеджменту «Створюй! Дій! До-
сягай!».

Шукаючи себе, людина створює свою кращу фінансо-
ву реальність, постійно розмірковуючи про ефективність і 
важливість часу, який вона вкладає, а не вбиває. І, можливо, 
навіть сама здивується, як швидко можна відсікти від свого 
життя все непотрібне та зосередившись на важливому, до-
сягти фінансової незалежності.

Інколи після курсів деякі учасники розповідали, що циф-
ра 274 снилася їм вночі, настільки часто вони думали про неї 
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вдень. Звісно, це інша крайність, якої варто уникати, адже 
«модель 274» – це лише засіб, ціллю якого є власне удоско-
налення і збільшення своєї місткості, а також пошук улюбле-
ного заняття, а мільйон, як не дивно, прийде сам собою, па-
ралельно. Лише думаючи про гроші, але дармуючи  і щоп’ять 
хвилин змінюючи діяльність свої наміри, ми ризикуємо так 
і не знайти того заняття, яке окрім доходу, приноситиме нам 
ще й насолоду й радість від самої дії. 

Такий спосіб заробити мільйон за рік підходить близь-
ко одному відсотку людей, насправді потрібно мати непере-
борне бажання, якусь глибинну незадоволену потребу. Інко-
ли можливість заробити такі гроші людина отримує разом 
з життєво важливою проблемою, яку необхідно вирішити. 
Хоча, звісно, краще себе налаштовувати на такий заробіток 
тоді, коли все гаразд, а не від «крайньої нужди». Та якщо вам 
не підходить цей спосіб, то можна використати другий під 
назвою: ТЕРПЛЯЧІСТЬ.

Математична складова цього способу, на відміну від пси-
хологічної, теж вкрай проста. Будемо вважати, що середній 
відсоток по банківському депозиту на наступні 20 років ста-
новитиме 12% (1% на місяць) і відкладатимемо щомісяця 
1010 грн. Таким чином через 20 років ми накопичимо міль-
йон і досягнемо цілі.

Хвилинку! Але ж ми мали заробити мільйон впродовж 
року! І тут розпочинається найцікавіше – психологічне під-
ґрунтя цього способу. Як це не дивно, але відкладаючи таким 
способом, в кінці року ви вже матимете мільйон, тільки за-
брати його зможете через 20 років. І не шукайте у цих сло-
вах фінансової моделі з підручника, тут її немає. Так само, 
як і живемо ми не за підручниками, а залежно від ситуацій 
– багатогранно. Тому краще зрозумійте, відчуйте цю модель 
серцем. Це наче лист чи бандероль, яку вам відправили. 
Лист вже написаний, його вже не змінити, його точно отри-
має адресат, він ВЖЕ Є. Залишилось його отримати, але це 
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можна зробити лише тоді, коли він прийде, коли настане час. 
Або, скажімо, камінець впав у води Чорного моря чи метелик 
змахнув крильцями у Сіднеї і справжній ураган вже відбува-
ється над Лос-Анджелесом, тільки мешканці міста ще про це 
не знають, вони довідаються про нього пізніше. Людина об-
разила іншу (запізнилась на зустріч, подумала про когось із 
зневагою) і вже створила таку саму ситуацію у своєму житті. 
Потім обов’язково хтось образить її, запізниться на зустріч 
або зневажливо про неї подумає. Відповідна думка, слово чи 
дія вже існують, тільки сама людина ще про це не знає. Бага-
то речей/станів/взаємин у своєму житті ми вже створили, не 
усвідомлюючи, і тепер залишається лише чекати, коли вони 
безповоротно відбудуться. Так, жереб вже кинуто, рубікон 
перейдено, троянці спалили кораблі, Ганді вже прийшов у 
Данді, а Анничка розлила олію. Подія вже відбулася, нам за-
лишилося лише почекати, доки ми почуємо про неї.

Це стосується і нашого мільйону, адже завдяки нашій 
терплячості, готовності відкладати, відмовляти собі зараз, 
щоб отримати потім, бути готовим споживати менше, щоб 
створювати більше, ми вже за рік часу створили собі міль-
йон. Залишилось лише забрати його. 

І нехай економісти думають про інфляцію, нехай прискі-
пливі нероби вираховують, чи середня процентна ставка за 
останні 20 років становила 18% чи 17,22%, нехай псевдо-
стратеги імітують бурхливу діяльність, аналізуючи планові 
показники зростання світового ВВП і зміни тарифних сіток 
разом з середніми зарплатами, – до вашого мільйона це не 
має ніякого стосунку! Нам з вами потрібно набратися терпін-
ня і готовності відкладати, удосконалювати себе, працювати 
з власними відношеннями і упередженнями, щоб зробити 
себе іншими, кращими, займаючись тим, що приносить за-
доволення і самореалізацію, а водночас ще й мільйон, який 
знову ж таки дається паралельно, а не як самоціль.

Такий спосіб потребує певної родинної моделі та відпо-
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відального ставлення до свого майбутнього, адже протягом 
життя кожен з нас буває мільйонером. Через наші руки про-
ходять мільйони, річ лише в тім, скільки нам залишається. 
Зовсім не обов’язково багато заробляти, головне – тренувати 
власну довготермінову терплячість. Такий спосіб підходить 
приблизно п’яти відсоткам людей – це вже трохи більше, ніж 
у попередньому випадку, однак він все-таки потребує затрат 
часу, зусиль і роботи над собою. 

Тому я пропоную ще один спосіб, який використовує 
більшість багатих людей. Він набагато простіший, дієвіший 
та швидший, адже не потребує особливих зусиль, дає змо-
гу себе реалізувати і при цьому тішитись і насолоджуватись 
життям. Направду потрібно було б поставити пам’ятник 
людині, яка його винайшла, адже це чудовий спосіб, який 
відкриває шлях до багатства майже кожному, хто хоче його 
досягти. Причому достатньо навіть просто хотіти: можна ле-
жати та хотіти або сидіти та хотіти. Непотрібно навіть ви-
конувати рутинну роботу, не обов’язково займатись само-
розвитком, можна залишатись навіть на теперішній вашій 
роботі. Реалізуючи цей спосіб, ви матимете безліч вільного 
часу для спілкуватися з друзями, сидіння у соціальних мере-
жах чи перегляду телевізора.

Як це не дивно, але в такий спосіб навіть простіше за-
робити мільйон, ніж виграти його в лотерею чи тоталізатор, 
адже там потрібно застосувати хоч якийсь математичний 
розрахунок і мати постійну мотивацію, а тут цього геть не 
потрібно, принаймні необов’язково. Він точно підійде вам, 
якщо ви не вподобали перші два варіанти. Я в цьому пере-
конаний, бо знаю наскільки пожвавлюються люди, почувши 
про цей воістину чудодійний спосіб. Помиляються ті, хто 
кажуть, що не існує чарівних паличок, золотих рибок і фі-
лософських каменів. Щонайменше при можливості заробити 
один мільйон за рік вони точно існують. До речі, можливо 
ви їх знаєте під дещо іншими назвами, бо в різних країнах 
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і містах, навіть інколи в одному домі цей спосіб ті, хто про 
нього знають називають по-різному. Та це нормально, ми ж 
усі різні, важливіше те, що він дає нам змогу залишатися 
такими, якими ми є, зі своїм поточним світоглядом, не по-
требує багато часу та зусиль, а також не вимагає системної і 
важкої роботи над собою. І я хочу розповісти вам про нього 
вже на наступній сторінці….

Або краще вже завтра…

А, можливо, краще вже післязавтра, бо сьогодні є ба-
гато важливіших справ: потрібно на когось образитися, із 
кимось посперечатися, подивитись телевізор, поміркувати, 
якою поганою є наша країна і чому нам не дають в ній жити 
так, як ми хочемо. Не забути «незлим, тихим» пом’янути ге-
роїчні часи або просто побавитись в комп’ютерну забавку. 
Треба ще пояснити собі, чому зараз не варто реалізовувати 
свою ідею (ще зарано, її можуть перехопити конкуренти), 
а ще знайти тридцять сім причин того, чому інші люди за-
важають нам стати багатими. Зрештою, цей спосіб так і на-
зивається «ЗАВТРА» (відомий також під іншими назвами 
(потім; ще не час; не ті обставини; погана ідея; в мене не 
такий характер; я б міг, але…; просто «але»; іншим разом; 
якби; колись; можливо; я не знаю, чи варто; я ще подумаю; 
це не підходить під мій психотип; а що, якщо… ). Можливо, 
і ви знаєте інші його імена, бо їх справді безліч. Так само, 
як для здоров’я існує одна назва, а для хвороб – тисячі, так 
само для того, щоб щось зробити є одна назва – беру та 
роблю, а для відмовок і пояснень вигадали незліченну кіль-
кість. Справа не у назвах, а у нашій готовності що-небудь 
робити та змінюватись. Якщо ми беремо відповідальність 
за своє життя, то досягаємо свого мільйона (чи іншої по-
трібної суми) в перший або другий спосіб, а якщо ні, то 
хочемо досягнути і дуже намагаємось це зробити в третій 
спосіб: ганяємось за птахом щастя, замість того, щоб напо-
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легливо та дієво зайнятися тим, що вам до душі і що змінює 
нас на краще.

Як у природі, так і в способі заробітку міль-
йона немає однозначного способу, а швидше існує 
суміш перших двох підходів. Маючи надихаючу 
ціль, ми стаємо мільйонерами довше, ніж за рік, 
проте набагато швидше, ніж за п’ять. Вкладаючи 
час у терплячість і послідовність, ми відкладає-
мо й отримуємо звістку про накопичений мільйон 
чи не вдвічі швидше, ніж за двадцять років. Ви-
бір завжди залишається за вами, важливо тільки 
зробити його СЬОГОДНІ та взяти за нього власну 
100%-у відповідальність.

На завершення розділу ще раз наголошу на важливості 
відкладання, тобто відмовляння собі від можливості витра-
тити частину того, що ми отримали цього місяця. На жаль, 
люди здебільшого через відсутність знань чи успішних фі-
нансових стратегій у родині схожі на автомобіль, в бензобак 
якого заливають певну кількість літрів бензину, а він чомусь 
рухається по колу, тобто за місяць споживає все, що заробив. 
Шкода, що це позиція більшості, адже вона призводить до 
бідності. Постійне позичання, як не фінансове, то емоційне, 
веде до того, що людина живе на те, що їй перепадає. Але ж 
можна сформувати власне фінансове благополуччя незалеж-
но від обставин.

Давайте порівняємо два способи заробляння на прожит-
тя. Перший – це мисливство, коли ми виходимо в ліс з наді-
єю, що нам вистачить сили та здоров’я на те, щоб вполювати 
дичину на вечерю і сім`я не залишиться голодною. Ми спо-
діваємося, що зброя не підведе та, перебуваючи у постійній 
тривозі, бігаємо по лісі, доки стане «ніг», бо «вовка ноги го-
дують», а вони з віком не стають сильнішими. Альтернати-
вою є утримання ферми: ви щоранку встаєте і займаєтесь за-
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планованими справами, без несподіванок, пристосовуючись 
до обставин. Звісно, варто любити те, чим займаєшся, проте 
другий спосіб набагато надійніший в контексті довготермі-
нового забезпечення себе та свого потомства. То який спосіб 
обираєте ви?
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ВЛАСНИМИ 
ДОХОДАМИ 

І ВИТРАТАМИ
Вся перевага володіння грішми поля-

гає у вмінні ними користуватися. 
Бенджамін Франклін
Якщо хочеш бути багатим, не думай 

як збільшити своє майно, а спершу вга-
муй свою жадібність.

Клод Гельвецій
Немає нічого більш деморалізуючого, 

ніж маленький, але постійний заробі-
ток. 

Едвард Вілсон

Звідки взяти гроші на відкладання, а отже для форму-
вання свого кращого фінансового майбутнього? Один із ва-
ріантів – більше заробляти, однак це те саме, що лити воду в 
сито: скільки б не налив – усе витече. Коли нарешті в країні 
платитимуть стільки, щоб можливо було відкласти? Ніколи! 
Коли я матиму таку зарплату, щоб половину безболісно від-
дати на благодійність? Ніколи! Коли я матиму стільки гро-
шей, щоб купити все, що захочу? Ніколи! Бо скільки води 
потрібно налити у сито, щоб його наповнити?

Всі ми – фінансові «відра», які час від часу наповню-
ють фінансами (зарплатою, преміями, неосновними дохо-
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дами, грошовими переказами тощо). Та який у цьому сенс, 
якщо у «відрі» є дірка? І якби ж лише одна! Найчастіше 
дно «відра» цілком діряве: то одне незакрите питання, то 
інше, то одні непланові витрати, то інші. Однак, керую-
чи власними витратами, дехто вже може бути великою і 
місткою фінансовою діжкою, але лише одиниці можуть 
бути фінансовим морем – безкраїм і всеохопним, яке не-
можливо ані вичерпати, ані кудись вилити. Але як море, 
мабуть, не думає, що воно величне море, так і людина, яка 
вміє домовитися з собою щодо пропорції власних витрат 
і заощаджує, отримує багатство, не роздумуючи про ньо-
го. Узагальнює вищеописане проста теза: багатства можна 
досягти лише за умови контролю витрат!

А чим є наші витрати? Це ж не більше, ніж наш мораль-
ний вибір, тобто те, за що ми платимо. Своєю чергою те, за 
що ми платимо – це те, з чого ми складаємося. Можемо собі 
уявити людину у вигляді вази, яка наповнена трохи їжею, 
трохи одягом, трохи проїздом у громадському транспорті, а 
трохи й відкладаннями. Наші витрати є показником того, що 
для нас насправді важливе у житті. Якщо більше ресурсів 
вкладаємо в їжу, то живемо для свого черева, якщо в розваги 
– складаємося з розваг. А може ми багато дивимось телевізор 
і вкладаємось у дедалі більший екран? Тоді ми є не чим ін-
шим, як телевізорами з великим екраном. Якщо ж ми, маючи 
змогу щось придбати легко можемо від цього відмовитися і 
добре себе при цьому почувати, то це свідчить про силу на-
шої духовної складової, про те, наскільки ми не залежимо 
від матеріального. Зауважу одразу, що зневажливо ставиться 
до грошей лише той, хто вміє їх заробляти. Якщо ви без сто-
ронньої допомоги заробили певну суму, якої, на вашу думку, 
достатньо на все життя, тоді можете казати, що гроші – це 
сміття, звичайний папір і не мають жодної цінності. Якщо ж 
людина зневажає гроші не маючи їх, але при цьому потребує 
для душевного комфорту, то вона лицемірить і обманює сама 
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себе. Свідома людина зважує, чи може щось придбати (тобто 
має на це гроші), а вже потім власних обдумує, чи хоче. Хіба 
чесно говорити, що «Феррарі» – це погана чи хороша маши-
на, якщо не маєте на неї грошей?

Так, усвідомивши важливість контролю витрат і 
пам’ятаючи про потребу «домовитися» щодо них з собою, 
будемо вчитися задавати структуру доходів і витрат, бо для 
того, щоб знати, куди ми можемо зайти, потрібно знати, де 
ми є. Наче вибираючись з темного лісу фінансових клопотів, 
перед тим, як хоч крок ступити у будь-якому напрямі, важ-
ливо зрозуміти, де ми перебуваємо. На перший погляд най-
простішою і найдієвішою можливістю для такого задавання 
координат є опис власної структури доходів і витрат. І якщо 
зі структурою доходів на початках простіше (кожен має кіль-
ка джерел, про які добре пам’ятає і на які розраховує), то ви-
трати необхідно добре структуризувати, щоб зрозуміти, що 
зайве. Це наче викласти з шафи весь одяг (зимовий, літній, 
буденний, святковий, новий і вже зношений), щоб його по-
сортувати і акуратно скласти на полицях.

Отже, контроль витрат, як і латання дірок у відрі, почи-
нається з маркування і хаотичного перерахунку всіх можли-
вих видів витрат, що я і пропоную зараз разом зробити:

Їжа
Одяг

Комунальні послуги
Інтернет
Телефон

Транспорт
Подарунки

Заощадження
Засоби гігієни

Книги
Благодійність

Техніка

Оренда
Ремонт
Меблі

Розваги
Відпочинок

Походи в кіно і театр
Діти

Чоловік/дружина
Страхівка на авто, 

Хобі і колекції
Витрати на бізнес
Походи «на каву»

Преса
Витрати на залежності

Розрахунок 
з кредитами

Плата за спортзал
Поїздки за місто

Канцтовари
Гостини з нагоди свят

Сервіс Здоров’я
Форс-мажорні витрати

Господарські товари
Абонементи
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Тут немає абсолютно ніякої послідовності та вона й 
непотрібна, бо це просто звичайний перелік. Самі обирай-
те назви витрат і те, що до них приписувати. Рекомендую 
підбирати емоційно забарвлені назви, наприклад, не «ко-
мунальні послуги», а «хата», не «спорт», а «айкідо/фітнес/
сальса». Що емоційно ближчою буде вам назва, то старан-
ніше ви записуватимете всі витрати. 

Далі прошу вибрати ті пункти, які підходять вам, тобто 
ті, на які минулого місяця ви витрачали гроші. Не треба ви-
брати все, адже ми не вибираємо всіх страв з меню чи не 
одягаємо весь свій одяг, коли йдемо на вулицю. Також не 
варто робити такий перелік один на все життя чи універ-
сальний для всіх, бо це буде так само смішно, наче хтось 
хоче придумати середній розмір взуття для всіх людей у сві-
ті. Нехай кожен пробує і формує власну модель. Наприклад, 
я постійно змінюю свою модель, як і витрати, але певним 
базовим шаблоном, який мені сподобався, користуюся вже 
понад два роки.

Тепер згадайте всі ваші витрати минулого місяця і вне-
сіть їх до відповідних категорій. Якщо чогось не пригадаєте 
протягом п’ятнадцяти хвилин, то будьте певні, що це були 
гроші на вітер, витрати з якими ми не змирилися і підсвідо-
мо не хочемо пригадувати. Таке згадування, можливо, для 
когось буде травматичним, бо інколи незручно рахувати те, 
що вже нам не належить, але це зробити необхідно, адже, 
повторю, щоб знати, куди йти, маємо розуміти, де ми пере-
буваємо.

Порахувавши витрати по статтях, укрупніть їх і поді-
літь за такими чотирма категоріями:

1. Проїдання. Те, що ми витратили цього місяця і ви-
трачатимемо надалі, бо ці регулярні витрати неможливо 
накопичити. Наприклад, ми не можемо накупити харчів на 
цілий рік. Комунальні послуги чи витрати на мобільний 
зв’язок теж рідко хто оплачує авансом на тривалий пері-
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од. Піти в кіно чи на каву, гадаю, ви захочете і наступного 
місяця, а за проїзд, якщо це не річний абонемент, теж до-
ведеться платити регулярно.

2. Довготермінове споживання – це витрати на товари 
й послуги, якими ми користуватимемося довше, ніж один 
місяць. Одяг ми носитимемо тривалий час, втішатися ре-
монтом квартири плануємо теж довго. Інколи до цієї кате-
горії належать витрати на абонементи чи, скажімо, на річну 
страхівку на авто. Але це теж споживання, бо рано чи пізно 
потрібно буде знову на це витрачати гроші. Ніщо матеріаль-
не не є вічним.

3. Розвиток – це та група регулярних витрат, яка ро-
бить нас інтелектуально (книги, навчання, курси), мораль-
но (благодійність, пожертви) і фізично (спортивні заняття) 
кращими. Тобто гроші, які ми витратили цього місяця уже 
нам не належать і перетворилися у щось нематеріальне, те, 
що важко побачити, але що збільшує нашу поточну ефек-
тивність. Не хлібом єдиним живе людина.

4. Інвестиції – відкладені або вкладені в майбутні пе-
реваги гроші, тобто те, що ми заробили цього місяця, але 
витратити зможемо в майбутньому. Тобто те, що ми забира-
ємо в себе теперішнього й віддаємо собі завтрашньому. Це 
залишається у вигляді високоліквідних грошей.

Річний абонемент на басейн, навчання гри на скрипці 
– це довготермінове споживання, розвиток чи інвестиції? 
Найважливіше, щоб ви самі не просто зрозуміли, а відчули, 
яка це група витрат саме для вас.

Не шукайте істини – створіть власну істину, бо ніхто, 
окрім вас, не визначить, які ваші витрати до якої групи на-
лежать. Втім це не надто суттєво, основне – пропорції. Їх я 
пропоную порахувати: погрупуйте всі витрати з загального 
списку та розсортуйте їх у описані вище чотири категорії. 
Тобто наші перемішані речі з шафи ми помалу розкладаємо 
по відповідних полицях, щоб врешті навести лад. Зі своїми 
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фінансами звісно, а не одягом. Хоча можете навести його і 
з одягом.

Зазвичай люди зі здивуванням, розчаруванням, а інколи 
приречено розуміють, що більшість витрат належать до ка-
тегорії споживання, трохи до довготермінового споживання 
і зовсім мізерна частка припадає на розвиток і відкладан-
ня. Хоча я вірю, що у вас все навпаки або принаймні все 
швидко зміниться. На жаль, більшість людей проїдають, 
«прожигають», протринькують (і ще всякі «про») свій фі-
нансовий бензин – гроші, тому потім чекають на випадкову 
«дозаправку» чи просто «манну небесну». Відро – діряве, 
тож його неможливо наповнити. Середньостатичний укра-
їнець, як це не сумно, проїдає близько 80% свого доходу. 
Проте зараз говоримо не про умовні середньостатистичні 
сферичні величини у вакуумі, а конкретно про вас: якою є 
частка кожного виду витрат у загальній структурі минулого 
місяця? Рекомендую намалювати собі структурну діаграму 
(вчителі та викладачі люблять лагідно називати її тортиком) 
і замалювати відповідні частини.

А я тим часом розповім про «умовно-абстрактно-
ідеальну» структуру, яку можете переглянути нижче:

 

Інвестиції
25%

Розвиток
10%

Проїдання
40%

Довготермінове 
споживання

25%
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40% проїдання демонструє вашу незалежність від по-
точних матеріальних витрат, тобто білка у вашому колесі 
може працювати тільки 40% часу на своє забезпечення, ре-
шта її бігу – це звичайнісінький фітнес, підтримання свого 
фізичного, культурного та соціального тіла в тонусі. При 
такій пропорції ми працюємо тому, що хочемо більше, а 
не тому, що не маємо за що жити. Цю категорію витрат чи 
не найважче пояснити, бо багатьом здається, що такої про-
порції може досягнути лише дуже багата людина, але це 
не так. Кожен може вийти на такий рівень, потрібно лише 
вміти домовлятися із собою, мати велику ціль (про що ми 
поговоримо в наступному розділі) і заняття, яке нам при-
носить задоволення. Все решта – похідне. Не лякайтесь, 
якщо у вас надто великий відсоток споживання і не картай-
те себе за це. Щоб змінитися, спершу потрібно прийняти 
себе. Доки пацієнт не визнає своєї проблеми, доти жодні 
ліки йому не допоможуть. Тож, приймаючи себе, ми самі 
створюємо можливості для покращення. Не намагайтесь 
також кардинально все змінити вже наступного місяця. 
Така «шокова терапія» зазвичай демотивує, оскільки ви-
магає дуже багато відкинути з попередньої споживацької 
поведінкової моделі, а це важко й боляче. Тому дозвольте 
змінам бути еволюційними: щомісяця скорочуйте частку 
споживання на 5%, доки не дійдете до рекомендованих 
40%. Згодом, слідкуючи за своїми витратами, ви зможете 
швидко знижувати їх до відповідного рівня.

Що більше ви заробляєте, то швидше повинна змен-
шуватися частка споживання (хоча, на жаль, багато в кого 
навпаки). Низька частка витрат на проїдання є також по-
казником належності щонайменше до середнього класу. 
До речі, якщо частка вашого споживання залишається 
низькою при зростанні доходів, то це можна розцінювати 
як суттєвий показник вашого духовного зростання, відсут-
ності черевоугодництва, залежності від розваг, побутових 
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вигод та тілесного комфорту. Нещодавно читав інтерв’ю з 
одним багатієм, в якому він саме розповідав, що незважа-
ючи на значне збільшення своїх активів і отримання біль-
ших можливостей, витратний бюджет його сім`ї зовсім не 
змінився з часу одруження і народження дитини. Людина 
займається тим, що вважає важливим для себе і тим, що 
любить і при цьому прекрасно розуміє, що дорожча їжа і 
напої не роблять її ні кращою, ні особистістю.

Перейдімо до пункту довготермінового споживання. 
25% – це з одного боку показник нашого соціального ста-
тусу, фінансової спроможності купити собі речі тривалого 
вжитку, такі, як одяг, автомобіль, техніка, меблі, а з іншо-
го боку – це показник зажерливості нашого внутрішнього 
«барахольщика», тої частини «я», яка хоче всього та по-
більше. Якщо їсти вже не смакує, то людина одягатиме 
дорожчий одяг і хизуватиметься сучаснішим мобільним 
гаджетом. Кожен заповнює внутрішню пустку по-різному: 
хтось кексами й розвагами, хтось дорогим шматтям і вели-
ким телевізором. Це темний бік довготермінового спожи-
вання. Але існує і світлий, який дає людині змогу покра-
щувати зовнішній вигляд (наприклад, купувати нові меблі 
чи кращі вікна) чи зручність (придбати якісну техніку, ер-
гономічне крісло чи басейн на дачу) у середовищі свого 
існування. Низхідна динаміка, тобто регулярне зменшення 
показника характеризує те, що ми або навчились відмов-
ляти собі в звичному комфорті (економити на найпотріб-
нішому), або що людина вже «наситилась» матеріальним і 
її зацікавили нетривіальні речі (облаштувала свій побут і 
займається духовним, тобто інтелектуальним, культурним, 
фізичним і моральним саморозвитком).

Як і у двох попередніх пунктах, 10%, які б теоретич-
но ідеально мали припадати на розвиток, потрібно розгля-
дати, враховуючи частку окремих статей витрат і в про-
порції з іншими витратами. Наприклад, є різниця, якщо 
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витрати на розвиток за останній місяць у людини переви-
щили 40% тому, що вона найняла собі найдорожчих репе-
титорів з французької мови і купила найкращі підручни-
ки, або, наприклад, якщо вона купила найдорожчі плавки 
біля наймоднішого басейну міста. Розвиток – це передусім 
наша готовність вкладати час, а не гроші. Можна краще 
навчитися їздити верхи на старій сільській кобилі, ніж на 
породистому жеребці. Але нам не допоможе навіть чемпі-
он світу з верхової їзди, якщо ми не маємо бажання вчити-
ся. Однак і занедбувати цю частину витрат не варто, адже 
саме вони дають нам змогу ставати дедалі місткішими, а 
отже й отримувати більше фінансових можливостей. 10% 
– це радше мінімальна межа, разом із збагаченням відсо-
ток потрібно збільшувати, щоразу перепитуючи себе, як 
ваші витрати роблять вас кращими, щоб уникнути плате-
жів для галочки (бо це модно, бо всі так роблять, бо це 
найдорожче навчання/школа/тренінг/книга/тренер/фітнес-
зал/центр вивчення тощо).

Щодо 25% інвестицій детально не пояснюватиму. Що 
частіше ми собі відмовляємо зараз, то більше можливостей 
забезпечуємо собі в майбутньому. І це аж ніяк не супер-
ечить таким закликам, як «Живіть на повну!», «Потім не 
буде!», «Життя одне!», «Бути тут і зараз!», бо вони стосу-
ються витрат часу, а не фінансових витрат і дуже важливо 
це зрозуміти. Фінансові обмеження, які ми добровільно! 
накладаємо на себе (тобто спершу заробили, бо вміємо, 
але не витрачаємо, хоча можемо; при тому не займаємось 
самодурством на кшталт «не буду заробляти, бо треба себе 
обмежувати») роблять людину місткішою, толерантнішою, 
розуміючою та й загалом кращою. Із збільшенням доходів 
частку відкладених і згодом заінвестованих грошей треба 
щоразу збільшувати. Поки що це для вас ще незвичний 
інструмент, тому почніть із 10%, що начебто і небагато, 
але вже відчутно.
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Є ще кілька груп витрат, окрім чотирьох основних. Се-
ред них варто виділити п’ятий пункт:

5. Кредит чи борг – це ті витрати, які ми вже здій-
снили, однак гроші на них ще маємо відробити. Якщо ви 
належите до категорії людей, які звикли жити в кредит, 
то спробуйте виплатити свій борг, а суму, яку вам колись 
доводилось віддавати – накопичувати в інвестиціях. Якщо 
ви не маєте  фінансових боргів, то слава Богу, а про їх до-
цільність поговоримо детальніше в іншому розділі. Частка 
витрат на обслуговування кредиту в особистих фінансах 
не повинна перевищувати 10%.

6. Сім’я (дружина, чоловік, діти) – витрати на тих, з 
ким ведемо спільний побут. Не рекомендую починати вес-
ти спільний бюджет доходів і витрат з коханою людиною 
одразу після одруження. Якщо у обох ваших родинах бать-
ки не планували витрат спільно та всі доходи не йшли в 
одну скриньку, то у вашій новоствореній сім’ї така прак-
тика може супроводжуватися дрібними непорозуміннями, 
які здатні відбити бажання щось планувати не лише фі-
нансово, а й взагалі в житті. Тому, мабуть, варто протягом 
перших років кожному окремо планувати свій бюджет, а 
вже потім, збагатившись досвідом і набравшись терпля-
чості, планувати разом. Однак, якщо раніше у вас не було 
розбіжностей у поглядах на фінансові справи і ви передба-
чаєте, що їх і надалі не буде, то можете планувати бюджет 
спільно – це лише зміцнить ваші стосунки і підніме їх на 
вищий рівень довіри. Правильних часток у цієї статті ви-
трат немає – все залежить від ваших стосунків і спільних 
цінностей.

7. Бізнес-витрати – це витрати, пов’язані з нашою 
професійною чи підприємницькою діяльністю. Дехто не 
відділяє бюджет бізнесу від особистого, хоча я категорич-
но не рекомендую цього робити, бо рано чи пізно можна 
заплутатися і не зрозуміти, хто кого тягне на дно: я свій 
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бізнес чи мій бізнес мене. Обов’язково ведіть окремі бю-
джети. Якщо витрати незначні, то можете записувати все 
в одну статтю, якщо ж їх чимало і вони різноманітні, то 
рекомендую максимально деталізувати. Немає ідеальних 
часток, однак я зазвичай рекомендую до конкретного біз-
несу прив’язати конкретну статтю доходів, наприклад, від 
продажу певних товарів (а всі інші підуть у власні доходи), 
від допоміжної діяльності або з процентних надходжень з 
банку.

Аналіз минулих витрат і доходів ми проводимо для 
того, щоб планувати на майбутнє, бо безглуздо розуміти 
структуру своїх поточних витрат і не намагатися її покра-
щити чи вдосконалити. Зрозумівши, куди пропадають гро-
ші, варто почати планувати витрати і контролювати свої 
фінансові потоки. Починайте кожен місяць зі складання 
структури майбутніх витрат, бо незаплановано витрачені 
гроші – це гроші, витрачені на цілі інших людей. Не струк-
туруючи й не аналізуючи своїх витрат ви допомагаєте ін-
шим людям ставати кращими, натомість самі залишаєте-
ся на попередньому рівні. Отже, деякі рекомендації щодо 
планування і обліку доходів і витрат, які будуть корисні 
як тим, хто вже займається таким аналізом, так і тим, для 
кого це щось нове і незвичне:

•	 Перед тим, як витратити першу гривню у ново-
му календарному місяці складіть план доходів і витрат 
на цей місяць. На початках кожна не облікована витрата 
– це дірка у відрі, про яку ми не знаємо, а отже і не зможе-
мо залатати. Планування здійснюється за принципом «по-
передити, а не боротись з наслідками”.

•	 Щодня записуйте свої витрати. Нехай для вас ста-
не звичним увечері записувати, скільки і на що ви витра-
тили за день. Спершу «рахувати собі» буде незвично та 
незручно. Та сприйміть це як гру, не картайте себе за зайві 
витрати, а просто насолоджуйтеся процесом.
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•	 Рахунок можна вести по днях і за статтями: за 
перший день місяця витратили на це, за другий день на 
інше або на їжу витратили стільки-то, на проїзд стільки-
то, на книги стільки-то.

•	 Пишіть від руки, замість шукати просунуті тех-
нічні програми. Наше завдання – вільно оперувати циф-
рами в голові, тобто вміти додавати, віднімати, множити 
й ділити подумки. Технічні програми спрощують роботу, 
але знецінюють сам процес і можливість перейнятися його 
важливістю. Знаю, що багато людей також бавляться у цих 
програмах, додаючи трошки червоненького і синенького в 
діаграмах замість того, щоб поміркувати, як можна стати 
кращою особистістю.

•	 Фінансуйте свій бізнес з окремих джерел, а не 
змішуйте особисті та бізнесові витрати. Я про це вже 
коротко писав, додам лише, що, якщо маєте різні типи ви-
трат, то підв’язуйте до них окремі статті доходів. Напри-
клад, витрати на сім’ю нехай фінансуються з проекту – 
джерела доходу №1, витрати на бізнес – з джерела №2, а 
особисті витрати – з джерела №3. Тож, щоб збільшити ви-
трати бізнесу треба буде розвивати «родовище №2» і т.д. 
Це актуально для тих, хто має багато різних надходжень і 
працює одночасно над кількома проектами.

•	 Деталізуйте витрати з точністю до 0,1%. Маю-
чи дохід 10 000 одиниць, можете не враховувати все, що 
було куплене один раз і коштувало менше 10 одиниць, бо 
для вас це не вартий часу дріб’язок. А все, що коштувало 
дорожче підлягає обліку. Такий підхід дає змогу не роз-
мінюватись на дрібниці й водночас добре розуміти свої 
витрати.

•	 Не змішуйте схожі, але різні за суттю витрати. 
Наприклад, у статтю «їжа» можна записати куплені в су-
пермаркеті продукти, походи з друзями на каву та витрати 
на романтичну вечерю в ресторані, або, скажімо, у статтю 
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«транспорт» записати проїзд у громадському транспорті, 
бензин до власного авто і проїзд на таксі, однак якщо всі 
ці витрати регулярні, то їх варто розділити, оскільки вони 
мають різні цілі.

•	 Не варто надто деталізувати. На один виїзний 
тренінг до мене прийшла подружня пара. Вислухавши по-
раду виписувати свої витрати, жінка заявила, що вони з 
чоловіком вже пробували це робити, однак переконалися у 
безглуздості і марудності такого підходу. У подальшій роз-
мові з’ясувалося, що вони користувалися комп’ютерною 
програмою, яка пропонувала після закупів розділяти ви-
трати на хлібобулочні вироби, косметичні засоби, м’ясні 
вироби, солодощі, молочні продукти, засоби гігієни та 
інше. Звісна річ, через кілька тижнів такого скрупульозно-
го розписування кожного чеку з магазину, витративши чи-
мало часу та нервів, сім’я втратила бажання обліковувати 
бюджетні дірки. Тому нехай шампунь, сіль, кухонні губки 
і масло будуть в одному списку (все одно це «проїдання»), 
а зекономлений час використайте на саморозвиток, а кра-
ще на приємний родинний вечір.

•	 Незаплановані грошові витрати – втрачені. Все, 
чого не було у вашому списку до походу в магазин, але 
опинилось у вашій корзині – це ваші втрати і невміння 
домовлятись із собою. Це гроші, які ви втратили під впли-
вом грамотної реклами магазину плюс слабкий опір спо-
кусам. 

•	 Особливо контролюйте таких фінансових злоді-
їв, як куріння і інші автоматизми (те, на що ми витра-
чаємо тому, що так звикли або, що гірше, бо «ми такі є» 
(смаколики, кава, газети). Це те, що ми купуємо, щоб себе 
потішити, бо «життя коротке», «все одно раз живемо», 
«для себе нічого не шкода» та емоційні покупки – «хочу 
це і крапка!». Я зовсім не проти таких витрат, однак по-
стає питання: хвіст махає собакою чи собака хвостом? Я 
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сам контролюю мої бажання чи мої бажання контролюють 
мене? Якщо ми хочемо себе потішити, то для особистіс-
ного зростання краще навчитися радіти посмішці близької 
людини, насолоджуватись вітерцем, ощасливлюватись за-
вершеним складним проектом чи хоча б двома десятками 
підтягувань, а не самозадурюватися шоколадками, кавами 
та перекурами.

•	 Плануйте емоційні витрати. Дуже важко стри-
мувати свою внутрішню дитину в супермаркеті, де все 
спокушає кольорами, ароматами й виглядом. Когось при-
вабить імпортне печиво, когось – новий журнал, а ще ко-
гось незнаний досі вид риби. Щоб потім розчаровано не 
думати про кляте планування, яке не дозволяє вам купити 
все, чого хотілося, записуйте 5% від суми в чеку чи іншу 
фіксовану суму, як емоційні покупки. Наше внутрішнє Его 
залишиться задоволеним і гаманець не надто схудне.

І оскільки ми вже зачепили тему «схуднення» гаман-
ця, то варто провести деякі паралелі та відповісти на за-
питання: 

ЧОГО ДІЄТОЛОГИ МОЖУТЬ
НАВЧИТИ ФІНАНСИСТІВ?

Людині, яка сідає на дієту рекомендують… за-
писувати всі витрачені та спожиті калорії! Ми 
теж це вже почали робити, тобто надалі контро-
люватимемо нашу «фінансову вагу». Зауважте, що 
дієтологи не рекомендують різко худнути, тобто 
голодувати, не їсти найнеобхіднішого, бо за такого 
підходу можна, навпаки, дуже швидко потовстіша-
ти, організм розуміючи обмеження, намагатиметь-
ся запасти кожну зайву калорію. Тому не варто різко 
переходити і до жорсткого затягування «фінансо-
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вого паска» – змінюйтесь поволі, поступово. Тим, 
хто на дієті не рекомендують запасатися калорій-
ними солодощами: силу волі потрібно тренувати 
деінде. Тож із собою в дорогу потрібно брати саме 
ту кількість фінансових «солодощів» (грошей), яку 
плануємо витратити, ні «калорією» більше. Тоді в 
магазині ми не турбуватимемося наявністю в га-
манці «зайвих» грошей, оскільки матимемо саме 
стільки, скільки нам потрібно. Це найкращий спо-
сіб побороти спокусу витрачати – уникнути її. Ну 
і ще дієтологи радять худнути з радістю і задово-
ленням, думаючи про майбутнє щастя і добре само-
почуття, бо, як і у всьому, нам необхідний добрий 
настрій та правильне налаштування. У фінансовій 
дієті «схуднення» можливе тоді, коли ми маємо 
ціннісну мотивуючу ціль і бажання змінюватись, 
без цих двох компонентів будь-які технічні зміни 
приречені на невдачу. Віри вам у те, що робите до-
бру справу для себе та своїх нащадків!

Чому ми постійно говоримо про відкладання, обме-
ження, відмову від усього приємного й легкого? Невже 
багатство – це обмеження? Невже хтось прагне фінансо-
вої незалежності, щоб постійно собі в усьому відмовля-
ти? Безперечно ні. Гроші – це благо, але, як і будь-яким 
благом, ними потрібно вміти розпоряджатися. А це може 
зробити тільки та людина, яка вміє домовлятися з собою 
(з комірником), збалансовувати свої потреби заради ве-
ликих цілей. Жити так, наче це останній день, при цьо-
му насолоджуватися кожним моментом, розуміючи, що 
завжди буде завтра. Гроші – це таке саме благо, як по-
дарована нам при народженні здорова й розумна голова 
й дві працьовиті руки, тільки використати це благо собі 
на користь ми можемо, якщо вміємо керувати геніальним 



52

Роман Кушнір БАГАТСТВО ЯК СПОСІБ МИСЛЕННЯ

і дуже складним механізмом – самими собою, інакше 
можемо занедбати такий щедрий дарунок, чинячи без-
глуздо. Наші відносини, передусім фінансові – це наше 
майбутнє. Без правильних уявлень про відкладання і зао-
щадження ми не підготуємо свого кращого майбутнього. 
Адже гроші – це не поточна кількість папірців, а якість 
думок. Сильні ми саме в тому, в чому відмовляємо собі, 
маючи при цьому вибір! Бізнесмен встає на пів години 
швидше, щоб написати ще один проект для своєї ком-
панії, хоча йому хочеться поніжитися у теплому ліжку. 
Спортсмен-важкоатлет хоч і може дозволити собі відмо-
витись від ще одного жиму лежачи, але не робить цьо-
го. Такі люди розуміють, що для своєї кращої реальності 
потрібно добре над собою попрацювати. Це відмова від 
приємного заради вічного! Пам’ятайте: що більше ви за-
робляєте, то більше треба економити. Що вище ми підні-
маємося, то важливіше не втрачати наполегливості й го-
товності відмовитися від тривіальних благ заради вищої 
мети. Та наша мета не в тому, щоб просто заробляти, а й 
примножувати зароблене, а це можливо за умови трену-
вання власної терплячості й посидючості.

Продовжуючи хвалебну оду заощадженням нагадаю, 
що ви розпоряджаєтесь тільки тими грошима, які ще не 
витратили, бо витрачені – вже не ваші. Проілюструю це 
притчею зі своєї книги «Історії і притчі для особистісного 
зростання»:

Одного разу вже старого Майстра запита-
ли: 

– Скільки вам років?
– Точно не знаю, десь близько восьми, – від-

повів він.
– Це неможливо, адже ви вже старша люди-

на, а кажете, що вам всього 8 років?
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– Так, мені близько восьми років. Думаю, що 
житиму близько 70-и років, багато з них вже 
минули, тобто мені залишилось приблизно 8 
років. Який сенс рахувати ті роки, які я вже 
прожив і які мені вже не належать?

Керуючи витратами й заощадивши певну суму грошей, 
ви починаєте розуміти, що зараз вже не зобов’язані важ-
ко працювати, а можете робити щось лише тому, що вам 
цього хочеться і це приємно. У вас виростають крила, ви 
перестаєте думати про проблеми і про те, де взяти гроші, 
а маєте можливість вільно творити без страхів і блоків, які 
псували радість життя. Та все починається з відмови від 
чогось меншого заради чогось більшого.

Пам’ятаю, як я купив свої перші пайові ін-
вестиційні сертифікати. Будучи студентом 
четвертого курсу й водночас працюючи на ро-
боті (продаючи обладнання), я зекономив 3000 
грн. При тодішній підвищеній стипендії розмі-
ром 400 гривень такі великі гроші здобувати 
було нелегко. Після купівлі трьох сертифікатів 
по 1000 грн. у мене залишилось близько 25 гри-
вень. Прекрасно пам’ятаю, як того вечора на 
побаченні з дівчиною  я вдивлявся у меню, обду-
муючи, як вкластися у свій куций бюджет. Через 
те, що вдень я дозволив собі те, що було розкіш-
шю для моїх ровесників, ввечері я не мав грошей, 
аби заплатити за дорожчий сирник. На щастя, 
дівчина була чи то скромною, чи ситою і я, за-
плативши за спільне замовлення, ще навіть го-
норово щось залишив офіціантам на чай. Нині 
я це згадую із посмішкою, бо ті сертифікати, 
окрім внутрішнього розвитку, ніякого зиску не 
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принесли. Але такий дорогий «тренінг» із са-
мовдосконалення, віри в свою мету, впевненос-
ті в правильності шляху та готовності бути 
незалежним від грошей того вартував. Це була 
перша цеглина в підмурівок моєї фінансової не-
залежності.

А ця перебірлива леді «фінансова незалежність» на-
справді змінює ваші думки. Ви починаєте діяти, не боя-
тися ризиків, почувати себе впевнено, стрімко бігти чи 
навіть летіти до своєї мети, не оглядаючись назад. Якщо 
ви фінансово залежні, то думаєте над кожною витраче-
ною гривнею. А коли ви фінансово вільні, то кажете собі: 
«Це не проблема. Я ще зароблю!». У першому випадку 
всю творчу енергію пересилює постійна тривожність, а в 
другому, навпаки, ми можемо зосередитися на важливому, 
відкидаючи дріб’язкове.

Постійно відкладайте! Ключове слово – постійно. По-
стійність та стабільність дають результат. Досягає не той, 
хто будує будинок за один день. У такому будівництві 
обов’язково щось не врахують і стіни, повільно осідаю-
чи, швидко заваляться. Досягає той, хто мурує свій дім, а 
краще храм свого духу, щодня по одній цеглині. Це анало-
гія, умовний приклад для роздумування. Але я хочу, щоб 
ви розуміли: щодня по одній цеглині – результативніше, 
ніж за один день – цілий будинок. Людина формує свій 
шлях до багатства в дорозі. Йдучи, а не шукаючи фокусів 
і таємних кімнат, зайшовши в які, можна проскочити якісь 
етапи. Це у грі таке можливо, а у житті необхідно бути 
наполегливим.

Задумайтесь над тим, що студент, який з першого міся-
ця свого навчання відкладатиме по 100 гривень із стипен-
дії і щомісяця кластиме їх на свій банківський депозит, не 
витрачаючи нарахованих процентів (щоб вийшли складні 
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відсотки), через п’ять років, завершуючи навчання, мати-
ме понад вісім тисяч гривень! 

Я не знаю у якому році ви читаєте цю книгу. Можли-
во, гривні вже давно вийшли з обігу, поступившись міс-
цем євро чи іншій світовій валюті і ви запитаєте: «А що 
таке вісім тисяч гривень? Власної справи, мабуть, не від-
криєш. Хіба що до кав’ярні сходити чи, можливо, поїхати 
за кордон на відпочинок». Цілком згоден, але і тих вісім 
тисяч гривень – це вже платформа та, щонайголовніше, 
це вже сформований спосіб мислення «готового бізнесу». 
Така людина дасть собі раду в житті. Платформа плат-
формою, гроші грошима, але навіть у важких обставинах 
вона продовжуватиме відкладати, тому постійно почу-
ватиметься фінансово незалежною. Зрештою, маючи ві-
сім тисяч гривень вже можна почати свій бізнес: багаті 
люди часто починали і з меншого. «А як же інфляція?», – 
озветься фракція «проїдання» у нашому душевному пар-
ламенті. Так, якщо ви відкладатимете по 100 гривень, то 
через п’ять років матимете вісім тисяч з інфляцією. Чи 
краще нічого не відкладати й отримати великий НУЛЬ, а 
також чудову балувану звичку все проїдати? Що краще: 
мати в своїй торбині на Життєвому Шляху трохи погри-
женого мишами запасу чи взагалі нічого? А крім того, та-
кий спосіб мислення і відповідальне ставлення до свого 
майбутнього, погодьтесь, вартує незрівнянно більше, ніж 
якась інфляція. 

Втім, про те, як заробляти більше, безперечно теж вар-
то написати. Хоча одразу застерігаю, що ці рекомендації 
допоможуть лише тим, хто навчився латати дірки в своєму 
фінансовому відрі. Бо рекомендації із управління дохода-
ми насправді тренують ті самі риси характеру, що й реко-
мендації із управління витратами. 
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ЯК ЗАРОБЛЯТИ БІЛЬШЕ?
Вміння більше заробляти – це передусім здатність кра-

ще та ефективніше використовувати власний час, а оскіль-
ки у всіх нас його рівно 24 години на добу, то всі ми одна-
ково багаті. Наше завдання – не розхлюпати чи розсипати 
по дорозі те, чим ми володіємо. Тож першим пунктом за-
значу те, про що я вже писав:

•	 Не спілкуйтеся з інвестиційними проектами або 
беріть на себе відповідальність за це спілкування. Ніщо 
так не марнує нашого часу, як безглузде непродуктивне 
спілкування з людьми, які не створюють нічого соціаль-
но корисного, а самі обросли фінансовими та емоційними 
боргами, як бровко блохами. Це не означає, що ви мусите 
кинути їх напризволяще, але змушує задумуватись, наві-
що вам таке спілкування, причому безглузді відповіді «бо 
в мене така доля» і «я нічого не можу вдіяти» не прийма-
ються, бо це звучить, як виправдання власної безвідпові-
дальності. Кожна людина живе так, як вона собі дозволяє 
і без розуміння своєї відповідальності поступу не буде.

В продовження теми варто додати:

•	 Частіше спілкуйтесь з тими, хто заробляє більше 
за вас, уважно спостерігайте, як вони поводяться, що 
роблять і чим живуть. Хочемо ми того чи ні, а нас фор-
мує оточення. На курсах фінансової грамотності я інколи 
даю таке завдання: порахувати приблизно рівень доходу 
сімох, десяти або дванадцяти людей з якими ви прово-
дите найбільше часу. Багато хто дивується, що отримана 
сума (середнє арифметичне) близька до того, що вони за-
раз самі заробляють. В цьому немає нічого дивного, адже 
емпатійні можливості мозку дають нам змогу утримувати 
в найближчому колі спілкування щонайбільше 12 людей 
– це і є те середовище, яке нас формує. Закон сполучених 
посудин стосується і особистого заробітку: доходи групи 
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людей, з якими ми проводимо більшість часу, приблизно 
однакові. Додам, що троянда не може вирости на полі з 
конюшиною, тож нехай на ваше поле засівають краще на-
сіння.

•	 Працюйте лише з тими людьми, в яких ви мо-
жете чогось навчитися. Водночас не занедбуйте спілку-
вання з тими, хто знає менше, навчаючи їх, бо найкращий 
спосіб зрозуміти якусь тему – це пояснити її комусь. Меч 
показує свою силу, схрещуючись з іншими мечами, од-
нак загострюється об каміння. Хоча цей пункт можна роз-
глядати в контексті попереднього, однак вони різні. Іноді 
люди заробляють менше від нас, однак вміють, скажімо, 
тішитись заходом сонця, вставати вранці о 6:30, виточу-
вати на токарному верстаті ланцюг. Хтось вміє пекти дух-
мяний медівник, інший має хист до порозуміння з інши-
ми, а ще хтось вміє бездоганно вбивати час, граючись у 
комп’ютерні забавки. У всіх без винятку людей можна чо-
гось навчитися (хоча б і тому, як робити не потрібно)! Але 
чи готові ми в них вчитись? Чи готові постійно, не нехту-
ючи жодною нагодою, аналізувати що робить людину та-
кою, як вона є і як їй вдається робити те, що вона робить? 
Причому, чим більш відмінними знаннями від наших во-
лодіє людина, тим більше у нас є чого в неї повчитися, 
або що більше хтось від нас відрізняється, то більше ми 
можемо навчитися. Це заклик до постійного самонавчан-
ня і навчання інших! Якщо просто накопичувати знання, 
то це лише посилить ваші упередження. Озеро, в яке вода 
лише прибуває, але далі не тече, швидко замулюється і пе-
ретворюється на гниле болото. Будьте стрімкою гірською 
річкою, яка, беручи воду з джерел несе її далі. 

•	 Пам’ятайте, що зекономлені гроші – зароблені 
гроші. Це правило стосується економії на споживанні, а 
не на творенні. Його суть у «затягуванні паска» стосовно 
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того, що нас не розвиває, а не того, що, навпаки, робить 
духовно місткішими. Гроші, які ви відмовилися витрачати 
вкладені у ваше краще майбутнє. Отже, живемо тут і те-
пер, насолоджуючись кожною миттю, але пам’ятаючи, що 
не споживання робить нас кращими, а творення. Проїдан-
ня заради проїдання (миттєвої насолоди) «замулює» мізки 
і серце людини, унеможливлюючи рух до своєї цілі.

•	 Розраховуйте тільки на власні кошти, тобто зба-
лансуйте доходи і витрати. Бажано, щоб доходи пере-
важали витрати щонайменше на 10 – 30%. Розрахунок на 
чужу допомогу (батьків, коханих, впливових друзів) – це 
моральні милиці, які з часом дедалі важче відкинути. А чи 
може людна на милицях ходити швидко й далеко? Питання 
риторичне. Однак, відкинувши їх і  зіпнувшись на власні 
фінансові «ноги», людина, спершу відчуваючи труднощі 
та незручності, з часом обов’язково почне насолоджува-
тись своєю волею і незалежністю. І стане вільним орлом, 
а не прив’язаною за ніжку, вигодованою господарським 
збіжжям, куркою.

•	 Вкладайте гроші в те, що вивільняє ваш час, 
розвиває духовно. Хіба важливо, який у мене автомо-
біль? Можу ходити й пішки, лиш би займатись улюбле-
ною справою, яка дає мені змогу творити та розвиває. 
Хіба важливо, італійські в мене меблі чи китайські, якщо 
я нічого не створив сьогодні, нікому не допоміг і нічому 
новому не навчився? Споживацтво, хламізм і «вещізм» 
– ось що псує людину. Це черв’яки, які чудове соковите 
яблуко перетворюють на гниле. Це бездонна бочка наших 
витрат, яку неможливо наповнити, бо завжди будуть но-
винки, модні речі, брендові та трендові «шмотки», нові 
версії айпадів, тачскрінів і смартфонів – все, що заду-
рюючи «споживацькі» его-мізки, відволікає енергію від 
творення і розвитку. Щоразу щось купуючи перепитуйте 
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себе: «Скільки часу на творення це вивільнить?».

•	 Беріться тільки за роботу, яка коштує більше, 
ніж година вашого часу. Не варто братись за неприбут-
кову роботу тільки тому, що немає чим зайнятись. Будь-
те перебірливі! Зрештою це ваш час і ваше життя. Якщо 
якась робота дає вам змогу заробити, однак заради неї ви 
мусите пожертвувати часом на якийсь процес, який міг би 
вас зробити кращим, то добре подумайте, чи ви готові йти 
на таку жертву? Адже час – це єдине, що ми маємо, тож 
«розбазарювати» його на дрібні завдання, щоб трішки під-
заробити, не варто. Але все-таки:

•	 Час від часу працюйте безкоштовно – це надзви-
чайно корисно. Ця теза не суперечить написаному вище, 
бо порада не працювати задешево не стосується волонтер-
ської, благодійної, спонсорської чи іншої неоплачуваної 
роботи. Виконуючи роботу безкоштовно, людина тренує 
незалежність від грошей, тобто вчиться насолоджуватись 
роботою, не очікуючи нагороди. Навіть відомі таланови-
ті люди часто безкоштовно надають послуги, виступають, 
організовують заходи. Не варто уникати можливості по-
працювати без оплати, бо для вас це щоразу  можливість 
навчитись краще домовитись з собою. Робота, яку ми ви-
конуємо безкоштовно, але з радістю, вкладаючи душу, – 
вдвічі цінніша! Розвиваючи тему вартості нашої роботи 
напишу:

•	 Беріться тільки за те, що вас розвиває, тобто за 
кожну наступну годину вашої роботи ви маєте заробля-
ти більше. Якщо робота високооплачувана, але не перед-
бачає змін вартості години вашої праці, то відмовтеся від 
неї на користь менш оплачуваної, але такої, що збільшу-
ватиме вашу цінність. Наприклад, музикант може грати 
на весіллях простенькі мелодії або, навпаки, працювати 
над важкими музичними творами відомих композиторів. В 
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першому випадку він обмінює свій час на гроші, але його 
гонорари роками не зростатимуть, в другому він, постійно 
удосконалюючись, зможе виступати на сценах провідних 
філармоній чи у видатних оркестрах світу. Або, напри-
клад, на старших курсах успішний студент вже може пи-
сати курсові та дипломні роботи іншим студентам і навіть 
продовжувати цим займатися по завершенню навчання, але 
його цінність від цього аж ніяк не зростатиме. Натомість 
стажуючись,  студіюючи нові дисципліни та проявляючи 
ініціативу він швидко стане висококласним, високоопла-
чуваним фахівцем в своїй галузі.

Майбутнє таке крихке й тендітне, а ми так легко від-
мовляємося від нього заради великого «куша» вже зараз. 
Переконаний, що різного роду халтурки, ліваки, приро-
бітки, підзаробітки, сезонні роботи, «тимчасові» мож-
ливості бувають і у вас. Наберіться хоробрості дати їм 
гідну відсіч.

•	 Частіше хваліть себе! Якщо вас спіткала невдача, 
то розрадьте себе, як розрадили б найкращого друга. Інко-
ли нам так бракує толерантності до себе! Якщо хтось хоча 
навчитись смажити добрі котлети (писати вірші, складати 
увертюри чи вести бізнес), то помилок не уникнути. Тому 
потрібно проявляти терпіння, толерантність та любов до 
себе, аби витерпіти неприйняття і нерозуміння інших, гід-
но пройти шлях байдужості та насмішок, яким проходили 
всі великі. Звідки можна набратись такої сили? З власних 
похвал! Так, доки вас ще не носять на руках інші, муси-
те навчитись підтримувати себе самостійно. Щодня за-
писуйте не менше десяти! справ/дій/вчинків/ідей/слів за 
які можна себе похвалити, відзначайте навіть найдрібніші 
моменти. Стримали себе в ситуації, в якій раніше обража-
лися і критикували? Супер! Запишіть це! Вперше спекли 
смачний сирник? Чудово! До списку! Заробили на 5 гри-
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вень більше, ніж зазвичай? Прекрасно! Не забудьте зано-
тувати. Комірник (Всесвіт, Бог, Природа, наш мозок), про 
якого ми вже говорили, з радістю збільшить нам дохід, 
він потребує тільки підтверджених причин. І наші запи-
си є такими причинами. Щоправда наголошу, що записи 
потрібно робити щодня і не менше певної кількості, яку 
потрохи збільшувати. Знайдіть за що себе похвалити – ви 
точно цього варті!

•	 Скоротіть час від думки до дії. Прийшла ідея – 
почніть реалізовувати. Не думайте – дійте! Проблема ба-
гатьох людей в тому, що, обдумуючи нюанси і можливі 
варіанти Подорожі, вони так захоплюються, що забувають 
вийти з дому. Це поширена проблема надто мудрих людей: 
думати більше, ніж треба. Не зволікайте – робіть! (Більше 
про це я пишу у книзі, присвяченій управлінню власним 
часом «Створюй! Дій! Досягай!»).

•	 Працюйте у сфері, де ви можете стати унікаль-
ним і найкращим. Знайдіть собі те місце під сонцем, де 
зможете проявити неповторні вміння. Я точно знаю, що 
такі вміння має кожна людина і мене не обдурити, переко-
нуючи, що ви не вмієте нічого унікального. Робіть тільки 
те, що любите (інакше вас не омине емоційне вигорання), 
і тільки там, де краще від вас цієї роботи не виконає ніх-
то (інакше ризикуєте не заробити достатніх для фінансо-
вої незалежності грошей). Ніколи не беріться за роботу, 
яку може зробити будь-хто. Якщо ви ще вагаєтесь щодо 
унікальності своїх вмінь, то просто зараз подумайте й за-
пишіть на аркуші паперу що ви вмієте робити найкраще. 
Шукайте відповідь на це запитання постійно, доки не зна-
йдете. Робота, яка підходить всім і не вимагає особливих 
вмінь – не підходить вам!

•	 Міряйте гроші великими сумами (тисячами), а 
час дрібними періодами (хвилинами чи секундами). Із 
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таким підходом ми передусім цінуємо час і не розмінює-
мось на тривіальні дрібниці. Кожен з нас має мозок, який 
спроможний спроектувати міжгалактичний зореліт, щоб 
полетіти у космос, а ми інколи сваримося за кілька зайвих 
копійок у квитанції за комунальні послуги. Слідкуйте за 
своїми словами: 

– Коли ти будеш? 
– У вівторок.
– Завтра після обіду.
– Близько четвертої.
– Між 16:00 і 17:00.
– О 16:22.
Відчуваєте різницю у ставленні до безцінного ресур-

су? Який варіант виберете?
– Скільки ти заробляєш?
– П’ятдесят сотень.
– П’ять тисяч.
– Половину від десяти тисяч.
До яких категорій ви привчаєте свій мозок? Пам’ятайте, 

що ми завжди отримуємо те, про що просимо.

•	 Проявляйте більше ініціативи. Всесвіт платить 
саме за те, що ви робите без зовнішнього примусу. На-
прошуйтесь на роботу, на труднощі, на складні ситуації. 
Саме північний вітер зробив скандинавів вікінгами. Беріть 
участь у бою. Бідна людина думає: «От погоджусь я на це 
і муситиму постійно це робити. Але є сотня причин, чому 
це неможливо!». Ідейно й духовно багата людина береться 
за найскладніше, не думаючи за важкість Шляху, а про-
сто наполегливо та цілеспрямовано робить свою роботу. 
Не питайте: «Де стільки платять?». Це пасивна форма від-
носин із Всесвітом. Питайте: «Де я стільки зароблю?». Це 
активний підхід. Не питайте: «Чому цього не можна зро-
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бити?». Питайте: «Що треба зробити, щоб це втілити?». 
Не питайте: «Що мені робити?». Беріть і робіть хоч що-
небудь. Комірник дає нам блага не за те, ЩО ми робимо, а 
за те, що ми РОБИМО! 

•	 Всі вміння поширюються з побуту (коли нема зо-
внішнього наглядача) на бізнес (коли є умовний нагля-
дач), а не навпаки. Тому передусім слідкуйте за собою 
вдома, коли ви ходите в своїх тапочках з песиками. Уявіть, 
ніби якась дуже важлива людина постійно спостерігає за 
вами (це не параноя, а самоаналіз). Поводьтесь так, наче 
до вас прикута увага всієї людської спільноти (рано чи 
пізно так і буде), гідно і впевнено приймаючи зважені да-
лекоглядні рішення. Коли людина не є фінансово грамот-
ною/бізнесменом/ оратором/лідером «на кухні», то вона 
такою не буде і в бізнесовій діяльності, а якщо й буде, то 
це загрожуватиме їй вигоранням, бо виникне конфлікт між 
тим, якою людина є і тим, якою вона себе показує довко-
лишнім. 

І на завершення обговоримо два коротких пункти:

•	 Ні з ким ні про що не сперечайтеся! Йдіть своєю 
дорогою. Ваша суперечка – це ознака, що ви ступили на 
чужий шлях. Негайно з нього зійдіть і робіть своє!

•	 Не вимагайте в когось дотримуватись ваших 
правил, головне, щоб ви самі їх дотримувалися. Адже 
це ваше життя і ваша відповідальність. Навантажуючи 
своїми цінностями інших, ми чинимо насильство. Немож-
ливо комусь передати відповідальність, бо нав’язана від-
повідальність стає деструктивною виною для того, кому 
її дали. Цю відповідальність можна тільки виховати, а це 
складний, тривалий процес і це вже не тема нашої книги.

Як би дивно це не звучало, а багато заробляти – це не 
більше, ніж просто звичка! Коли людина після всіх докла-
дених зусиль починає багатіти, то в неї з’являється смак 
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до грошей. Це чудове відчуття, яке дає змогу заробляти 
більше й більше. Маховик запущений, процес іде. Часто 
він незворотній, як реакція у атомному реакторі. Але важ-
ливо в такому випадку вміти не розгубити себе. Бо навіщо 
нам всі скарби світу, якщо ми себе загубили та не можемо 
віднайти. Дивні ми люди: так багато думаємо про гроші, 
щоб колись нарешті про них не думати. Парадокс.

Основне завдання моїх курсів фінансової грамотності 
і цієї книги – пояснити, що все ваше життя залежить лише 
від вас самих і вся реальність проектується зсередини на-
зовні, а не навпаки! У кожного з нас своя реальність, свій 
Комірник. Як би категорично це не звучало, але ніхто й 
ніщо не може стримати людину, яка знає, чого вона хоче. 
Так можна говорити й про фінансові цілі. Весь світ вже 
лежить біля наших ніг, але чи готові ми його взяти просто 
зараз?

І якщо ви вже це зрозуміли, то сміливо можете від-
класти цю книгу (або подарувати її людині, яка, на вашу 
думку, зупинилася на півдорозі) і почати діяти, створюва-
ти та радіти такому незвичному звичному. А якщо ви ще 
вагаєтесь, то запрошую у подальшу мандрівку, яка проля-
гатиме через складання свого фінансового плану, зважаю-
чи на довготермінові особисті цілі.
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ТА ДОСЯГНЕННЯ 
ВЛАСНИХ ДОВГО-

ТЕРМІНОВИХ 
ФІНАНСОВИХ ЦІЛЕЙ

Багатий не той, хто багатий, а той, 
хто знає, скільки йому потрібно.

Луцiй Анней Сенека
Якщо деякі люди знев ажають ба-

гатство, то тому, що вони втратили 
надію на своє збагачення.

Френсіс Бекон 
Найважче заробити перший мільйон 

доларів.
Арістотель Онассіс

Уявімо собі ситуацію: на вулиці ви бачите знайомого, 
який проїжджає поруч. Ви махаєте рукою, він зупиняється, 
паркується і виходить. 

– Куди їдеш? – питаєте ви.
– Не знаю, просто їду, куди очі дивляться, – відповідає 

він.
Сюрреалізм якийсь, скажете ви. Хіба буває, щоб людина 

не знала, куди їде. Ми беремо авто, щоб поїхати на роботу 
чи приїхати з неї, завезти/відвезти/забрати/привезти/підвезти 
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когось чи щось, поїхати мандрувати. Звісно, що інколи хо-
четься просто покататися містом самому чи з коханою люди-
ною, щоб відволіктись, відпочити або удосконалити навички 
водіння, але це теж не просто так. Та іноді люди хаотично 
їдуть своїм життєвим шляхом, не усвідомлюючи для чого й 
куди. Наче сновиди, вони снують вичовганими звичністю до-
рогами туди-сюди, замість того, щоб рухатись у одному на-
прямку. Прикро таке стверджувати, однак більшість людей 
проживе своє життя намарно, будучи декорацією і фоном для 
звершень інших – тих, хто знає до чого й куди їде. Ці люди 
залишатимуться акторами масовки, маючи можливості стати 
режисерами, сценаристами й провідними героями водночас.

Мені подобається порівнювати людину та автомобіль. Як 
і автівка, людина може бути більш чи менш привабливою: 
є автомобілі, які своїми формами й дизайном одразу при-
вертають увагу довколишніх, а є люди, які вміють зовніш-
нім виглядом, формою подачі інформації й манерами одразу 
прихилити до себе. Хоча, як каже приказка, на колір і смак 
товариш не всяк. І машина, і людина мають певну потуж-
ність – «кубики під капотом». Гадаю, ви знаєте людей, які 
вміють мотивувати себе до роботи в три зміни, а після цьо-
го ще й добряче витанцьовують на вечірці. Потужність цих 
людей зашкалює, їх можна порівняти з переносними атом-
ними станціями чи двигунами у 500 кінських сил. Є люди, 
які, навпаки, кволі й нещасні, постійно потребують допомо-
ги інших – це такий собі слабенький двигун 1, 2 см2, який 
постійно ламається і в нього як не оливу треба доливати, то 
нові свічки вкручувати. Можна провести аналогію і з вну-
трішньою обшивкою: є вишукані, конструктивно продумані 
салони зі шкіри й червоного дерева, а є салони із типового 
пластику й немаркої зносостійкої тканини. Так само в різ-
них людей різна конституція і міцність внутрішніх органів. 
Хтось «виїжджає» завдяки печінці, у когось потужне серце, 
хтось має такі дужі легені, що може надути повітряну кулю. 
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А ще варто пам’ятати, що автомобіль не поїде без водія, так 
і наш мозок керує всією тією технологією. Водій у нас всіх 
кваліфікований і працюватиме добре, якщо щодня заванта-
жувати його завданнями, не давати нудьгувати та ставити 
перед ним правильні (свої) цілі. Людину та техніку можна 
порівняти також за значенням і функціями аксесуарів зовні 
та всередині.

А як пояснити фінансову сторону? Можна проаналізува-
ти рівень бензину в бензобаку та витрати палива. Люди на-
роджуються з різними фінансовими можливостями: хтось у 
бідній родині, де ледве зводять кінці з кінцями (бензин на 
дні, постійно мигає індикатор), а хтось у багатій (повний бак 
та ще й повні каністри на додачу). Та час зрівнює всіх, бо 
яким би потужним не був двигун рано чи пізно він потре-
буватиме сервісу, а салон знищиться. Дощі, заметілі й спе-
ка випалять фарбу й змінять зовнішній вигляд. Та й бензин 
раніше чи пізніше закінчиться, залежно від манери водіння 
водія, його догляду за автомобілем і, звісно, цілеспрямова-
ності руху. Кожен з нас має щомісяця нове вливання у ви-
гляді доходу чи зарплати, але чи на власні цілі ми його ви-
користовуємо, чи в одному напрямку їдемо? Той водій, який 
навіть невеликі вливання використовуватиме, щоб доїхати до 
свого місця призначення, добереться набагато швидше, аніж 
власник кількох цистерн з бензином, який кружляє на місці. 
Отакий-то справедливий механізм відбору тих, хто знає, чого 
хоче і тих, хто цього не знає, який зрівнює усі вихідні умови 
й сприяє тому, хто хоче, а не тому, хто просто має.

Отож, якщо витрати грошей вважати бензином, який по-
казує, куди ми можемо заїхати, а щомісячний рівень цього 
бензину, тобто суму, яку ми зможемо відкласти, ми визначи-
ли у попередньому розділі, то наступним кроком має стати 
визначення своєї цілі. Бо водій свого Життя без цілі – це наче 
людина без душі, живий покійник. Дехто з читачів цієї книги 
вже проїхав частину свого бензину (постаршав, прожив ба-
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гато років), але навіть якщо запаси скромні, то все одно ціль 
збільшує шанси доїхати, відкриває друге дихання, змушує 
крутитися і діставати дедалі більше бензину. Правильно по-
ставлена ціль сама нас веде, не дає стояти на місці, а змушує 
рухатися вперед.

Огляньтеся довкола: он іде статечний дядечко з дорогою 
течкою, а он мало не біжить молодий хлопчина в потертих 
джинсах. На лавці сидить молода дівчина, яка зосереджено 
щось читає, за нею зріла жінка вигулює свого песика, непо-
далік старший чоловік годує голубів, а за тим великим дубом 
гуляє подружня пара з візочком. Хто з них найшвидше роз-
багатіє? Щодня ми бачимо сотні, тисячі чи навіть десятки 
тисяч людей, яких ми, можливо, вже бачили в своєму місті, 
але жодного разу не спробували їх запам’ятати. За якими зо-
внішніми ознаками можна розпізнати фінансову грамотність і 
майбутні досягнення людини? Може за дорогим одягом? Але 
ж навіть мільйонери не завжди одягаються у найдорожче, на-
томість інколи люди купують за останні гроші модне вбран-
ня, щоб здаватись, а не бути багатими. Те саме стосується 
дорогих аксесуарів – годинників, гаманців, сумок, портмоне. 
Може людина, яка читає багато книг розбагатіє швидше, ніж 
той, хто їх не читає? Цікава думка, однак дозвольте запитати: 
а де братиме час людина, яка тільки читає? Якщо постійно 
читати, то коли діяти? Те саме стосується освіти: випускник 
престижного ВНЗ необов’язково краще себе зреалізує, ніж 
той, який пішов працювати одразу після школи. Від грома-
дянства, регіону, віри, політичних поглядів це теж не зале-
жить, адже багаті та бідні люди є серед найрізноманітніших 
груп, сфер і професій людей. Інколи є спокуса узагальнити, 
наприклад, що юристи багатші за комбайнерів, але таке по-
рівняння не буде ані статистично, ані логічно доречним.

То за чим все-таки можна розпізнати майбутній фінансо-
вий стан людини? За тим, що не видно, бо воно заховане гли-
боко всередині від допитливих очей, оченят і очисьок. За тим, 
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що задає вектор руху й життєву швидкість людини. За тим, 
що неможливо розгледіти під мікроскопом, однак воно таке 
велике, що може вмістити цілий Всесвіт у себе – за справ-
жніми ЦІЛЯМИ людини та її відповіддю на запитання «ДЛЯ 
ЧОГО?». Направду жодна ціль/бажання/мета не дається нам 
без ресурсів на її досягнення. Можна навіть стверджувати, 
що сама ціль водночас і є ресурсом, бо вона активізує у лю-
дини якийсь внутрішній голос/perpetuum mobile/попіл Кла-
аса/серце Данко/вогонь Прометея/дух Голема і невпинно та 
невтомно скидаючи вранці з ліжка, розбурхуючи з глибокого 
сну, підштовхує до діяльності. Хто відповів на запитання для 
чого, той виростив свої крила. В іншому випадку буденна 
реальність, як ярмо на шиї, дедалі більше притискатиме до 
землі.

Можливо слово «шукати» не цілком доречне. Бо шукати 
можна те, що ми раніше загубили. А загубити, своєю чергою, 
можна лише те, що ми мали. Натомість наша ціль – це не те, 
що вже було задане кимось, а те, що ми готові чи хочемо собі 
призначити. Тобто те, чого не було до, а стало лише після 
того, як ми про це задумалися. Свого призначення і своєї цілі 
неможливо відшукати, але можливо та необхідно створити. 
За нас це зробити нікому.

Ще багато можна говорити про цілі, однак ця тема більше 
стосується нашого ставлення до грошей, аніж до часу, тому 
я висвітлюю її у книзі «Створюй! Дій! Досягай!». Однак все, 
що стосується фінансової частини я пояснюю тут. Мало хто 
задумується про свої цілі не те, що на наступних п’ятдесят 
років, а й навіть на п’ять. Люди часто живуть сьогоднішнім 
днем, наче «птахи небесні, які не сіють і не жнуть, а все ма-
ють що їсти». До речі, у цьому ніякої колізії немає. У якийсь 
момент людина відчуває миттєве просвітлення, цілком пере-
конливу відповідь ТРЕБА і, як наслідок, отримує гроші, тоб-
то «манну небесну». Хоч ціль і не записана на аркуші, проте 
внутрішня чесність і справжня потреба змушує її реалізову-
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ватись. Однак таке трапляється рідко й знову людина мусить 
очікувати милості Комірника. Можна прийняти й нетиповий 
з позиції нашого первісного мозку варіант, який стверджує, 
що завжди буде завтра, а отже усвідомити потребу взяти від-
повідальність за своє життя у свої руки, почати ставити дов-
готермінові цілі й зайнятись плануванням.

Чому я пишу, що постановка цілей для нас є чимось 
вкрай незрозумілим і часто безглуздим? Для нашого древньо-
го мозку, який формувався у далекого пращура щонайменше 
2,5 мільйонів років тому в умовах агресивного зовнішнього 
середовища (пращур був не на вершині тогочасного харчово-
го ланцюжка, а отже в стані постійної готовності бути зни-
щеним більш досконалим біологічним суперником), поняття 
«завтра» не те, що було позбавлене сенсу, а швидше всього 
взагалі не існувало. І хоч ми трішечки змінились з того часу, 
але не настільки, як оптимістично можна було б подумати і 
так званий «мозок ящура» далі кидає людину в крайнощі на 
кшталт «живи сьогодні, бо завтра може не бути». То може 
треба взагалі відмовитись від постановки цілей? Власне ні, 
адже розвиток і зміни – це мутації, які прижились, тож саме 
через цілі ми можемо розвиватись, однак самі лише механіч-
ні записи на листочку без емоційних прив’язок і внутріш-
нього бажання змін будуть безсилі. То як все-таки написати 
й відчути справжність цілі?

Наведу основні вимоги до постановки й перевірки цілей, 
пройшовши які (а це зовсім непросто) людина може сама 
зрозуміти, чого вона хоче та легко цього досягнути. Водій 
нашого автомобіля отримує карту, на якій позначене місце, 
де він перебуває зараз (облік доходів і витрат), а також пункт 
призначення. Він може ще й не починати рухатись, але якщо 
все-таки заведе двигун і поїде, то приїде до місця призначен-
ня майже вчасно, вчасно, завчасно або й дуже передчасно. 
Наголошу, що записувати цілі потрібно на папері, користу-
ючись одним із правил керування часом: чого нема на па-
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пері – того не існує. Записаних цілей, наче під впливом яко-
їсь магічної сили, досягають швидше. («Магічну» силу має 
наше ставлення до написаного тексту, як до свого, тобто ми 
сприймаємо його як частину себе, а отже свідомо чи несвідо-
мо реалізуємо те, що там написано. Такий ефект не завжди є 
після набирання цілей на комп’ютері). Отож, щоб ціль діяла 
вона повинна відповідати таким критеріям:

1. Бути вимірною
Вимірна ціль – це та, яку можна описати цифрами. Але 

як виміряти цифрами щастя, успіх, багатство, гармонію у 
стосунках? Як виміряти здоров’я? Рівнем артеріального тис-
ку? Кількістю підтягувань, які можемо зробити? Питання 
вимірності є ключовим, тому кожна людина трактує його 
для себе по-іншому. Фінансові показники задавати начебто 
простіше: дохід і капітал вимірюємо в гривнях, житло об-
ліковуємо метрами квадратними. Але для всього потрібно 
підбирати свої критерії. Що важливіше для автомобіля – по-
тужність двигуна чи витрати палива? А для розвитку бізнесу 
– виробничі площі чи середній розмір чека помножений на 
кількість клієнтів. Важливо пам’ятати, що немає ідеальних 
цифр чи універсальних розмірних одиниць. Немає однакових 
вимірників для усіх. Кожен з нас має своє мірило й прихо-
дить на великий бенкет Життя зі своєю «лінійкою». Важливо 
знайти комплексний показник, який би можна було виміряти 
одним числом. Наприклад, кількість підтягувань як критерій 
здоров’я – це комплексне поняття, бо для того, щоб підтягу-
ватися на старості, потрібно зберігати свою фізичну форму 
й дбати про неї вже зараз. Те саме стосується і фінансових 
можливостей: лише рівень зарплати чи, скажімо, розмір на-
шого будинку навряд чи будуть дуже інформативними показ-
никами, хоча з них варто розпочати, щоб знайти свої кращі 
вимірники.

Все, що неможливо записати цифрами – не є ціллю. Все, 
що описують словами «багато», «часто», «швидко» – й по-
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готів. Людина, яка ставить собі за мету «заробляти багато 
грошей», «просто розбагатіти» чи «дозволити собі все, що 
хочу» грається з собою у лотерею без виграшу, оскільки не 
налаштовує свій мозок на жоден більш-менш прийнятний 
орієнтир. 

Зазначу, що цифри й числа, як і постановка 
цілі не є чимось природнім для людини. Нашому 
пращуру, який вів мисливсько-збиральницький 
спосіб життя не було потрібно рахувати більше, 
аніж до трьох. Кажуть, що навіть зараз деякі або-
ригени Австралії так рахують своїх дітей: один, 
два, багато, багато, багато. Бо навіщо стільки 
деталей, якщо три – це вже багато? Цифри – це 
щось таке чуже для нас (виникли близько 3000 
року до н.е.), ними потрібно вміти оперувати, бо 
це нова еволюційна можливість. І той, хто не за-
дає критеріїв і орієнтирів отримує не найкращі 
суспільні «лінійки». На своїх заняттях я часто 
ставлю таке запитання: «Коли помер вождь гу-
нів Аттіла, якщо відомо, що Гая Юлія Цезаря вби-
ли 42 року до н.е.?». Як це не дивно, але найчас-
тіше називають роки, близькі до 42, хоча Аттіла 
жодного стосунку до Юлія Цезаря не мав. Однак 
в умовах невизначеності ми, наче за соломинку, 
хапаємося за перше-ліпше число. Чи змінилась би 
ваша відповідь, якби запитання звучало: «Коли 
помер вождь гунів Аттіла, якщо відомо, що хре-
щення Русі відбулося 988 року н.е.?» Гадаю, біль-
шість знову назве роки, близькі до 988. Цікаво, що 
завжди приблизно 10% учасників мають іншу по-
зицію і називають дати ближчі до нуля у друго-
му випадку і ближчі до 1000 у першому  (можливо, 
для декого опонувати більшості – це природно?).
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Але суть зовсім не в Аттілі. Наш мозок про-
тягом дня сотні разів приймає рішення щодо не-
природних і неприємних (бо витрачає на це бага-
то енергії) для себе цифр: скільки має коштувати 
цей шампунь, чи справедлива ціна на нафту, яку 
площу запроектувати у цьому будинку, скільки 
грамів масла потрібно для цього торта, яка ціна 
на ці акції буде 18 жовтня і т.д.? Не легше обдуму-
вати, скільки ми маємо заробляти зараз і, напри-
клад, через п’ять років, або яку частину грошей 
потрібно відкладати чи собі скільки витратити 
на купівлю автомобіля. Ми прислухаємося до того, 
що кажуть інші, а це, погодьтеся, не найкращий 
орієнтир. Хто зароблятиме більше: той, хто орі-
єнтується на середню зарплату за даними уряду 
чи той, хто читатиме дорогі бізнес-видання, де 
описуватимуть доходи мільйонерів, якщо людина 
себе з ними звичайно асоціює? Гадаю, питання ри-
торичне. Середня температура по лікарні нам ні-
чого не дає, нам важлива наша температура. Ще 
раз наголошу, що справа не в «об’єктивних реалі-
ях», «поточній ситуації», «тарифних ставках» 
чи ще якійсь сльозливій окозамилюючій відмовці, 
а лише в нас самих,  наших критеріях і мірилах. 
В селищах, де люди живуть понад 90 років, шанси 
дожити до цього віку, попри різні об’єктивні фак-
тори, суттєво зростають. Легкоатлет, який орі-
єнтується на досягнення олімпійського чемпіона, 
рано чи пізно візьме кращу висоту, аніж той, хто 
орієнтується на результати вчителя фізкульту-
ри (якщо той не олімпійський чемпіон). Людина, 
яка перебуває у середовищі самодостатніх людей 
приречена досягати більшого. 
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Навчіть себе мислити цифрами та всьому задавати чіткі 
критерії – це дуже важлива передумова досягнення фінансо-
вої незалежності. Перш ніж описати щось аморфним «бага-
то», «дорого», «цікаво» чи «весело», задумайтесь, як це мож-
на описати числами.

Не дивуйтесь, що про інші вимоги до цілі я писатиму 
менше, адже навіть один добре продуманий критерій вимір-
ності суттєво наближає нас до її досягнення. Правильно по-
ставлена ціль – це половина шляху до її досягнення. Тому 
іншим пунктам я приділю менше уваги, хоча вони теж необ-
хідні. Отже, його величність наступний критерій:

2. Ціль повинна бути реальною
Реальна ціль – це ціль, яку ми можемо уявити або зрозу-

міти послідовність необхідних для її досягнення дій. Реаль-
них і нереальних цілей, як абсолютних понять, не існує. Є 
реальна або ж нереальна для конкретної людини ціль в кон-
кретний період часу в конкретних умовах. Заробити мільйон 
доларів – це реально й нереально водночас. Реально для того, 
хто зумів з долара зробити сотню, нереально для людини, 
яка лише мріє і говорить, але не діє. Той, хто вміє управляти 
одиницею справиться і з десятком, той, хто справляється з 
десятком – управлятиме сотнею. Давши раду сотні – отри-
має тисячу, а розібравшись із тисячею може переходити до 
управління десятьма тисячами, після яких відкритий шлях 
до ста тисяч, а там і до мільйону недалеко. Людина, яка че-
кає одразу на сто тисяч, отримавши їх, почуватиметься наче 
учень автошколи, якого посадили в спортивне «Феррарі» на 
Формулі-1. Зробіть ціль реальною, зрозумівши орієнтовну 
послідовність дій, що ведуть до її досягнення або не гаючи 
часу відмовтесь від неї.

3. Цілей повинно бути небагато
Сконцентруйтеся на головному, бо за двома зайцями по-

гнавшись можна жодного не спіймати. Та й хіба влучить стрі-
лець, якщо йому в очах двоїться чи троїться? Оптимальний 
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варіант – ставити приблизно 2–3 цілі на тривалий період (від 
5 років). Зосередьтесь на головному, все решта отримаєте 
від Комірника бонусом. Зазвичай людина реалізовує себе в 
трьох сферах: особистому житті (діти, внуки, здоров’я, став-
лення до нашого тіла), професійному зростанні (діяльність, 
кар’єра, гроші) та хобі (інтереси, вільний час, громадська 
активність). Чудово, якщо людині вдається поєднувати ці 
сфери. На рік цілей може бути більше, але на довший пері-
од часу не рекомендую ставити перед собою забагато цілей. 
Хочете будинок – думайте про будинок! Міряєте якість жит-
тя виробничими потужностями свого підприємства – сфоку-
суйтесь на них! Для вас є важливою вартість години роботи 
– аналізуйте все саме з такої позиції! Коли хочеться всього й 
одразу, то результату не отримаєте.

4. Ціль повинна бути визначеною в часі
До якого часу я повинен цього досягнути? Чи справді 

на це потрібно саме стільки часу? Що я робитиму, якщо до-
сягну цього швидше чи пізніше, ніж запланував? Час – це 
теж число і, як у випадку вимірності, нам необхідно його для 
себе визначити. Людина часто живе за принципом вимуше-
ної необхідності: мушу до другого липня написати проект, 
тому берусь і роблю. Бо якщо ще є час, то можна відтягнути 
написання до крайнього терміну. Коли студент почне писати 
курсову, якщо завдання йому видали 1 вересня, а кінцевий 
термін здачі 1 грудня? Правильна відповідь: хороший сту-
дент 30 листопада, а поганий – 2 грудня спише в першого. 
Хоча це й жарт, але ми всі в душі трохи маємо від «неспіш-
ного студента», який починає щось робити тільки тоді, коли 
вже неможливо відкладати. Визначившись з цілями, постав-
те собі каверзне запитання: «А чи не можу я цього досягну-
ти швидше?». Відповідайте собі чесно. Нехай ми досягаємо 
того, що собі запланували, вчасно. Бо якщо ми кажемо собі 
«я ще встигну», «почну робити завтра», «в мене ще є час», то 
насправді викидаємо час до смітника. А як казав літератур-
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ний батько Аліси у Задзеркаллі: «Час не любить, коли його 
вбивають». Визначеність цілі в часі передбачає, що вже сьо-
годні ви здійсните перші кроки для її досягнення. Так, вже 
сьогодні треба зробити перший крок. Не відкладаючи його 
на завтра чи на далеке у своїй невизначеності потім.

5. Ціль повинна бути позитивно сформульованою
Ніколи не думайте чи не кажіть, що ви чогось не хочете, 

завжди кажіть про те, чого хочете! Зі своїми цілями та мрія-
ми потрібно бути дуже обережними, вони обов’язково здій-
снюються. Думайте про те, чого вам хочеться. Наприклад, 
якщо людина каже, що не хоче мати такої мізерної пенсії, як 
її бабуся, то моделює у своєму геніальному мозку саме таку 
старість. Найпростіший спосіб щось не отримати – це не 
знати, чого насправді хочеш. «Не хочу працювати з ранку до 
ночі, як мої батьки», «тільки б не бідувати», «точно знаю, що 
не хочу мати боргів» – це дорога у власне фінансове пекло. 
Як неможливо виміряти здоров’я кількістю хвороб, бо воно 
цілісне і неподільне, так і багатство не можна міряти катего-
ріями бідності. Бо справжнє багатство не є тягарем для свого 
власника, воно самодостатнє і неподільне на фрагменти, які 
б суперечили одні одним. Тому якщо якісь елементи багат-
ства створюють його власнику незручності чи морально при-
гнічують, то це не що інше, як фрагменти бідності – пазли з 
іншого візерунку.

Після п’яти суто технічних і логічних вимог до поста-
новки цілі необхідно поставити ще дві емоційні, але від того 
не менш важливі вимоги. Яка користь від добре складеного 
рецепту чи написаної музики? Потрібно ще з душею при-
готувати ту страву чи пристрасно зіграти композицію, щоб 
довершити справу. Люди теж часто надто формалізують свої 
цілі, але, не відчуваючи емоційної наснаги від їхньої реаліза-
ції, втрачають ресурси і збиваються з шляху. Тому:

6. Ціль повинна бути на 100% пов’язаною з вашою від-
повідальністю
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«Я це зроблю!», – ось які слова Комірник хоче почути 
від вас. Якщо хоча б маленький сумнів закрався у закамар-
ки вашого серця, то ціль, переходячи в розряд бажаної та 
необов’язкової, дуже швидко зникне з горизонту вкладень 
нашого часу. «Якщо… », «може», «в принципі», «я не про-
ти», «можливо», «було б непогано… », «ех, якби… », – це 
все цвяхи в домовину власної цілі. Ніяких якщо! Ваша ціль 
залежить тільки від вас! Інакше це не ваша ціль. 99% вашої 
відповідальності й ви летите в провалля беззмістовності 
життя. Інколи на заняттях я розповідаю таку історію:

ДИТИНА НАД ПРОВАЛЛЯМ
Група туристів поверталась із гір і несподівано по-

бачила жахливу картину: в ущелині між скелями, заче-
пившись одягом за невеликий кущ, висіла дитина. Над 
ущелиною стояла жінка й намагалася її витягнути.

Молоді та дужі туристи, звісно, кинулися допома-
гати жінці. Та хоч кущ і утримував дитину достат-
ньо міцно, дотягнутися до неї було неможливо. Якими 
тільки способами вони не намагались допомогти не-
щасній жінці, але нічого зробити не змогли. Зрештою 
вирішили чимскоріше йти до лісника за мотузкою. Як 
вирішили, так і зробили. Та коли вже з мотузкою вер-
тались до ущелини, то побачили щасливу матір з ди-
тиною, які йшли їм назустріч.

– Як ви змогли це зробити? – здивовано запитали 
туристи. – Ми ж набагато сильніші й вправніші, але 
нам це не вдалось!

– Просто це була не ваша дитина, – відповіла 
мати.

Без чого ви не готові прожити життя? Чого собі не проба-
чите? Що трапиться, якщо ви не досягнете того, чого хотіли 
досягнути? Що ви готові зробити, незважаючи ні на що? Для 
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чого ви не потребуєте ані іншого президента, ані іншої кра-
їни, ані зміни будь-яких зовнішніх обставин? На перехресті 
всіх цих відповідей є істинно ваша ціль. Скажу більше: ви 
вже її досягнули, потрібен лише час, аби ви навчилися ко-
ристуватися своїм досягненням. «Я це зроблю», – три сло-
ва, які й промовляти не потрібно, але вони вирізняють того, 
хто насправді хоче й зробить від того, хто лише хоче робити. 
Отих других є чимало серед нас, а перші – на вагу золота. І 
справа не в тих інших, а у тому, до кого належите ви?

7. Ціль повинна ЗАВОДИТИ!
Це вже швидше перевірка цілі, однак без неї не обійтися. 

Що ви відчуваєте, коли уявляєте, що досягнули своєї цілі? 
Це щось буденне й приземлене чи, навпаки, піднесене й оду-
хотворене? Слово «заводити» – це лише ярлик, бірка до від-
чуття, тож можете його перейменувати на свій лад. Напри-
клад, вжити такі слова: мотивувати, надихати, подобатись, 
заряджати, бадьорити, підштовхувати, окриляти. Справжня 
ціль піднімає вас із теплого ліжка з непереборним бажанням 
йти та робити те, що до неї наближає. Ви повинні бачити 
тільки свою ціль, наче у такій притчі:

ЦІЛЬ
Майстер прийшов з учнями на галявину, щоб вла-

штувати змагання. Повісив мішень на розлогому дере-
ві, відійшов на певну відстань. Закликав першого:

– Ти бачиш дерево? – запитав, коли той приготу-
вався стріляти.

– Так, – ствердно відповів учень.
– Можеш не стріляти, – вигнав його Майстер.
– Ти бачиш дерево? – звернувся до другого.
– Ні, – невпевнено відповів учень.
– А що ти бачиш?
– Мішень на дереві.
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– Ти не попадеш, тож можеш і не стріляти, – 
спророкував Майстер. 

– А ти бачиш дерево? – звернувся до третього.
– Ні, – відповів учень.
– А мішень?
– Не бачу я ніякої мішені.
Інші учні вибухнули сміхом.
– А що ти бачиш?
– Я бачу ціль, – впевнено відповів учень.

Скільки часу ви тішитиметесь, здобувши свою ціль? Все 
життя чи п’ять хвилин? Можливо, не варто вкладати стільки 
часу й зусиль у щось нетривале? Сьогодні: вау, я отримав 
те, що я хотів! Завтра: ех, чим би то зайнятися? Будьте не-
скромні в своїх цілях, але вибирайте щось насправді для вас 
важливе. Бо акцент на неважливому приносить лише розча-
рування. Маленька таємниця: вибирайте цілі пов’язані з тво-
ренням, а не споживанням. Новий телефон, авто чи екзотич-
ний відпочинок забуваються і сприймаються як норма вже на 
наступний день після того, як ми їх здобули. Задоволені по-
треби не мотивують! Натомість створений новий соціально-
мистецько-культурно-благодійний фонд чи система допомоги 
дітям-сиротам, написана книга чи відзнятий документальний 
фільм, або навіть закладений на віки сад, «харчуватиме» вас 
енергією ще довго. Проблема багатьох людей, які не дося-
гають значних фінансових результатів у тому, що вони не 
вміють хотіти, звикли задовольнятися малим. Той же, хто 
ставить визначні не споживацькі, а бажано глобальні цілі, 
досягнення яких змінить життя не лише одному мрійнику, 
а мало не цілому людству, отримає бонусом виконання всіх 
своїх матеріальних забаганок. Той же, хто тільки думатиме 
про хліб, втратить і його, і свій час при цьому.

Справжня наша ціль – це єдине, що мотивує відклада-
ти та боротись із спокусою витратити. Заощаджувати лиш 
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би заощаджувати – безглуздо і невиправдано. Жертвувати 
маленькими приємностями заради великих задумів – ось у 
чому насправді проявляє себе людина, ось як гартується дух 
і характер! Завжди пам’ятайте, що гроші, які ви вклали не в 
свої цілі – вкладені в цілі інших людей. Є звісно люди, які 
досягнувши знаменитих фінансових результатів, не знатим-
уть що відповісти на запитання: «Чи ставили ви собі це за 
ціль?». Та нічого дивного в цьому немає, бо людина може 
досягати й без попереднього планування, маючи якусь цін-
ність, яку, наче знамено, вона пронесла в своєму житті, або 
якесь глибоко заховане нереалізоване внутрішнє бажання, 
яке дало змогу їй стати саме такою людиною.

Справжні цілі людини можна перевірити тільки за фактом 
досягнення. Якщо людина тільки говорить про свої цілі або, 
скажімо, складає фінансовий план, то це означає, що вона 
поки що хоче розповісти про свої цілі або написати план. Чи 
ведуть ці дії до досягнень стане зрозуміло лише по досягнен-
ню цих цілей або наприкінці життя. Може це звучить дивно, 
але справжні цілі людей – це ті, яких вони досягають. Не 
можемо знати істинного шляху мандрівника в дорозі, доки 
не знатимемо, куди він зайшов. Все решта – лише слова.

Це було трохи теорії про цілі,  а зараз пропоную почати 
втілювати ці ідеї у життя. Отже, напишіть на аркуші папе-
ру, що ви матимете і чим володітимете більше, аніж зараз, 
скажімо, через років сорок. Яким майном (рухомим і неру-
хомим), якими підприємствами (великими й малими), якими 
депозитами в вітчизняній і іноземній валюті ви володітиме-
те? Теми духовних і сімейних активів, соціальних здобутків і 
набутого досвіду ми не зачіпаємо, оскільки все-таки йдеться 
про фінансові показники, але для власного інтересу можете 
написати й такі цілі. Всі цілі описуємо відповідно до семи 
критеріїв. Коли матимете готові відповіді можете продовжи-
ти читати цю книгу. 

…
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Думаю, що це трапиться через два-три роки, бо поста-
вити свою довготривалу ціль (а отже зробити перші кроки 
на шляху до неї) потребує чимало часу й зусиль. Тому якщо 
комусь не сила стільки чекати, то рекомендую обдумати свої 
цілі на десять років. Скільки вам тоді буде? Який це буде рік? 
Що ви здобудете до того часу? Що матимете й чим володі-
тимете чи користуватиметесь? Банківські рахунки? Доходи? 
Капітал? Скільки? Чого? Де? Беремо аркуш паперу, ручку та 
записуємо відповідно до критеріїв. 

…
Буді вірити, що через кілька місяців інтенсивної роботи 

з власними бажаннями ви вже систематизували їх на папері. 
У справі постановки цілей не варто поспішати, як і у спра-
ві вибору супутника чи супутниці життя. Втім, якщо й це 
для вас задовго, то пропоную спершу поставити ціль на один 
рік. Рівно через 365 днів, якщо б ми зустрілись з вами, чим 
би ви похвалились? Що за той час здобули б? Рік це дуже 
багато, тож на тому відтинку часу можна заснувати мульти-
національну компанію, народити дитину, об’їхати десяток 
країн і написати кілька бестселерів, однак це можливо лише 
при цілеспрямованому витрачанні свого часу на досягнення 
цілей. Чого досягне боксер, який на рингу махатиме руками 
в різні боки? А той, хто спрямовуватиме свої удари в одну 
точку? Не розхлюпає свою енергію той, хто знає, чого хоче, 
інакше не досягнути чогось справді важливого.. Пам’ятайте, 
що люди зазвичай недооцінюють того, що можна зробити за 
рік при наполегливому вкладанні часу, віри, емоцій, інших 
ресурсів та не розмінюючись на байдикування та маленькі 
приємності (кави, цигарки, розваги тощо). 

Пам’ятаєте аналогію з автомобілем? Водій володіє кар-
тою  (планом, який ми ще будемо складати), але наші випи-
сані цілі – це наче фари. Однорічні цілі – це габарити: з ними 
ми вже можемо їхати в сутінках і інші автомобілі нас поміча-
тимуть. Десятирічна ціль – це фари ближнього світла: навіть 
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на незнайомій дорозі ми зможемо їхати з певною швидкістю, 
а дощ чи сніг не стане нам на заваді, бо ми зможемо розгле-
діти всі дорожні знаки й не збитися зі свого шляху. А коли в 
нас встановлені протитуманні фари дальнього світла, потуж-
ні як прожектори, то ми можемо максимально використову-
вати потужності свого авто незалежно від якості дорожнього 
покриття, освітлення і погодних умов. Нас буде неможливо 
не помітити в темряві. Цілі дуже гарно корелюють з такою 
аналогією, бо й справді людина шукає сенс не тоді, коли всім 
задоволена (світла сонячна днина), а тоді, коли щось гнітить: 
відчуття нереалізованості чи бажання досягнути більше (хо-
лодна дощова ніч на невідомій дорозі). Якщо задуматись про 
фари ще засвітла, то можна й не зупинятись тоді, коли інші 
будуть змушені стояти обабіч великої траси Життя. Частіше 
задумуйтесь про те, які ви маєте фари та чи годяться вони 
в суворий час невизначеностей і трудностей. А в ситі часи 
вони й справді не потрібні.

Наступне, що я пропоную вам зробити – це виписати всі 
витрати, які вас очікують протягом наступних сорока років: 
машини, квартири, створені бізнеси, одруження, діти, сади й 
поля, навколосвітні подорожі, Олімпіади, яхти, видані кни-
ги, навчання дітей, – словом все, що приблизно можна ви-
міряти часовими й фінансовими (більше від ваших чотирьох 
місячних доходів) величинами. Не турбуйтеся на цьому етапі 
інфляцією, стагнацією чи якимись іншими «об’єктивними» 
реаліями, адже річ не у них, а в тому, щоб зрозуміти, що я 
маю і хочу мати. Якщо ваше бажання справді сильне, то ви 
досягнете всього, що задумали, незважаючи на жодні обста-
вини. А якщо з’ясується, що це не ваші цілі, то навіть попри 
сприятливу закупівельну ціну на арахіс у Ефіопії чи низький 
рівень зайнятості в Китаї, внутрішній ледар зуміє пояснити 
власну безталанність. У безвідповідальності багато батьків, 
тобто причин. 

Виписуємо свої витрати та розміщуємо їх у відповідній 
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умовній послідовності за шкалою від одного до сорока. Ниж-
че наводжу таблицю з умовними цифрами, які характеризу-
ють витрати, яких ми очікуємо за цей період. Одразу напи-
шу, що всі персонажі вигадані, а числа взяті «зі стелі», тому 
якщо ті чи інші величини здаються вам невиправдано вели-
кими чи, навпаки, замалими, можете довільно їх збільшити 
чи зменшити. Річ все-одно не в сухих цифрах, а в нашій го-
товності досягати того, що ми внутрішньо собі дозволимо.

Рік
Сума, яку 
потрібно 

накопичити
Ціль витрат

Сума, яку 
потрібно 
щомісяця 

відкладати на 
конкретну ціль

Загальна сума 
відкладень на 

місяць

1 2 3 4 5
1 0 5859
2 0 5859
3 50 000 весілля 1161 5859

4 30 000
витрати, пов’язані 

з народженням 
дитини

490 4698

5 0 4208
6 0 4208
7 100 000 автомобіль 765 4208
8 0 3443
9 0 3443

10 30 000
витрати, пов’язані 

з народженням 
другої дитини

130 3443

11 0 3312
12 0 3312
13 0 3312
14 0 3312
15 1 500 000 власний будинок 3003 3312
16 0 310
17 0 310
18 0 310
19 0 310
20 0 310
21 0 310
22 0 310

23 150 000
гроші, відкладені 
на освіту першої 

дитини
103 310

24 0 207
25 0 207
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26 0 207
27 0 207

28 200 000
навколосвітня 

подорож на срібне 
весілля

73 207

29 150 000
гроші, відкладені 
на освіту другої 

дитини
49 134

30 0 85
31 0 85
32 0 85
33 0 85
34 0 85
35 0 85
36 0 85
37 0 85
38 0 85
39 0 85

40 1 000 000 будиночок біля 
моря за кордоном 85 85

Ця таблиця ілюструє орієнтовний перелік витрат у не-
відомих грошових одиницях якоїсь уявної людини. Точної 
фінансової складової тут немає, хоча нескладно підвести 
під цю систему певну фінансово-математичну базу. Та моє 
завдання не наводити точні цифри, середні й правильні для 
всіх людей на планеті, а дати орієнтир для досягнення своїх 
бажань.

Щодо четвертої колонки, то використаємо формулу до-
вічної ренти (тобто, коли ми щомісяця вкладаємо гроші під 
сталий відсоток, не забираючи відсотків, а лише докладаючи 
на основний рахунок). Щоб дізнатися, скільки потрібно від-
кладати грошей щомісяця (N0), аби через n періодів (колонка 
1 помножена на 12 місяців) отримати  суму N1 (потрібну на 
нашу ціль, 2-га колонка) потрібно:

   1)1(
1

0 −+
×

= ni
iNN

, 
де і – відсоткова ставка за період (у нашому випадку місяць), 
яку в розрахунках я приймав за 12% річних (1% або 0,01 від 
суми на місяць).
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Якщо ваш внутрішній голос відволікатора починає бур-
чати, де взяти такі відсотки, в якій це валюті, чи направду 
існує такий депозит і чому не врахована інфляція, то реко-
мендую якось заглушити його. Адже скласти у спеціаліста 
фінансовий план під ваші конкретні потреби, з врахуванням 
ситуації у вашій країні зовсім неважко. Але я дуже хочу, щоб 
ви самі навчились складати свій фінансовий план, бо вірю, 
що запровадження таких знань на масовому рівні, серед лю-
дей, які не байдужі до свого майбутнього, кардинально впли-
не на ситуацію у суспільстві. Тільки вільні батьки можуть 
виховати вільних дітей.

 У останній п’ятій колонці виписана накопичена сума 
по всіх цілях. Вона зменшується до закінчення плану, оскіль-
ки ми виплачуємо гроші за все, що хочемо придбати і нам 
залишається дедалі менше витрат. Всі ці розрахунки з враху-
ванням ваших витрат можна здійснити самостійно, викорис-
товуючи подану формулу або користуючись калькулятором, 
який я розміщую на сайті Школи розвитку SPE http://www.
spe.org.ua/attachments/092_calculator.xls.

Із таблиці випливає кілька висновків:
– з часом регулярні витрати під впливом фінансових за-

конів часу зменшуються. Наприклад, на освіту другій дитині 
потрібно чи не наполовину менше грошей, ніж першій.

– кожен може собі дозволити навколосвітню подорож і 
будиночок біля моря за кордоном, річ лише у бажанні й го-
товності відмовлятися від меншого на користь більшого.

– що більший відтинок часу, то більше фінансових мож-
ливостей при постійному відкладанні ми маємо.

Загальний висновок може бути такий: час працює на нас, 
якщо ми працюємо на свій час. Склавши навіть загальний 
план, ми можемо зрозуміти, які фінансової виклики нас чека-
ють, а отже підготуватись до них своєю обізнаністю. Погодь-
тесь, що кожна конкретна сума не є ані великою, ані страш-
ною. Проблема може виникнути лише тоді, коли ми написали 
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собі забагато (хочемо відкусити більше, аніж зможемо пере-
жувати) або збили все надто близько до перших років (на-
пхали повен рот їжі й не можемо проковтнути). Якщо якась 
ціль нам видається важкою до реалізації наступного року, то 
вона може виявитися легкою на тривалому етапі. Крім того, 
завжди можна збільшувати дохід або суму відкладання, – це 
вже залежить від того, як ви домовитесь зі своїм Комірником. 
Основне навантаження ми відчуємо протягом перших років, 
тож якщо ми не готові почати більше заробляти чи/і пропо-
рційно більше відкладати, то завжди можна відтермінувати 
свою ціль. Але якщо ми надто часто щось відтерміновуємо, 
то чи наша це ціль? 

На базі цієї моделі рекомендую також скласти собі план 
на 10 років з врахуванням всіх витрат, які перевищують ваші 
витрати за один-два місяці. Розуміючи свої потреби й ціну, 
яку потрібно буде за них заплатити, ми робимо власне май-
бутнє набагато передбачливішим. Аби краще зрозуміти меха-
нізм можете допомогти скласти фінансовий план коханій лю-
дині, близьким, співробітникам чи знайомим. Таким чином 
зможете потренувати себе та при цьому допомогти іншим.

Люди, які досягають більшого нічим не особливі, їм лише 
притаманне поєднання трьох складових: бажання, віри та ще 
одного компонента, який я називаю «взятиізробити». Багато 
кого ще потрібно навчити хотіти більше, надихнути до вели-
ких звершень, бо часто затюкані у власному дитинстві, коли 
їм відбили бажання проявляти ініціативу, ці люди, наче сно-
види, бредуть з дому на роботу, а з роботи додому, думаю-
чи про споживання і тілесний комфорт, забуваючи про те, що 
вони можуть змусити цей світ «крутитися у другий бік». Віра 
передбачає наявність якихось безумовних ідеалів, цінностей і 
ідей, чогось такого, за що людина готова боротися.

У другій частині фільмі «Матриця» корабель 
Морфея прибуває у Сіон. Командувач армії Сіону 
запрошує Морфея до себе:
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– Чому ви не послухались мого наказу поверну-
тися в Сіон тоді, коли ваш корабель був необхід-
ний для оборони? – запитує він.

– Нео потрібен був час, щоб виконати завдан-
ня у Матриці, – відповідає Морфей.

– Не всі вірять у Нео, – зазначає Командувач.
– Я можу вірити й без них, – відповідає Мор-

фей.

У останніх словах найкраще продемонстроване поняття 
віри. Наша справжня віра – це те, для чого нам більше ніхто 
й ніщо не потрібне: ані людина, ані книга, ані колектив од-
нодумців. Наша справжня віра – це те, що ми робитимемо «і 
без них». Якщо людина потребує когось чи чогось, щоб поча-
ти щось робити, то насправді вона не вірить у те, що робить, 
а отже неминуче приречена. Віра – це навик, якого потрібно 
набувати, а один із способів – більше діяти, коли все добре і 
подвоювати чи навіть потроювати зусилля, коли все не так, 
як хотілося б.

Третій пункт «взятиізробити» я свідомо пишу без про-
білів, оскільки це одне поняття і якщо людина береться і 
робить, то між «і» ще може надто багато думати, радитися, 
відволікатися, сваритися, демонструвати щось комусь, вага-
тись, посидіти у соцмережах, почитати книгу, хоча між цими 
двома поняттями навіть комар не повинен просунути ніс. Ще 
раз наголошу, що ніхто не особливий, просто є люди, які хо-
чуть і роблять. Якщо хтось не робить, значить не хоче! А 
якщо говорить, що хоче, але не робить, значить для людини 
важливою є тільки розмова, а не дія. Ціль – це те, що при 
тривалому обмірковуванні й докладанні часу активізує всі 
три складові, роблячи з них трьох китів нашого фінансового 
успіху.

Визначившись з цілями і склавши власний план, слід ви-
значитися і систематизувати в таблиці динамічні показники, на 
які ми орієнтуватимемось впродовж наступних п’яти років:
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1. Рівень доходу (зарплати)
2. Відкладений капітал
3. Три ключові компетенції
 Тобто таблиця набуде вигляду:

Показник | Рік
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Середній місячний дохід X
1

X
2

X
3

X
4

X
5

Капітал/заощадження/майно Y
1

Y
2

Y
3

Y
4

Y
5

Ключова компетенція №1 A
1

A
2

A
3

A
4

A
5

Ключова компетенція №2 B
1

B
2

B
3

B
4

B
5

Ключова компетенція №3 C
1

C
2

C
3

C
4

C
5

Середній місячний дохід – це наш орієнтир на наступні 
періоди разом з динамікою його зміни і основа майбутніх за-
ощаджень, а отже нашого фінансового добробуту. Потрібно 
налаштувати свій мозок на висхідні показники доходу, а та-
кож зрозуміти власні фінансові орієнтири, бо інакше, як ка-
зав Сократ: «Кораблю, який не знає своєї гавані, жоден вітер 
не буде попутнім».

І не треба стверджувати, що ваша зарплата (дохід) зале-
жить від шефа, тарифного плану, кон’юнктури ринку, керів-
ництва держави, світової кризи чи ще чогось зовнішнього, 
бо ваш дохід залежить тільки від того, що всередині – вашо-
го ставлення до себе й свого життя. 

На одному занятті молодий юрист, який на 
той час працював у банку, заперечив:

– Звідки мені знати, якою буде моя зарплата 
через п’ять років?

Та не встиг я відповісти йому, як це зробив ін-
ший учасник, який мав свій бізнес:

– Як це твій дохід може не залежати від тебе? 
– обурився він, – Якщо тобі мало платять на цій 
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роботі, то працюєш більше. Якщо це не допомагає, 
то змінюєш роботу, а якщо й цього недостатньо, 
то працюєш на кількох роботах одночасно або ж 
відкриваєш свою справу. Та якщо тебе щось не вла-
штовує в твоєму доході, то «землю гризтимеш», 
а таки заробиш більше.

До цих слів мені немає що додати. Дехто на-
томість запитує:

– Ну от я запланую собі. Але де ж стільки пла-
тять?

– Не питайте, де стільки платять? Питайте, 
де ви стільки зможете заробити? Це два абсолют-
но різних підходи, один з яких пасивний, коли ми 
очікуємо «манни небесної», а інший змушує прояв-
ляти активність і самим кувати своє щастя.

Пам’ятаю ще такий діалог:
– Я лікар і мені нараховують зарплату по 

тарифній сітці, яка своєю чергою залежить від 
напрацьованого стажу. Ці норми затверджує 
уряд…

– Ви живете не так, як дозволяє «тарифна 
сітка», а так, як самі собі дозволяєте. Ніколи не 
переносьте відповідальність за своє життя назо-
вні, бо це тільки ваш вибір і ваша особиста відпо-
відальність.

Інший учасник стверджував: 
– Я не знаю, який реально матиму дохід, бо 

мій бізнес сезонний.
– Сезонність – це наша вигадка. Якщо ви ви-

готовляєте морозиво, то взимку продавайте сніг 
у Саудівську Аравію. Маючи бажання, завжди мож-
на знайти ідеї і можливості для їхньої реалізації. 
Маєте сезонні труднощі – покрутіться, зробіть 
щось неочікуване, створіть прецедент у бізнесі!
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Основна ідея всього написаного така: «Хочете чогось до-
сягнути – візьміть на себе 100% відповідальність! Вимагайте 
від себе більше! Вам це точно під силу! Знаю, що ви зможе-
те!».

Студентів одного з престижних університе-
тів розділили на дві групи: першу попросили на-
писати, який дохід вони очікують отримувати 
через 10 років, а другій групі завдання не давали. 
Через десять років порівняли реальні результа-
ти учасників двох груп. Дивно, але середній ре-
зультат тих, хто моделював свій дохід значно 
перевищував те, що вони написали, натомість 
результат їхніх колег, нагадаю, з такими сами-
ми вихідними умовами не вражав: вони заробляли 
в середньому на 30–40% менше. Невже й справді 
лише планування і обмірковування може зроби-
ти людину багатою? Звісно ні, бо мрії без дії – це 
порожній звук. Однак людина, яка почала плану-
вати й розмірковувати над власними доходами, 
витратами, цілями, планами має шанс набагато 
швидше прийти до бажаних показників тому, що 
почала налаштовувати свій мозок на результат, 
а йому (нашому мозку) байдуже чого досягати: чи 
то мільйонних статків, чи то животіння на межі 
виживання, головне – задати орієнтир.

Пам’ятаю, як будучи ще студентом я надих-
нувся вищеописаним прикладом і написав тоді 
план зміни доходів і ключових компетенцій на 
5 років у своєму щоденнику. Цифри мені здалися 
нереальними, але перші півтора-два роки я дуже 
ретельно зберігав їх у своїй голові та постійно 
себе перепитував: «Що я зробив сьогодні, аби мог-
ти стільки заробляти?». Потім за справами за-
був про свої записи. І так сталося, що наприкінці 
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п’ятого року навчання мені потрібен був якийсь 
контакт з того щоденника. Яким ж було моє зди-
вування, коли, гортаючи старі листки, я знайшов 
свою табличку, цифри в якій були дуже близьки-
ми до того, що я на той момент заробляв! Трохи 
пришвидшившись, до кінця року я вже мав те, що 
колись собі сам змоделював!

Ми всі моделюємо себе: хтось це робить свідомо, хтось 
підсвідомо, однак якщо ми нехтуємо можливістю сформува-
ти своє майбутнє, то це за нас обов’язково зробить хтось ін-
ший, наприклад, суспільство. А чи завжди нам пропонують 
кращі орієнтири, ніж наші внутрішні?

Другий пункт – план зміни нашого капіталу – залежить 
від попереднього, тобто нашого рівня доходу. Адже капітал 
– це те, що ми не спожили, а залишили собі майбутньому. 
Із збільшенням доходів, а отже й частки відкладання він по-
винен стрімко збільшитися і це варто собі запланувати. У 
розділі про інвестування ми ще розділятимемо його на три 
групи за рівнем ризику й прибутковості, однак поки що це 
зайве. Головне – чітко усвідомлювати з якими фінансовими 
здобутками ви закінчуватимете свій рік, бо саме це буде ва-
шим орієнтиром протягом цього часу. 

Третій-п’ятий  пункт (ключові компетенції) – це те, що 
дасть нам змогу зростати в доходах настільки, наскільки ми 
собі це запланували. Тобто отримати відповідь на запитан-
ня: «Що дасть мені змогу стати настільки ефективним, щоб 
отримувати те краще, на що я розраховую? У яких сферах 
я повинен особливо просунутися, аби удосконалитись до 
того рівня, на який я очікую?». Для кожної людини це будуть 
власні вимірники, тож шукати універсальних для всіх немає 
змісту. Це наче проміжні цілі, які підтверджують наші осно-
вні наміри. Наприклад, можна описувати:

– рівень знань з іноземної мови;
– спортивний розряд;
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– кількість працівників, якими ви керуєте;
– динаміку особистих стосунків;
– вимірні комунікативні навички;
– здобуті сертифікати, дипломи та посвідчення;
– кількість опублікованих наукових чи художніх праць;
– кількість напрацьованих годин у певній темі (музич-

них чи публічних виступах, наукових дослідженнях тощо);
– кількість соціальних зв’язків і т.д.
Ці критерії не повинні бути «правильними», вони мають 

бути вашими. Компетенції мають бути найголовнішими саме 
для вашого фінансового майбутнього, а не такі, які ви пише-
те, бо всі думають, що це потрібно в сучасних умовах. Перед 
тим, як записувати поміркуйте: «Чи справді це дасть мені 
змогу заробляти стільки? Як саме? Завдяки чому?». Тобто 
пошукайте взаємозв’язок між чинником особистісних змін 
і фінансовими надходженнями. Виписуючи таким чином 
«трьох слонів» (їх можна написати до семи, але не менше 
трьох), ми виписуємо самі собі внутрішній дозвіл отримува-
ти вказану в першому пункті зарплату. Тобто даємо відповідь 
на сокровенне запитання, яке часто ставить Всесвіт: «А що 
ти вмієш робити на таку суму, яку написав?». Зможемо йому 
пояснити – отримаємо, не зуміємо – чекатимемо наступної 
нагоди.

Уявіть собі, відчуйте ситуацію: ви приходите у кабінет 
свого шефа й при відкритих дверях, щоб чули ваші колеги, 
кажете:

– Від сьогодні я хочу, щоб ви платили мені 
вдвічі більше!

– Добре, – одразу відповідає він. – А на якій 
підставі? Чому це ви вирішили, що претендуєте 
на більше?

– ……(добре подумайте, бо те, що ви скаже-
те, якщо це буде правдою, а не звичайнісінькою 
бравадою, дасть вам змогу отримати бажане).
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То що потрібно сказати шефу/Комірнику/
Богу/Всесвіту? Чи збігається сказане з написаним 
у табличці? До речі, якщо «вдвічі більше» вас не 
мотивує – збільшуйте планку. А якщо ж ви не го-
тові підійти до шефа з такою конструктивною 
пропозицією, то саме час задуматися чому та що 
заважає?

Всі групи пунктів взаємопов’язані: наш капітал прямо 
залежить від нашого доходу, бо саме з його надр він і фор-
мується. Натомість дохід залежить від удосконалення клю-
чових компетенцій, тобто від підстав отримувати більше, а 
розвиток ключових компетенцій, що дуже важливо, «харчу-
ється» зі збільшення капіталу. Лише людина, яка перестала 
думати про хліб насущний і про те, як дотягнути до наступ-
ного тижня чи місяця вивільняє енергію на те, щоби розви-
вати свої неповторні таланти, творчі здібності, незрівнянний 
хист до чогось великого та вічного, а саме за це й платять 
найбільші гонорари. Коло замкнулося, таким є кругообіг на-
ших можливостей у природі: вартує збільшити потік у дохо-
дах, капіталі чи компетенціях і його (потоку) прибуває в усіх 
сферах. В іншому випадку «увімкнеться» зворотний процес, 
так зване порочне коло бідності, яке українською приказкою 
описується, як «Чому бідний? Бо дурний. А чому дурний? Бо 
бідний», як це змодельовано на рисунку:

 

vs 
дурний бідний 

більше капіталу 

більший дохід 

більше розвитку 

До якого кругообігу схильні ви?
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Порочне коло бідності – це страшна річ. Воно, наче чор-
на діра, затягує у себе людей, їхні сім`ї, а інколи й цілі дер-
жави. Так відбувається, коли людині мало платять, бо вона 
мало знає, а мало знає вона тому, що ніде взяти грошей, щоб 
навчитися, покращити кваліфікацію, а навчитися без грошей 
вона не може, бо весь час змушена присвячувати боротьбі за 
власне виживання, тому не має грошей, щоб вчитися і тому 
їй не платять більше. Коло замкнулося і розкрутилося. Фі-
зики досі не довели ймовірності повернення з чорної діри, 
благо що з фінансового «порочного кола» можна вирватися 
і прикладів цьому вистачає. Але «вирватися» інколи означає 
розрубати гордіїв вузол – різко змінити середовище свого іс-
нування, почати заощаджувати, а не споживати, навчитись 
і розвинутись у якихось унікальних сферах, поставити собі 
цілі, які запалюють, або, навпаки, зарядитись і перейнятись 
своєю ціллю. 

На завершення розділу скажу, що як тільки ви зазначите 
цілі (бажано довгострокові), то одразу почнете їх досягати. 
Сила думки штовхає до них, наче у внутрішнє Ельдорадо. 
І що чіткіше ви розумієте, чого хочете, то швидше це отри-
маєте. Люди зазвичай переоцінюють те, що можна зробити 
за один рік, і недооцінюють те, що можна зробити за де-
сять. Причинно-наслідковий зв’язок: я працюю тому, що вже 
ближчий до своєї мрії, а оскільки я вже ближчий до своєї 
мрії, то активніше працюю. Коли людина бачить фініш в неї 
відкривається друге дихання, чи не так? Побачте ціль як фі-
ніш, пришвидшіться, відкрийте своє друге дихання! Та будь-
те готові, прибігши до фінішу, побачити новий старт, бо це 
насправді тільки початок: після змін у собі вам потрібно буде 
змінювати на краще цілий світ!
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ДОЦІЛЬНІСТЬ 
БОРГУ

Золото перевіряють вогнем, чоловіка 
золотом, а жінку чоловіком.

Сенека
Не може бути свободи або краси в 

домашньому житті, яке спирається на 
позики і борги.

Генрік Ібсен 
Жадібність до грошей, якщо вона не-

наситна, набагато обтяжливіша за по-
треби, бо чим більше зростають бажання, 
тим більші потреби вони породжують.

Демокріт

Пам’ятаю таку казку ще з дитинства: «Їхав собі добрий 
король по своєму королівству та й побачив селянина, який 
обробляв землю. От і вирішив він запитати, як живе його 
підданий, чи вистачає йому грошей.

– Дякувати Богу, пане, живу добре, – відповів той, – за 
місяць заробляю три золотих: першим повертаю борг, за дру-
гий живу сам із жінкою, а третій даю у борг.

Здивувався король такому комплексному інноваційно-
фінансовому підходу в локальній агропідприємницькій ді-
яльності, та й попросив розповісти, що це означає.

– Все просто, пане: за той перший золотий я утримую 
своїх батьків, які колись годували мене, другий золотий ви-
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трачаю на себе і дружину, а за третій утримую дітей, які ко-
лись, сподіваюсь, дбатимуть про мене.

Казка мала якесь добре продовження, при якому селянин 
став фінансовим радником президента з фіскально-бюджетної 
політики. На те вона й казка. Але у нашому контексті вона 
чудово нагадує, що всі ми боржники і справа зовсім не в до-
говорах чи виставлених рахунках, а у взаєминах з людьми, які 
нас оточують. Бо навіть коли  ми обмінюємо свій час на час 
інших людей, то такий обмін не завжди рівноцінний. Інколи 
нам доводиться доплачувати більше за «дорожчі» стосунки, 
а деколи і ми отримуємо «доплату». В будь-якому випадку 
в довготерміновій перспективі всі наші кредити й депозити 
збалансовуються, бо Всесвіту потрібна рівновага.

Цим розділом маю за мету наштовхнути на думку, що ми 
можемо ставати боржниками, навіть не підписуючи з банком 
чи якоюсь кредитною спілкою договір. Бо найчастіше люди-
на стає боржником з усіма наслідками тоді, коли:

•	 не враховує емоційних кредитів;
•	 купує те, що ще собі не може дозволити;
•	 витрачає більше, аніж заробляє;
•	 нерівноцінно обмінює свій час на час інших людей;
•	 робить незаплановані покупки;
•	 вкладає гроші в те, що не робить її кращою;
•	 не усвідомлює свої витати.
Саме цим непомітним, але дуже підступним, способам 

кредитування, я присвячу основну частину розділу. Нато-
мість про банківський кредит, який існував ще за часів Рим-
ської республіки, згадаю лише побіжно – він зовсім не такий 
важливий, як видається на перший погляд, хоча дещо варто 
знати і про нього. Однак перед тим, як продовжити тему, по-
трібно розрахувати дуже важливий показник – вартість на-
шої години. Я іноді провокую на своїх заняттях, питаючи: 
«Скільки Ви коштуєте за годину?». Звісно, спершу хочеться 
вигукнути: «Мій час безцінний!», – але згодом подумавши, 
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людина починає розуміти, що якщо у критеріях вічності час 
таки справді не може бути зведено до якої-небудь вартості, 
то у категоріях соціальних – це цілком можна і варто зроби-
ти. Отже, розрахуємо ключовий показник

ВАРТІСТЬ НАШОЇ ГОДИНИ

Формула для розрахунку на диво проста, потрібно лише 
X поділити на Y, от і все. X – це сума, нашого доходу за 
певний період, для зручності рекомендую взяти місяць. 
Відповідно Y – це час, потрібний нам для того, щоб зароби-
ти цю суму. Для прикладу, якщо умовний менеджер мину-
лого місяця працював 20 днів по 8 годин щодня і при цьому 
заробив 3200 грошових одиниць, то вартість його години 
становить 3200/20×8=3200/160= 20 гр.од. Отакий простий 
розрахунок, однак відштовхуючись від нього, можна розра-
хувати ще цінніші деталізовані показники:

1. brutto-вартість: розраховуємо середню кількість ро-
бочих годин, яку ми перебуваємо на роботі чи займаємось 
певною діяльністю. При цьому треба чесно врахувати той 
час, який ми в середньому використовуємо на роботу/бізнес 
поза діловим кабінетом, і відняти той час у офісі, який ми 
системно можемо дозволити собі витрачати на домашні чи 
інші справи. Якщо ви «віддзвонюєте клієнтам з дому», «бе-
рете роботу на вихідні», «відписуєте ділові повідомлення з 
приватного комп’ютера» – доплюсуйте собі це до сумарно-
го робочого часу. Можете зі згоди керівника (або якщо Ви 
самі керівник) деякий час займатися побутовими справами, 
зустрічатися впродовж робочого дня не в бізнесових справах 
– відніміть цей час із загального рахунку часу, вкладеного у 
заробляння грошей.

Дуже важливо розраховувати, скільки часу на 
роботу Ви віддаєте зі свого особистого часу. Ко-
лись давно, ще коли я працював по найму на 4 
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години в день, я почав щодня ввечері у своєму за-
писнику розраховувати той час, який я витрачав 
на роботу – поза нею. І зрозумівши, що кожного 
дня я витрачаю понад 1,5 – 2 години додатково, 
які, наче вода з несправного крану, капали непо-
мітно у вигляді телефонних дзвінків, думок про 
роботу, пошуку в інтернеті ділових ідей, поїздок 
по товари в різні частини міста тощо, – я до-
корінно змінив своє ставлення до часу і власної 
ефективності. Упродовж місяця щодня записуй-
те дрібні хвильки, які Ви вкладаєте у роботу під 
час свого приватного життя, і можливо ця циф-
ра Вас здивує.

Наче все просто, однак знаю, що інколи можуть виника-
ти  такі запитання:

– Я керівник, і мені важко відділити час на 
свій бізнес від особистого.

– Так, справді іноді люди живуть роботою, і 
це з одного боку прекрасно, адже є показником 
того, що те, чим ви займаєтесь, вам до душі. А з 
іншого боку, все ж рекомендую щодня протягом 
місяця хоча б приблизно рахувати всі витрати 
часу, в тому числі й дрібні, на свій бізнес: змон-
тувати лічильник обліку тих втрат. Можливо, 
додавши всі години і підрахувавши час, Ви ви-
явите, що за «життям для свого бізнесу» при-
ховується власна неефективність і що ваш час 
був би цінніший, якби його організовували інші 
люди. Часто бізнесмени обманюють самі себе, 
думаючи, що вони вільні й незалежні, насправ-
ді будучи неефективними і неорганізованими, 
а подекуди ще й «утікачами в роботу» від осо-
бистих проблем. Істинну відповідь може дати 
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лише чіткий підрахунок. Цифри не брешуть.
– Я фрілансер і в моїй роботі є сезонність, 

цей місяць нічого не покаже.
– Чому? Він покаже, скільки фактично кошту-

вала Ваша година минулого місяця. А якщо ви хо-
чете розрахувати середню вартість години за рік, 
то або порахуйте витрати часу і доходи за цілий 
рік, або урівноважте найдохідніший і найменш до-
хідний місяць, щоб отримати середній показник. 
А окрім того, пам’ятайте, що жоден ринок не має 
сезонності, вся сезонність лише у нашій голові.

– Я працюю по найму і можу всю свою 
8-годинну роботу виконувати за 2 години, то 
скільки мені рахувати годин у місяць?

– Ви можете підійти до свого керівника і зая-
вити: «Петре Петровичу, я від сьогодні буду при-
ходити тільки на дві години, бо я справляюсь зі 
своїми обов’язками швидше»?

– Ні, ви що, він тоді мене або звільнить, або 
завантажить ще більше роботою.

– Значить, рахуйте максимальну кількість 
годин, адже вам платять не за ефективність, а 
за те, що «займаєте своє місце у кабінеті» – за 
те, що ви є весь час там, де і маєте бути. 

Я розумію, що відповіді звучать надто категорично, од-
нак у стосунку до часу, для того, щоб мислити як багата у 
всіх аспектах людина, жодних поблажок до його [свого часу] 
обліку, бути не може. Саме з дрібних секунд складається ціле 
життя. Саме з дрібних думок складається спосіб мислення. Я 
закликаю лише до чесності з самими собою, тож розрахуйте 
свою brutto-вартість, щоб краще зрозуміти, в якому напрям-
ку йти далі. 
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2. netto-вартість: до попередньої суми витрачених на 
роботу/діяльність/бізнес/ділову активність годин доплю-
суйте те, без чого Ваш дохід за минулий місяць був би не-
можливий. Наприклад, витрати на транспорт, доведення/
відвезення/забір чогось по роботі, спільні п’ятничні зустрічі 
колективу, корпоративні дні народження і святкування: вам 
за це теж платять гроші! Спробуйте чесно подискутувати з 
собою: чи платили б вам таку суму, якщо б ви постійно ка-
зали: я туди не поїду, а на цю зустріч не піду, святкуйте без 
мене. Цей показник – це величина «плати за роботу», тобто 
скільки ми платимо своєму роботодавцю чи собі як робото-
давцю за те, що перебуваємо у соціумі, серед інших людей, 
за те, що не сидимо нудьгуючи вдома, а крутимось поміж 
собі подібних. Якщо він складає хоча б 20% від brutto-
варіанту, то, можливо, варто переходити на дистанційну 
роботу з дому, чи, скажімо, зайнятись діяльністю, менш за-
лежною від емоцій своїх колег і партнерів по роботі.

3. вартості часу на різні види робіт: дехто працює 
лише у одному місці/на роботі/бізнесі/галузі, дехто має їх 
декілька; хтось «підробляє» ліваками/халтурами/приробіт-
ками та іншими додатковими заробітками – рекомендую 
розрахувати власну ефективність (вартість часу) в кожній 
зі сфер, у якій можлива різка відмінність доходів і на яку 
витрачається чимало вашого часу. Ці показники варто знати 
для того, щоб зрозуміти, чи тією діяльністю ви зараз займа-
єтесь, можливо є зайнятість, де ви будете ціннішим/-ою? 
Іноді так виходить, що займаючись однією справою, люди-
на розвиває іншу, і більша вартість години у цій, начебто 
додатковій, сфері сигналізує про те, що вже час змінювати 
вид діяльності. Кожен знає, що час – це гроші. Тільки час 
ми можемо перевести у гроші, а гроші у час – ні. Тому ціну-
вати кожен момент і вкладати свій час в те, що його вивіль-
няє і робить більш ефективним – це чи не єдине завдання 
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людини, яка хоче здобути власну фінансову незалежність.
І тепер, коли ми маємо приблизно чи навіть точно розра-

ховану вартість нашої години, перейдемо до аналізу неусві-
домлених способів отримання кредитів, коли людина:

•	 Не враховує емоційних кредитів (борг, який ми не 
хочемо визнавати)

Всі ми боржники, адже наївно думати що у homo socialis  
може бути відсутня залежність від тих, хто нас оточує. Звіс-
но, можна стверджувати: «мені ніхто не потрібен», «я сам», 
«мені все рівно, хто що думає», «я завжди приймаю рішення 
самостійно», але це будуть лише слова і не більше. Будь-який 
хороший студент, який розуміється на соціальній психології, 
з легкістю спростує кожне з вищеперелічених упереджень, 
які втім лише імітують самостійність. Кажуть, що всі війни 
ведуться через жінок, – може, воно й так, бо я, наприклад, 
справді не пригадую жодного чоловіка-завойовника, за яким 
би не стояла «сильна» жінка (колись думав, що таким міг 
би бути Александр Македонський, але і за ним стояла його 
мати). Та чому тільки про чоловіків говорити, – цілком слуш-
но може зауважити хтось із читачок, – ми ж не розглядає-
мо багатство як прерогативу чоловіків? Звісно, ні, фінансова 
грамотність і багатий спосіб мислення не мають статі, я про-
сто ще не дійшов до цієї теми. Бо за досягненнями жінок 
завжди стоять «сильні» чоловіки. І неважливо, хто це: духо-
вний наставник, перший вчитель, коханий хлопець, керівник, 
син чи чоловік – бо в будь-якому випадку за досягненням 
жінки завжди стоїть батько. Рекомендую просто повірити, 
що за досягненнями чоловіка стоять стосунки з матір’ю, а 
за досягненнями жінки – стосунки з батьком. Хоча оскільки 
«батьки» – це цілісне поняття, тому не можна відокремлюва-
ти батька від матері у першому випадку і матері від батька 
– у другому. Це система, і ми є нічим іншим, як гвинтика-
ми цієї системи. До чого це я веду? До того що проблеми у 
стосунках з батьками – це причина проблем з грішми. Або 
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по-іншому: доки ми внутрішньо не віддали всіх боргів своїм 
батькам (що важливо – не грішми, а власним ставленням), 
доти шлях до багатства вважайте закритим. Налагодьте сто-
сунки, а тоді тримайте гаманець відкритим, і гроші наче з 
рогу достатку самі потечуть у нього. Якщо ж людині вда-
ється «багато» заробляти і «багато» витрачати, і ви при цьо-
му знаєте, що у нього/неї проблеми з батьками, можете бути 
певні, що гроші для цієї людини – мука: заробляючи не на-
солоджується, витрачаючи – боїться, відкладаючи – не може 
насититись, бо це все він/вона робить для когось, а не для 
себе, а отже, і прирікає себе на постійне життя «не тут» і «не 
зараз» (ще більше про родинні моделі я пишу в книзі «Спо-
сіб мислення як багатство»).

Тож, якщо ми залежні від когось емоційно, тобто пробле-
ми несамодостатності у відносинах з батьками виражаються 
через проблеми у спілкуванні з іншими людьми, близькими 
чи не дуже, то і справжнього багатства (вміння заробляти і 
використовувати, а не просто «багато грошей») здобути не 
зможемо – емоційна прив’язаність створює фінансову залеж-
ність. «Вона ж без мене пропаде», «я не уявляю життя без 
нього», «я б не зміг цього без нього/неї», зрештою так само, 
як і фрази на кшталт «мені ніхто не потрібен», «я всього до-
бився сам», «робитиму, як захочу» – це вже показник того, 
що в нашому емоційному королівстві не все гаразд, а отже, 
це дуже швидко негативно відіб’ється і на нашому фінан-
совому балансі. До речі, провісниками майбутніх проблем 
можуть стати образа на когось, роздута кривда, заздрість, 
надмірна критичність, злість, частий і глибокий сум тощо. 
Отже, не забувайте віддавати свої емоційні борги і спокійно 
примножуйте свої багатства.

На відміну від попереднього кредиту, який лежить біль-
ше у площині метафізичного і в якому не було жодної циф-
ри, наступна форма кредиту цілком може бути прорахована, 
бо це спосіб, при якому людина
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•	 Купує те, що собі не може дозволити (борг перед 
собою майбутнім)

На перших заняттях, я зазвичай вчу дуже неприєм-
ної, і навіть можна сказати, болісної речі: платячи за 
що-небудь, постійно запитувати себе «Чи можу я собі це 
дозволити?». Такий самообмежуючий підхід на перший 
погляд навряд чи виглядає дуже оптимістично і не дуже 
схожий на думки багатої людини. Однак він необхідний 
для вироблення власної волі, фінансового характеру, та й 
взагалі незалежності від грошей: їх наявності чи відсут-
ності, так само, як і тренажер необхідний для того щоб, 
добряче попотівши, згодом наростити м’язи (чи позбу-
тись жиру). Через декілька занять я вчу забувати відно-
шення до грошей як до чогось дефіцитного, і отримавши 
людину пропрацьовану і незалежну від грошей, можна 
далі «випікати» її вже з опцією фінансової місткості. Без 
попереднього налаштування такого внутрішнього діало-
гу фінансовий аналітик усередині нас виходить сирим і 
не пристосованим до життя. Так, як метал гартується, 
переходячи з жару в холод, так само і справжнє навчан-
ня полягає у постійному переході між навчанням і ро-
зучуванням. Щось одне не робить нас кращими, а лише 
поглиблює поточні стереотипи і установки.

Як визначити, чи ми вже можемо собі щось дозво-
лити, чи ще ні? Спробуйте порахувати, скільки часу вам 
потрібно буде відпрацьовувати ці гроші. Ви замовляєте 
таксі, яке зекономить вам 30 хв. (тобто при 20 гр.од./год 
– 10 одиниць) і платите за це «задоволення» 50 гр.од., 
тобто одна поїздка на таксі ((50-10)/20=2) це дві годи-
ни вашої напруженої роботи. Ви готові на таке? Чи 
розумієте, що у такий спосіб берете кредит у себе май-
бутнього? Я не кажу не брати, а лише наголошую, що 
потрібно рахувати, а отже, прийняти зважене рішення, 
а не діяти імпульсивно. Порахуйте, скільки часу дове-
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деться відпрацьовувати: обід у ресторації за 200 од., чи 
похід у кіно за 160, або непотрібний, але стильний ак-
сесуар за 500? Ще раз уточню: не кажу не купувати, а 
лише прошу постійно обмірковувати, чи не занадто легко 
ми розкидаємось часом себе майбутнього/-ої? Зрештою, 
якщо ваш час коштує 100 од., а ви не берете таксі, то це 
також злочин проти себе майбутнього.

•	 Споживає більше аніж заробляє (борг перед влас-
ними цілями)

Якщо людина як проект не окупляє своє існування, 
то економічно вона копає яму на тому місці, де міг бути 
закладений фундамент для досягнення її мрій, оскільки 
досягнення беруться саме з нашої готовності створюва-
ти і відмови від надмірного споживання. Споживання, чи 
то у вигляді харчів від бабусі, або грошей від батьків, 
чи користування чужими приладами формує у людини 
неспроможність самостійно справлятися з викликами. 
А їх у житті трапляється чимало. Невміння себе обме-
жити зазвичай стає тим стримуючим фактором на шляху 
до цілі, який виникає тоді, коли у дію вступає непропра-
цьована звичка споживацтва. Корова існує для того, щоб 
давати молоко, однак іноді їй потрібна трава. Та що го-
сподар зробить з тою коровою, яка тільки їстиме сіно і не 
даватиме молока? Чи не першою пустить її «під ніж»?

Для того, щоб зрозуміти, чи не створюємо собі таких 
боргів, варто порахувати власну точку беззбитковості: скіль-
ки мені потрібно заробити, щоб урівноважити свої доходи і 
витрати? Якщо ви дбайливо записували минулого місяця всі 
свої витрати, то фактично вже зробили дане завдання, якщо 
ж натомість и вже дійшли до середини книги без обліку по-
треб і можливостей (витрат і доходів), то рекомендую це як-
найшвидше зробити.
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•	 Нерівноцінно обмінює свій час на час інших людей 
(борг перед суспільством)

Зазвичай пропоную таке визначення грошей – це по-
казник корисності конкретної людини у конкретних умо-
вах часу в конкретному суспільстві. Тобто чим більше 
людина заробляє – тим більше така людина затребувана, 
разом зі своїми рисами, вадами, характером, вміннями, 
досвідом і знаннями. Як на мене, то це чесний підхід, 
оскільки гроші справді жодним чином не показують ані 
духовності людини, ані її інтелекту, ані будь-чого іншого 
культурно-релігійно-особистісного. Окрім того не затре-
буване зараз, може бути затребуване потім, і не потрібне 
тут може бути необхідне там. Бо якщо дохід вчителя чи 
лікаря невеликий порівняно з чиновником чи бізнесменом, 
то це ніяк не характеризує особистість людини, а лише 
дає зрозуміти, що суспільство вимагає рис (якихось таких 
абстрактних і загальних), потрібних бізнесменам, але не 
тих, які мають вчителі. Хоча завжди слід переходити від 
загального до конкретного і розглядати окремого лікаря 
і конкретного бізнесмена, «розкладати його на риси» і в 
отій загальній структурі шукати суспільну корисність кож-
ного з «інгредієнтів».

Втім говоримо ми не про макрорівень – тобто 
загальноекономічний підхід, а про особисті кредити, тому 
пам’ятаючи про те, що кожна конкретна година відповідної 
людини має свою вартість, можемо вважати, що якщо при-
близна вартість години того, з ким ми спілкуємося, набагато 
нижча за нашу, то ми можемо вважати, що ця людина бере у 
нас «час у борг»; або навпаки, коли ми «дешевші», то самі 
починаємо боргувати. Отака-то часова економіка. Все у світі 
прагне до балансу. Він, звісно, виходить досить хаотичним, 
бо на всесвітню рівновагу впливають дуже багато чинників, 
а все ж на тривалих відтинках часу всі коливання згладжу-
ються, а борги вирівнюються.
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Чим інтенсивніше ви спілкуєтесь з тими, хто заробляє 
більше від вас, тим швидше влазите у борг, за який дове-
деться платити не грішми, а емоціями, цінностями, світо-
глядом. З одного боку це не погано, оскільки людина може 
таким чином швидше перейняти модель багатства, з іншого 
боку доводиться жертвувати «частиною себе» – тим спосо-
бом мислення, який вже сформувався. Чи це на краще, чи на 
гірше, визначить тільки час. Інколи люди/діти думають, що 
батьки/близькі/кохані дають їм гроші просто так. Не варто 
обманювати себе – це плата за користування вашими вухами! 
У які можна поскаржитись, повимагати, посердитись, похва-
литись, позмушувати, поділитись напрацьованим, попереко-
нувати у власній правоті тощо.

•	 Купує незаплановане (борг перед собою кращим)
Запам’ятайте, що гроші, які витрачені незаплановано 

– це гроші, витрачені на цілі інших людей. Якщо людина 
заходить у супермаркет «подивитися, чи чого не треба», 
тобто без чіткого розуміння того, що їй потрібно, то вихо-
дить вона зазвичай з доверху навантаженим возиком, в яко-
му буде зібрана чудова колекція непотребу, розпочинаючи 
з фумігатора для мушок-дрозофіл, бо на них була знижка, і 
завершуючи китайським надувним матрацом для розглядан-
ня риб під водою, бо «а може, здасться». Приходячи за па-
кетом молока і лампочкою, при цьому поспішаючи додому, 
закупити різноманітний зайвий крам майже не вдасться.

Незаплановане – не означає зовсім-зовсім все, чого не-
має у Вашому списку чи у виписаних планах на цей місяць. 
Незаплановане – це те, що дозволяє нам відчувати себе кра-
ще не через розвиток духовних і особистісних якостей, а 
через споживання як таке. Ефект шопінгу – це коли люди-
на віддаляється від себе, щоб купити те, що їй не потріб-
но, щоб заповнити власну екзистенційну пустку. Від цього 
справді стає добре, бо людина відчуває таким чином свою 
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«спроможність придбавати», а отже, соціальну значимість. 
Але щодо розвитку вона «пробуксовує» на місці і вириває 
тими невидимими колесами витрат собі щораз більшу яму, 
з якої вибратись стає дедалі важче. Багатство, яке ми маємо, 
як я вже писав, це не що інше як показник нашої фінансової 
«місткості» – якщо ми маленькі та дріб’язкові, то до справ-
ді визначних досягнень нам зась.

•	 Вкладає гроші в те, що не робить її кращою (борг 
перед своєю ефективністю)

Щоразу, купуючи що-небудь, ставте собі запитання – як 
це зробить Вас кращими. Світ манить легкими здобутками 
і дрібними приємностями, однак відволікаючись на них, ми 
постійно збиваємося з широкої дороги досягнення власних 
фундаментальних цілей на манівці бездіяльності. Насоло-
джуватися кожною миттю життя потрібно вміти, і це повинні 
бути не просто слова, а постійний відповідальний вибір, од-
нак, якщо ця насолода приходить через споживацтво: краще 
поїсти, ліпше одягнутись, дорожче виглядати у очах інших, 
мати чим похвалитись – то з часом це стане обузою, тим ван-
тажем непотрібного, що роздуваючи душу, наче повітряну 
кульку, рано чи пізно призводить до тріскання (зриви через 
неможливість грошима загасити щораз більші матеріальні 
потреби), або до здування (коли людина врешті отримує те, 
що справді напрацювала, тобто «велике нічого», обгортка є, 
а вмісту нема). В обидвох випадках стара повертається до 
свого розбитого корита, бо бути дворянкою вона всередині 
не готова.

Спробуйте пожити деякий час із постійним усвідомлен-
ням: все, що Ви  споживаєте – це Вам аванс, за який потріб-
но напрацювати на щось більше і важливіше нематеріальне:

- сніданок – це Ваш аванс на те, щоб до обіду стати 
кращими;

- нове пальто – аванс, за який до наступного сезону по-
трібно напрацювати на цілий гардероб;
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- харчі, закуплені на тиждень – це аванс, виданий на 
вивільнення вашого часу, щоб ви цей тиждень ні про що 
інше не думали окрім особистісних довготермінових напра-
цювань;

- потужний комп’ютер, який ви придбали хай навіть 
для робочих цілей – це аванс, який ви майбутні виділили собі 
теперішньому/ій для того, щоб за той час, поки він морально 
не застаріє, напрацювати на нові можливості;

- нове авто – це аванс за те, що ви будете/станете на-
стільки ефективні, економлячи завдяки йому час, що за період 
гарантійного терміну воно себе повинно повністю окупити.

Бджілка, яка вилітає з вулика у далеку мандрівку до ме-
доносного поля, має «в лапках» запас пилку «в одну сторо-
ну», тобто назад їй потрібно буде здобути пилок на зворотну 
дорогу, а ще докласти у вулик більше, аніж буде потрібно 
на «аванс» наступного разу – ось де є модель справжнього 
розширеного відтворення! Ніколи не думайте, що те, що ви 
витрачаєте, ви вже заробили і зараз можете дозволити собі 
«спочивати на лаврах». Таке ставлення позбавляє життє-
вого тонусу і готовності діяти, тобто дуже швидко зводить 
нанівець всі напрацювання, які б вони не були. Натомість 
розуміння всього навколо (в т.ч. будь-якої нашої витрати) 
як нашого авансу, ще не заслуженої можливості, чудово ак-
туалізує вміння жити «тут і зараз», насолоджуватись тим, 
що є, і постійно самовдосконалюватись. Зрештою, ніколи 
не варто забувати, що  саме життя – це аванс нам на великі 
й вічні вчинки.

•	 Не бачить, як витрачає гроші (борг перед своїм 
«зараз»)

Легко витрачати гроші, яких не бачиш. Всі процеси для 
людини минулого (нашого прапращура) мали матеріальний 
характер, і тому наш мозок не усвідомлює електронних чи 
інших дистанційних витрат, коли гроші не передаються (го-
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тівкою, а не чеком) безпосередньо з рук у руки. І так само, як 
і натискаючи на спусковий гачок, еволюційно створений для 
інших цілей мозок «розуміє», але не «відчуває», що через 
це на відстані сто метрів гине людина, так само, натиснув-
ши в інтернеті кнопку «оплатити», ми не «відчуваємо» того, 
що мали б відчути, передаючи готівку, «відриваючи її від 
себе». Навколо стільки приємних спокус, які дозволяють од-
ним натиском чи просто без зайвих зусиль позбутися грошей 
чи отримати незаслужені винагороди: безготівковий кредит, 
післяоплата, електронний розрахунок, кредитна пластико-
ва картка, онлайн-рахунок, електронні гроші чи інтернет-
банкінг. Як легко ми відмовляємося від свого майбутнього!

Звісна річ, я не є противником прогресу, адже хочемо 
ми того чи ні, а рано чи пізно готівкових (а згодом і елек-
тронних) грошей не стане, так само, як колись несподівано 
не стало і динозаврів. Та й боротися з вітряками безготів-
кових розрахунків теж не рекомендую. Однак лише прошу 
пам’ятати про Дамоклів меч постійної спокуси витратити те, 
чого не бачимо. Згадайте, як легко тратяться гроші на мо-
більному телефоні (наприклад, за розмову з абонентом іншо-
го оператора чи дзвінок за кордон), якщо ми не рахуємо хви-
линки; як легко переводяться навіть великі суми на рахунки 
іншим людям, якщо все відбувається дистанційно; як легко, 
наче граючись, можна обнулити свій рахунок, якщо при цьо-
му не доводиться виконувати проактивних дій спілкування з 
іншою людиною; яка ейфорія наповнює людину, якій дають 
реальний (фізично відчутній) товар за якийсь там невидимий 
(а отже, можливо, і неіснуючий) безготівковий кредит.

Отакі способи отримання кредиту найчастіше не врахо-
вуються нами при ділових чи особистих взаєминах з іншими. 
І я не хочу відносити кредит до «абсолютного зла», бо з еко-
номічної точки зору кредит – це чудовий регулятор впливу і 
на суспільство, і на окремого індивіда. І, як завжди, справа 
швидше не в наявності чи відсутності, а в кількості та до-
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цільності. Будь-яка отрута може бути ліками і навпаки: різ-
ниця лише в тому, скільки і коли спожити. Для когось кредит 
– це навіть чудова можливість мобілізувати свої сили і стати 
по-справжньому ефективним: наприклад, людина бере у кре-
дит квартиру і тим самим відрізаючи собі шляхи до відступу, 
починає всі свої зусилля докладати, щоб виплатити його, і 
сама цього не помічаючи, відкриває в собі приховані резерви 
впевненості, наполегливості і рішучості. Так, камінь на шиї 
може когось зробити і більш витривалим, і більш сильним, а 
когось він просто втисне в землю в прямому і переносному 
значенні.

Перед тим як розглядати інші аспекти боргових взаємин, 
скоріше, формальні банківсько-юридичні, я рекомендую роз-
глянути

КРЕДИТ ЯК БІЛЬ
Задумайтесь на хвилинку: кредит – це зовсім не 

притаманний природі спосіб взаємин з навколишнім 
світом. Адже у тваринному світі нічого подібного 
бути не може. Сильніший може забрати щось у слаб-
шого, ієрархічно вищий може вимагати віддати щось 
у ієрархічно нижчого, слабший може вкрасти у силь-
нішого, нижчий може прохати вищого, рівний може 
обмінятись з рівним, однак всі ці дії відбуваються за-
раз. Тобто немає взаємозв’язку між теперішнім і май-
бутнім. Відповідно кредит – бери зараз, віддай потім 
– це еволюційно новий підхід для нашого мозку, який 
формувався у своєму нинішньому вигляді останніх 2,5 
мільйони років. І для сучасної біологічної людини кре-
дит несе безліч незручностей, та з іншого боку, для 
людини соціальної це нова можливість і навіть певний 
еволюційний стрибок. Фактично так виходить, що 
для конкретної особистості кредит є злом, але для 
людства у цілому це еволюційна перевага і благо. Що 
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ж, усе розвивається через мутації, а, отже, мабуть, 
колись (через декілька десятків тисяч років) «жити в 
кредит» буде не лише природним, але й обов’язковим 
і біологічно необхідним. Однак завершуємо з футуро-
логією, хочу пояснити, в чому неприродність кредиту-
вання, і як це впливає на сучасну людину.

Якщо спростити всі мотиваційні процеси люди-
ни, то можемо дійти до двох крайностей, які керують 
нашими діями: перша – це бажання уникнути болю, а 
друга – прагнення отримати задоволення. Між цими 
двома точками і рухається наш внутрішній маятник 
дієвості. Уникнення болю (фізичного, емоційного, со-
ціального тощо) – це небажання подразнення певних 
нейронів мозку; отримання задоволення – це бажання 
зробити щось таке, щоб відчути чи зрозуміти власну 
перевагу. У тваринному світі спершу завжди йде біль, 
за яким слідує задоволення. Для наших пращурів це 
теж було цілком характерним:

- спершу мисливець мав довго бігати без поживи, 
щоб врешті натренуватись і насолоджуватись свіжов-
польованою дичиною;

- спершу треба було попектись і полякатись вог-
ню, щоб потім знати про його силу і  готувати собі на 
ньому їжу;

- спершу людина навчається (а це завжди «біль», 
бо потрібно робити те, що суперечить поточним зна-
нням, а отже, бути в невизначеності), а вже потім за-
стосовує свої знання на практиці;

- спершу потрібно слухатись старійшин, щоб по-
тім самому очолити плем’я;

- спершу потрібно довго йти на нове незвідане 
місце, зазнавати холоду і голоду, доки вдасться дійти 
на нові поля з корисними злаками і в ліси з різноманіт-
ною дичиною для полювання.
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Під час кредиту цей механізм порушується, адже 
«задоволення» ми вже отримали, а «біль» потім до-
водиться тривалий час віддавати. «Природа» пропо-
нує добре потім – погане зараз, ми ж все перекручуємо, 
отримуючи незаслужені блага і розраховуючись за них 
тривалим болем.

Розглянемо сучасну людину, яка купує, скажімо, 
мобільний телефон у кредит. Своє задоволення вона 
отримує «вже й одразу», а от біль від використання 
отримує щораз меншими порціями, але протягом три-
валого часу, приблизно так, як показано на рисунку:

 
  

задоволення 

            біль 

Звісно, можна запитати: але хіба радість від користу-
вання новим телефоном не буде теж щоразу гріти сер-
це людині і сповнювати її «розтіканням насолоди по 
тілу»? – Хоча людина складна істота і передбачити 
всі можливі варіанти складно, та все ж швидше «ні», 
аніж «так» – один раз отримавши, людина вже сприй-
має свій здобуток як свою власність:

- прадавній мисливець, знайшовши нову пече-
ру, дуже розчарується, якщо згодом прийде справжній 
власник;

- отримавши квітку, дівчина потішиться і на-
ступну квітку від кавалера сприйме як норму, тобто 
«нейтрально» (для того, щоб у стосунках іти далі, 
потрібно або посваритися (обнулити рахунок), або 
дарувати щось вагоміше, аніж квіти, але це вже тема 
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іншої книги);
- один раз отримавши премію, людина розраховує 

на неї й надалі;
- якщо людині помилково виплатити більшу 

суму, замість тої, яка мала бути, але згадати про це 
через декілька днів, то віддавання «не своїх» грошей 
буде сприйматися як «втрата»;

- отримавши один раз комплімент, думаємо що 
таке ставлення до нас «навічно».

Такий собі ефект невгамовної старої біля розбито-
го корита, коли все, що вже є, не приносить задоволен-
ня. Задоволені потреби не мотивують. Спожита їжа 
вже не приносить задоволення. Здобута посада вже не 
тішить. Підкорена висота перестає бути ціллю. Ота-
кий еволюційний механізм, який підштовхує людину і 
не дозволяє їй зупинятися. Це не стосується тільки 
наших навиків і вмінь, але саме їх неможливо отрима-
ти у кредит: вміння водити автомобіль не з’явиться 
без попередньої практики. У природі все чесно: хочеш 
схитрувати, спершу отримавши задоволення – отри-
муй потім більше болю. 

Зрозумівши всі негативні сторони кредиту, варто розгля-
нути і його позитиви оскільки, якщо б усе було так погано, 
то напевне, і такого поняття не існувало. Озирнувшись в 
минуле, можемо побачити кредит у його первісній цивілі-
заційній формі у Древньому Римі. Звісно, за час більш ніж 
тисячолітньої античної історії «вічного міста» змінилося 
чимало води в Тібрі, й тисячі сенаторів, консулів, вершни-
ків, трибунів, диктаторів, тиранів та імператорів встигли за-
горнутися у саван. Втім, це не завадило римлянам принести 
на піках своїх легіонерів власний «фіскально-бюжетний ко-
декс» у найдальші закутки тодішнього європейського спів-
товариства – від Іспанії до підконтрольної Вірменії. І в цьо-
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му кодексі, звісно зі «змінами і доповненнями», враховуючи 
дух часу і забаганки того, хто був при владі, чорним по бі-
лому, хоч швидше сірим по жовтому, писалося, що лихварі 
(банкіри) не мають права видавати позики під ставку більш 
ніж 12% у рік. За недотримання такого правила порушнику 
відрубували руку. А ще, кажуть, було записано, що борж-
ник, який у вигляді процентів виплатив удвічі більше, аніж 
брав – вже й не боржник, а цілком вільна людина (тобто 
максимальна ставка складає 200%, хай навіть протягом 20 
років). Важливим пунктом тодішньої кредитної системи 
було те, що у випадку неповернення боргу громадянином 
Риму ані його, ані його дітей не могли забрати у рабство. 
Тобто фактично було відсутнє колекторство, хоча заради 
справедливості варто зазначити, що час від часу практику-
вали рейдерство – проскрипції.

Не будемо підраховувати, скільки сучасних банкірів 
ходили б без рук, проте такий фінансовий механізм до-
зволяв тримати більшу частину Середземноморського сві-
ту упокореною, в той же час не позбавляючи свої колонії 
і держави-маріонетки можливості росту. Така собі анти-
чна економічна стабільність без зайвих криз і потрясінь, 
яка не давала домогосподарствам ані передумов для бурх-
ливого росту, ані причин для різкого занепаду. В цьому 
була дуже «здорова» логіка, яка спиралась на той факт, 
що для того, щоб людина могла виплатити 12% у рік, їй 
потрібно було за позичені кошти заробити 24%. Це було 
заввиграшки авантюрному купцеві, який відправив кора-
бель до щойно завойованої території, але, з іншого боку, 
могло стати непосильним ярмом для  селянина, якому без 
добрив і комбайнів повинна була на чверть більше, аніж 
торік, вродити пшениця, що могло статися лише з доброї 
волі якого-небудь Юпітера. Такий середній розрахунок за-
галом швидше виправдовував себе у довготерміновій пер-
спективі. Він убезпечував ринок від «перегрівань» і «криз 
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переверобництва», з одного боку, і дефіциту грошей, з ін-
шого, зрештою дозволивши короблю під назвою «Древній 
Рим» впевнено сісти на мілину біля скель середньовічних 
варварів і готів, які відрізували лихварям вже не руки, а 
голови, отримуючи можливість швидкого росту, але в над-
то короткій перспективі. 

Тож зовсім не варто однобоко і категорично засуджувати 
кредит як такий. Адже він, як і будь-який інструмент, не та-
їть ані абсолютного добра, ані суцільного зла, річ лише у тім, 
хто, як, де, в якій пропорції його застосовуватиме. Скажімо, 
скальпель у вмілих руках дає можливість покращити життя 
навіть найбезнадійнішому пацієнту, натомість боляче пора-
нить того, хто поводитиметься наче ворона, яка хоче наслі-
дувати орла. У такий самий спосіб емоційний чи фінансовий 
кредит дозволяє піднятися тому,  хто чітко знає, чого він хоче, 
і, незважаючи на жоден «вітер у лице», наполегливо  досягає 
свого. Зрештою, тим людям, які розбагатіли, теж хтось видав 
кредит довіри, доброго самопочуття, піднесеного настрою – 
поживною їжею, способом поведінки, родинною історією чи 
навіть мішечком грошенят. Повторю, що будь-яка отрута у 
незначній кількості є ліками і навпаки – будь-які ліки у над-
мірній кількості здатні вбити. Навіть мухомор можна їсти, 
якщо знати, як його приготувати. Тобто справа не в предметі, 
а в його кількості і вправності застосування.

Тому розглянемо основні правила безпеки на високій 
кредитній воді, щоб не запливати за буйки реалізму, звідки 
нас може винести у відкрите море фінансових штормів. Бу-
демо пам’ятати, що варто робити, аби засіб стимулу (кредит) 
не перетворився на засіб демотивації:

•	 Розраховуйте ефективну (реальну), а не номіналь-
ну відсоткову ставку.

Банки чи кредитні спілки зазвичай пишуть номінальну 
відсоткову ставку, схопившись за яку, як за сир у мишолов-
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ці, позичальник згодом прокидається з нестерпним головним 
болем від пастки, яка спрацювала. Реальна, або як її ще на-
зивають, ефективна відсоткова ставка включає всі виплати, 
пов’язані з обслуговуванням нашого боргу, серед яких: но-
мінальна відсоткова ставка (тобто скільки базово ми будемо 
платити за рік), комісія (частина суми чи фіксована величина 
за право скористатися кредитом), оплата страховки (плата 
страховій компанії за те, що у випадку Вашої загибелі компа-
нія поверне Ваш борг за Вас), комісія чи плата за дострокові 
виплати (це коли Ви надумаєте розрахуватись швидше, аніж 
погоджено), плата за відкриття чи закриття рахунку (якщо 
такий передбачений умовами кредиту), а ще варто пам’ятати 
про пені, штрафи і звісно, час (який хоч і не безцінний, але 
теж щось таки та й коштує) на оформлення договору, подаль-
ші проплати і на відкараскування від надокучливих, наче 
липневі мухи, працівників банку, які пропонуватимуть вам 
нові чудові кредитні продукти.

•	 Завжди перераховуйте відсотки у річних ставках.
Є така особливість нашого мозку: якщо йому розділяти 

велику суму на дрібні, то він не відчуває такого «болю від 
втрат», хоча математично кабала залишається кабалою. Тіль-
ки 3 в день – і Ви власник такого сучасного мобільного теле-
фону; Докладіть по 20 за день і купіть собі замість Ланоса 
новенький Мерседес – можливо, Вам траплялися такі рекла-
ми. Divide et impera – такий собі спрощений варіант веден-
ня бізнесу, при якому великі суми приховуються за ширмою 
щоденних невеликих витрат. У маркетингу є просте правило: 
якщо хочете щось продати, розділіть велику вартість на бага-
то дрібних; якщо хочете, щоб клієнт щось купив – укрупніть 
дрібні можливості в одну велику. Тому розраховуйте річну 
процентну ставку – це хороший спосіб не залишитись обма-
нутим через власну оптимістичність.
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•	 Щомісячні виплати за кредитом не повинні бути 
більшими за 10% від рівня Вашого доходу.

Десятина – це та частина нашого доходу, яка є занадто 
великою, щоб бути непомітною, і в той же час надто ма-
лою, щоб відчутно вплинути на нашу загальну платіжну 
спроможність (а отже, і нервову систему і наш сон в ціло-
му). Отже, 10% від доходу (в рідкісних випадках – макси-
мум 30%, але у жодному разі не більше) – це сума, яка не 
вплине у категоричний спосіб на наш фінансовий стан, і у 
випадку суттєвих коливань на зовнішніх ринках дасть нам 
достатньо маневреності, щоб не «випасти за фінансовий 
борт». У той же час це і сума, на яку справді можна вже 
зараз отримати щось таке, що дозволить ефективно розви-
ватись. Кредит понад 30% нашого доходу – це фактичне 
приречення себе на постійний неспокій і страх перед за-
втрашнім днем. Воно вам треба?

•	 Перепитуйте себе: чи росту я зі швидкістю, біль-
шою за вартість кредиту?

Для того, щоб віддати позичені гроші з процентами, по-
трібно «вирости»/збагатіти за час користування ними понад 
той процент (інакше позичати гроші взагалі недоцільно). 
Враховуючи, що кредитний процент включає в себе середню 
ставку росту ринків, ми, беручи в кредит, повинні розрахо-
вувати на ріст, у два рази більший за ріст вітчизняного (а 
можливо, і світового) ринку, в іншому випадку це не кредит, 
а фінансове самогубство. То на скільки зросла вартість вашої 
години за останні три роки (дуже допитливі читачі можуть 
розрахувати вартість за 5 років)? А на скільки плануєте ви-
рости цього року? Відповіді на це питання – це крайня межа 
тої ставки, під яку можете брати кредит. У будь-якому банку 
вам скажуть, що так рахувати доцільність кредиту не можна. 
Однак погодьтесь – нам важлива фінансова незалежність, а 
не карколомні викрутаси банкірів у пошуку нових способів 
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нав’язування кредитів всім, кому вони непотрібні. То з якою 
швидкістю зростаєте ви?

•	 На скільки відсотків і в чому ви станете ефектив-
нішими, використовуючи кредит, та скільки зекономите 
часу, маючи «оце» у кредит зараз?

Доцільність будь-якого кредиту можна, хоч і не завжди 
варто, переводити в категорії економії часу. Адже: якщо кре-
дит не вивільняє ваш час, значить, він його навпаки заван-
тажує, і тоді користь від кредиту буде дуже сумнівна. Тому 
потягнувшись за ручкою, щоб підписати кредитний договір, 
спершу добряче поміркуйте, в чому ви станете кращими. 
Купуєте новий диван – пишіть розрахунок доцільності; ку-
пуєте нову мікрохвильову пічку – пишіть розрахунок; купу-
єте автомобіль – рахуйте. Нехай у вашому листочку, наче у 
шкільній задачі, обов’язково буде «Дано» (вартість години до 
і після), «Запитання» (яка буде економія часу) і «Розв’язок» 
(хитромудре або не дуже переведення часу в гроші і навпа-
ки).  Єдине від чого застерігаю, це від загальних міркувань 
на кшталт «я стану кращим», чи «буду розумнішим», чи «це 
не можна виміряти, але я так відчуваю»… Фінанси душевно-
го стану – наука точна, і її не варто перетворювати на твір на 
тему «моя інтуїція каже…».

•	 Ми у кредитних відносинах є (можемо бути) не 
тільки позичальниками, але і кредиторами.

Наче очевидно, але знаю, що люди про це часто забу-
вають. До речі, а що вам перше уявляється, коли ви чуєте 
слово «кредит»: ви приходите прохати грошей чи до вас при-
ходять? Це одна з цікавих психодіагностичних моделей, про 
які я пишу у книзі «Спосіб мислення як багатство». Не за-
кликаю постійно відчувати себе кредитором, бо це шлях до 
постійного зверхнього ставлення до інших як до боржників, 
а отже, неможливості вибудувати тривалі стосунки рівних 
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людей, але варто і вміти позичати, це дуже гарно тренує до-
віру до Всесвіту через віру в людей. Такий собі тренажер 
чесності із самим собою. Духовно зростатиме людина, яка 
даватиме просто так без очікування повернення грошей, бо 
чим більше даємо, тим більше і отримуємо. 

•	 Будьте чесні з собою, коли позичаєте комусь гро-
ші.

За визначенням, кредит – це коли гроші даються на за-
садах: поверненості (ви певні, що вам повернуть те, що ви 
дали), терміновості (ви знаєте, коли це станеться), платності 
(ви отримаєте суму більшу, аніж давали), цільового викорис-
тання (ви знаєте, на що підуть ваші гроші) і забезпеченості (у 
заставі є якесь майно чи хоча б «чесне слово», якщо воно хоч 
якось котирується на ринку). Якщо хоча б по одному пункту 
у вас немає чіткого розуміння, то не називайте це кредитом.

«Дай мені гроші – я тобі потім поверну стільки ж»; «Тату, 
дай мені грошей на морозиво»; «Позич мені гроші, але не 
питай, на що вони»; «Я не знаю, чи зможу тобі їх віддати»; 
«Як тільки матиму можливість, одразу поверну» – такі фрази 
«грішать» щодо канону кредиту і відповідно ним не є. Тому 
якщо ви даєте кому-небудь гроші, то будьте чесні з собою, 
це не кредит, а подарунок, меценатство, благодійність, спон-
сорство, філантропія, що завгодно, тільки не кредит, а отже, і  
на повернення своїх грошей розраховувати не варто! Хоча це 
не означає, що вам їх не віддадуть, але принаймні у вас весь 
той час буде міцний сон.

•	 Не можна брати/давати кредит на проїдання. 
У всьому, в чому людина могла б бути скромнішою, не-

хай залишиться саме такою, не варто платити за витребень-
ки марнотратної душі своїм майбутнім. До того, на що не 
можна ані давати, ані брати кредит, належить все, що стосу-
ється біологічної окупності людини: їжа (нехай людина їсть 
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те, на що напрацювала), одяг (спершу розумно використай 
те, що є), оренда (можливо, варто користуватися чимось де-
шевшим?), повернення попереднього кредиту (фінансова 
піраміда між собою теперішнім і майбутнім – це зовсім не 
те, що робить людину успішною), проїзд (якщо вже на це 
не вистачає, то мабуть, треба навчитись потроху економити), 
відпочинок (важка ноша, накинута на плечі того, хто щойно 
відпочив, позбавляє сенсу такий кредит). Банки охоче дають 
позику на деякі з вищеперелічених витрат, але зазвичай тим 
лише погіршують як фінансовий стан, так і систему мислен-
ня людини. Направду, не можна платити людині за відсут-
ність глузду, бо кращою це її точно не зробить, та й вас по-
тягне на фінансове дно.

•	 Не позичайте гроші друзям.
Не подумайте, що я проти того, щоб давати гроші дру-

зям, я лише проти того, щоб їх позичати, бо насправді кожна 
позика – це великий ризик втратити не лише позичене, але 
і самого друга як соціальну форму. Навіщо Вам піддавати 
близьку людину спокусі неповернення? Якщо маєте можли-
вість – даруйте, якщо хочете – спонсоруйте, якщо лежить 
душа – займайтесь благодійністю. Не варто себе обманюва-
ти, бо такий вид обману коштує нам найдорожче. Інколи на 
заняттях я розповідаю таку притчу:

Один чоловік потребував грошей. От і пішов 
він до свого кращого друга, щоби позичити певну 
суму. А той, вислухавши прохання, одразу відпо-
вів: 

– Ні, не позичу я тобі грошей. 
– Ну як же так? Хіба ти не міг мені це якось 

м’якше сказати? Все-таки я твій друг, а ти так 
грубо відповідаєш, що не позичиш грошей. Міг би 
сказати, що не маєш, чи що пізніше зможеш дати, 
– обурився прохач.
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– Будь вдячний мені за те, що я тобі сказав 
одразу і щиро, – відповів на це товариш, – бо якщо 
б я засіяв у тобі надію, знаючи при цьому, що не 
зможу нічим допомогти – то ти б ходив до мого 
дому і сподівався, а результату не було б ніякого 
і очікувало б на тебе одне довге розчарування, а 
так я дав тобі одразу чесну відповідь.

То хіба є сенс сердитися на чесну людину, яка замість 
того, щоб придумувати що-небудь, одразу видала нам прав-
ду, зекономивши наш час? 

•	 Якщо можете почекати – то краще кредит не бра-
ти, а відкладати гроші. 

Різні бувають випадки, однак наполегливо рекомендую 
не брати кредит, якщо можна почекати. Звісно, коли бажання 
користуватися чим-небудь чи неможливість встигнути від-
класти є чимось безапеляційним, як прищ, що з’явився на 
носі, то здійснивши правильний і чесний перед собою розра-
хунок, гроші таки можна позичити. З іншого боку, навчитись 
трошки почекати (але не відкладати все у довгу шухляду) 
точно не завадить нашій фінансовій моделі. 

•	 Якщо маєте можливість – відтерміновуйте оплату. 
Інколи буває нагода не заплатити одразу: скажімо, за 

оренду чогось, якийсь товар чи навіть комунальні послуги. 
Так-от: не соромтесь скористатись цією нагодою. Не платіть 
одразу, якщо можете відтермінувати.  Це своєрідний неофі-
ційний спосіб отримання направду безвідсоткового кредиту. 
Хоча перед цим обов’язково вирішіть для себе, куди буде 
спрямована тимчасово вивільнена сума, та коли ви все-таки 
заплатите те, що повинні. Тонкий і небезпечний інструмент, 
який, з одного боку, дозволяє ефективним людям на короткий 
періода здобувати значні переваги (поки тут покористуюся, 
за оте заплачу, а за цей час ще більше зароблю!), натомість, 
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недалекоглядних змушує обрости позиками, як бездомний 
Бровко блохами (ой, звідки стільки боргів у мене?).

•	 Переведіть оренду в кредит.
Що тут довго писати. Якщо Ви щось орендуєте, тобто 

платите комусь «просто так» за право користуватися, то чи 
не краще навчитись домовлятися з людьми і платити вже 
за своє. Знаю декілька випадків, коли люди так отримували 
техніку, автомобілі й навіть квартири. Хай і з невеликою пе-
реплатою, однак за тривалий період часу вона нівелюється 
вигодами від власності.

•	 Не треба брати кредит, якщо у вас є достатньо гро-
шей на покупку того, що дійсно вам потрібне. 

Буває так, що людина бере кредит, маючи достатній де-
позит. І з економічного, і з психологічного боку такі дії за-
звичай позбавлені сенсу. Звичайно, можуть бути й винятки 
– якщо, наприклад, очікується гіперінфляція, або до взяття 
кредиту спонукають якісь інші особливі обставини. Вартість 
кредиту як аксіома завжди більша за можливість заробітку 
по депозиту. Тому навіщо брати в борг те, на що ми вже на-
працювали. І якщо людина вагається: витрачати депозит, ма-
ючи при цьому достатню суму, чи брати кредит, то, мабуть, 
слід перевести питання у площину «чи взагалі потрібно мені 
те, що я хочу придбати?». Бо коли б воно нам справді було 
потрібне, як повітря, ми б не вагались.

•	 Використовуйте самокредитування. 
Пам’ятаєте, у Біблії є фраза про те, що давати потрібно 

так, щоб ліва рука не знала, що дає права. Так от, викорис-
товуючи цю аналогію, можемо навчитись кредитувати себе 
самі: позичати собі свої ж гроші під більші аніж ринкові 
відсотки. Це спосіб для найбільш свідомих і сповнених 
силою волі людей. От наприклад, ви планували витратити 
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на купівлю чогось справді важливого 4000 одиниць, але 
зараз чи то через ріст цін, чи через ваш прорахунок, або 
просто парад планет, вам треба ще 1000 одиниць десь узя-
ти. У вас є ці гроші, але вони заплановані на щось інше. За 
рахунок того, що ви погано організували своє планування, 
ви берете тих 1000 одиниць у себе. Однак домовляєтесь: 
«Я позичаю собі під 100% річних». Що це означає? З на-
ступного доходу я маю відкласти 1000 плюс ті проценти, 
які сам собі заборгував. Такий варіант гарно працює, осо-
бливо для тих, хто вміє себе добре організовувати і вчити. 
Відсотки ставте значно вищі за ринкові, але такі, щоб їх 
було легко рахувати і реально було собі заплатити, мож-
ливо, ще й такі, щоб наступного разу не хотілось у себе 
позичати, а було бажання краще планувати. Але це вже 
питання смаку і стилю.

Здебільшого, якщо дотримуватись усіх цих нехитрих 
правил і не бігти при першій нагоді позичати гроші на все 
потрібне і непотрібне, а з холодним розумом, який остуджу-
ватиме гаряче серце, сісти і порахувати вигоди, доцільність, 
ефективність та іншу фінансово-метафізичні аспекти, то 
можна уникнути не лише боргової ями, а навіть найбуденні-
ших проблем з грошима, як от тимчасової неплатоспромож-
ності (касового розриву) чи емоційної зверхності до інших 
боржників.

Всі вищеописані правила стосуються особистих кредитів 
– і не завжди мають сенс у бізнесових справах. Бо там кре-
дит – це перерозподіл власності від того, хто має гроші, але 
не має ідей, до того, хто має ідеї та ентузіазм їх втілювати. 
А отже, і доцільні ставки можуть бути значно більші; леве-
ридж, тобто співвідношення власного і залученого капіталу, 
зовсім інший. Тому займаючись власною справою, варто за-
лишити два пункти з вищеописаного: «у чому й наскільки 
стане мій бізнес кращим/прибутковішим?» і «чи ростиме 
мій бізнес швидше, аніж процентний відсоток?». Проводячи 
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курс «Власний бізнес» для бізнесменів-початківців, ведучи 
їх від ідеї до перших заробітків, а також для бізнесменів, які 
вже давно на ринку і шукають нових можливостей розвитку, 
я знаю, що люди часто гарячкують і хочуть платити за погані 
ідеї, при цьому ще й залазячи у борги через власне оманливе 
відчуття, що чим більше грошей, тим кращу ідею можна ре-
алізувати. Однак це зовсім не так – усі великі бізнес-ідеї роз-
починаються з голого, але нестримного ентузіазму власника, 
який прагне, хоче, знає, вміє, робить і вірить. Не переплачуй-
те за погані ідеї, завжди можна домовитися і знайти варіанти 
запуску й розвитку свого бізнесу без грошей! Тренуйте свій 
спосіб мислення, а гроші з’являться самі, як бонус, чи, на-
приклад, смачний десерт.

Коротко підсумовуючи цей розділ, напишу, що кредит 
сам по собі не є ані поганим, ані добрим інструментом. Од-
нак він, наче кухонний ніж, яким, за кримінальною статис-
тикою, здійснюється близько 70% усіх побутових убивств, 
може добряче зіпсувати і навіть знищити фінансове благо-
получчя людини. Тому, розрізаючи яблуко (купуючи у кредит 
щось недороге), акуратно беріть цей ніж за ручку (рахуйте/
плануйте/виписуйте/думайте), перевіряйте гостроту леза 
(ставку кредиту плюс всі можливі доплати), беріть добру до-
шку (забезпечте емоційний і фінансовий тил), і аж тоді від-
різайте першу скибку (користуйтесь новопридбаним).

І наостанок напишу про вміння давати.
Кредит, який ми розглядатимемо зовсім не як 

кредит, а як простий подарунок, пожертву, крис-
талізує у людській душі чудові риси присутності 
«тут і зараз» і вміння бути цілісними. Такі дещо 
абстрактні, можливо, навіть езотеричні здібнос-
ті вкрай необхідні у фінансових відносинах, бо як 
би це не звучало, а отримувати і збагачуватись 
людина може лише тоді, коли вона навчилась від-
давати. І навіть понад те: ми отримуємо тим 
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більше, чим більше віддаємо! Це наче принцип 
шафи чи холодильника емоцій – щоб поставити 
туди новий кращий одяг чи смачнішу їжу, потріб-
но викинути, забрати чи спожити те, що є там 
зараз. Багато хто через неготовність ділитися і 
віддавати настільки зрісся зі своїм мотлохом, що 
через це перестав приймати фінансові рішення 
у своєму житті і просто пливе за течією. Отже, 
даючи гроші (або вміння) не як кредит, а як по-
дарунок, віддавайте їх до кінця:

– допомагаючи дітям – не думайте про їх 
майбутню повинність перед вами;

– допомагаючи батькам – не цікавтесь, на 
що вони витратили те, що ви дали;

– поділившись знаннями з іншими – не ті-
штесь думкою, що це ви їх чогось навчили;

– даючи милостиню жебраку – не відчувай-
те себе добрим, бо це ваша плата за власну по-
трібність;

– даючи гроші другу – позбудьтесь думки 
про те, скільки йому вдасться на них заробити.

Кожна така думка – це невидима нитка, 
яка ще й досі пов’язує вас і те, що Ви буцімто у 
юридично-економічному сенсі віддали. Від такого 
дарування не буде радості ані Вам, ані отримува-
чу: ви не звільнили місце у своїй шафі для нових 
можливостей, а той, хто отримав – має сир на 
ниточці, за яку завжди хтось може смикнути чи 
хоча б попробувати її на міцність. Віддаючи – від-
давайте без остатку, беручи – беріть повністю.

Пожертва
До одного священика прийшов багатій і поставив 

у захристії на видному місці пожертву – чималий мі-
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шечок із золотими монетами. Священик подивився на 
нього та нічого не сказав. Яке було здивування бага-
тія, коли через тиждень його подарунок недоторканий 
стояв на тому самому місці.

– Отче, чому ви не використали цих грошей? – за-
питав він. – Це ж можна було нові вітражі поставити 
чи старий дах поремонтувати, або навіть новий іко-
ностас замовити, – вголос розмірковував багатій.

– Не можу я взяти ці гроші, бо ти їх ще не віддав 
– ти досі думаєш про їх застосування, про те, на що 
мені їх варто витратити і про те, яку велику пожерт-
ву чиниш, а згодом ще хвалитимешся, що це завдяки 
тобі поремонтовано дах чи змінено іконостас, – відпо-
вів отець і додав, – віддай їх у своєму серці, і лиш тоді 
я зможу взяти їх у руки.
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УПРАВЛІННЯ 
ВЛАСНИМИ 

ГРІШМИ
Гроші, якими володієш, – знаряддя 

свободи; ті, за якими женешся, – зна-
ряддя рабства.

Жан Жак Руссо
Гроші або панують над своїм воло-

дарем, або служать йому.
Квінт Горацій Флакк

Є така гарна українська приказка – не той має, хто ку-
пує, а той має, хто шанує. Та й справді, купувати все лиш 
би купувати – хіба це багатство? Це марнотратство і безглуз-
дя. Хоча знаю, що багато для кого можливістю купити «все 
що заманеться» і вимірюється справжнє щастя. Такий собі 
типовий споживацький підхід ненаситної старої баби, яка 
приречена голосити, закочувати очі й заламувати руки над 
своїм розбитим коритом. Ідеальний рушій капіталістичної 
економіки – людина, яка витрачає все, що тільки має і не 
має, у такий спосіб тимчасово заповнюючи власне безглузде 
існування і екзистенційний вакуум. Однак чи саме таким має 
бути ваш шлях? Якщо це потрібно всім, то для чого тоді це 
потрібно вам? Якщо в суспільстві всі думають однаково, зна-
чить, хтось взагалі не думає.
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Чим бідніша людина, тим більше вона переконана, що 
саме бездонний гаманець зробить її щасливою і вирішить 
всі її проблеми. Звідси і впевненість: якби у неї були гроші, 
то вона жила би зовсім по-іншому. Не знаю жодної багатої 
людини, для якої її багатство лише в радість, яка б здобула 
його тільки тому, що захотіла «купити все». Ні, ні, я зовсім 
не проти покупок як таких: подобаються дорогі речі – ку-
пуйте, хочеться гарно відпочити – живіть у п’ятизіркових 
готелях, є бажання повихвалятися своїм багатством – та 
будь ласка, це особистий вибір кожного. Але вважаю су-
цільним безглуздям робити власну марноту буття наріжним 
каменем своїх досягнень, бо на такому фундаменті наш бу-
динок розвалиться під час першого ж буревію. 

З іншого боку, людина, яка зневажає гроші, не отри-
має їх вдосталь. Тому не мати бажання споживати – це 
теж обмежувати себе. То як бути? Де знайти ту рівнова-
гу, яка збалансує наші бажання і неприв’язаність до них? 
Життя не дає точних відповідей навіть своїм улюблен-
цям. Кожне розуміння потрібно «видобути» довгою на-
полегливою роботою з глибин власної сутності. А якщо 
написати простіше – то все потребує наших набитих ґуль 
і синців. Втім, один універсальний рецепт спробую дати: 
потребуйте гроші на творення (реалізацію власних ідей, 
зміну суспільних стереотипів, запуск нових проектів, 
поліпшення життя іншим людям, наукові дослідження і 
т.д.) – і тоді ви матимете їх в надлишку і на споживання 
(проїдання, відпочивання, демонстрування тощо). Потре-
буйте грошей, але не кажіть Комірникові, що вам вони 
потрібні для плекання власних душевних слабкостей, а 
просіть їх для великих звершень. На таке він радо по-
годжується видавати крупні купюри пачками. Йому ж не 
шкода, лиш би вам воно не було тягарем.

Що ж, далі варто перейти до більш чіткого опису 
управління фінансами, щоб зрозуміти, де вузькі місця, де 
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водоспади і де застійні болота на шляху наших грошових 
потоків. У класичному фінансовому підході розрізняють 
три основні етапи управління грошовими потоками: фор-
мування, розподіл і використання, і я не бачу сенсу від-
ходити від цієї практики і в частині особистих фінансів. 
Ця система достатньо збалансована, бо й справді деякі 
люди мають проблеми з формуванням грошового пото-
ку – хтось не може/не вміє достатньо заробити, хтось не 
здатен розподіляти/планувати, а для декого справжнім 
тягарем є невміння використовувати/витрачати. Знаємо 
ж, що сила системи вимірюється слабкістю її найслабшої 
ланки, або, простіше кажучи, «де тонко, там і рветься», 
відповідно, маючи труднощі бодай на одному з етапів, 
людина матиме проблеми і з грішми загалом. Отож, де-
тально розглянемо можливі складнощі, з якими стикаєть-
ся homo finansius на різних етапах управління грошовими 
потоками:

1. Етап формування.
Для того, щоб озеро було глибоким, а річка – повно-

водною, їх потрібно якось наповнити, тобто необхідні 
дрібні потічки, які щоразу збільшуватимуть чи поповню-
ватимуть грошима наше фінансове життя. Для більшості 
людей саме це місце залишається надто «вузьким». Через 
цілий ряд важливих і не дуже обставин та причин, (ро-
динна модель, відсутність цілі, поганий приклад батьків, 
невдале середовище) людина не вміє знайти собі місце 
під фінансовим сонцем, а отже, і загалом дати собі раду із 
власними потребами.

Як би дивно це не звучало, але більшість людей не вміють 
заробляти гроші, бо не знають, навіщо їм це вміння потрібне. 
Навіщо дивитись серіали чи футбольні матчі – знають, а для 
чого вміти заробляти гроші – ні. Наш мозок еволюціонував 
2,5 мільйони років без грошей, тож за значно коротший час 



130

Роман Кушнір БАГАТСТВО ЯК СПОСІБ МИСЛЕННЯ

ми не звикли до їх безапеляційної й незаперечної необхід-
ності. І це не означає, що логічно і свідомо кожна людина, 
навіть та, яка «не має грошей», не пояснить, для чого саме їй 
вони потрібні – пояснить, раціоналізувати можна що завгод-
но, але річ у тім, що на рівні наших інстинктів заробляння 
грошей ще не стало обов’язковим процесом для виживання. 
Отже, мусимо якось зорганізувати той свій прадавній мозок, 
адже ми цивілізовані люди і прагнемо змін. Тому будемо 
ставити собі запитання, які повинні змусити нас задуматися 
щодо можливих причин проблем, а саме:

А) Зі скількох джерел я отримую дохід?
Уявіть собі, що річка має тільки одну притоку. Мі-

німальна проблема з нею вже становитиме серйозну за-
грозу для цілої водойми. Те саме і в наших фінансових 
відносинах: ніщо так не псує людину, як залежність від 
одного грошового джерела. Якщо людина працює «ціли-
ми днями» на одній роботі, то вона просто не отримує 
поля для маневру, її творчості перешкоджає залежність, 
а можливому зростанню – невпевненість у завтрашньо-
му дні. Така людина зазвичай не може заперечити своєму 
керівникові навіть коли він відверто не правий, оскільки 
боятиметься звільнення, не дозволить собі розкуто спіл-
куватися з клієнтом, оскільки усвідомлює, що без його 
грошей  може взагалі залишитись без засобів для існу-
вання. Дамоклів меч втрати єдиної можливості доходу 
висить на тонкій волосині над людиною, паралізуючи її 
волю до боротьби, креативність, та й загалом обмежуючи 
можливості як особистісного, так і професійного розви-
тку. Таки так – одна-єдина робота робить людину залеж-
ною. Це чи не основна проблема більшості на першому 
етапі.

Тому якщо гроші до Вас надходять з одної лише 
«свердловини», то негайно починайте «бурити» в наступ-
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ному місці – знаходьте альтернативні джерела заробітку. 
До речі, відкладені на банківському депозиті чи з розум-
ним прорахунком інвестовані гроші – це не що інше, як 
наш додатковий фінансовий потік, який дозволяє чимраз 
більше розвиватись особистісно, а отже, щоразу заро-
бляти більше. Коло замикається. Пробуйте себе у влас-
ній справі, але не категорично кидаючи основну роботу 
(бо тоді потік зміниться, але далі він буде лише один), 
а поступово розширюючи і поглиблюючи джерела заро-
бітків. Опануйте нову спеціальність, попрацюйте в іншій 
галузі, створіть свій сайт чи ведіть блог, де розвивайте 
тему своїх захоплень. Не обов’язково одразу отримува-
ти надприбутки з такої діяльності – розрахуйте себе на 
тривалу перспективу. Зрештою, навіть у межах одної ро-
боти можна урізноманітнити (диверсифікувати) джерела 
доходу, займаючись різним напрямами чи розвиваючись 
на декількох ринках. Висновок: для руху вперед потрібно 
мати запасне, додаткове чи альтернативне джерело дохо-
ду, без нього наші зусилля розбиватимуться об скелі ви-
мушеного підлаштовування під інших людей і зовнішні 
обставини.

Б) Чи достатньо я отримую?
Недостатнє джерело змушує жити в умовах постійних об-

межень. Справді, часто буває і таке, що людина, маючи декіль-
ка джерел доходу, все ж постійно відчуває недостачу. Можли-
во, дехто знайде відповідь на наступних етапах (неправильно 
розподіляю або не знаю, чого хочу), проте у даному випадку 
надто малі доходи теж можуть добряче зіпсувати життя.

Однак відповідь на це питання дуже проста: якщо вам 
не вистачає того, що ви отримуєте, то змініть роботу чи вид 
діяльності; почніть працювати на декількох роботах чи від-
крийте власну справу; попросіть свого керівника про більший 
дохід – такий, який вам видаватиметься адекватним. Тільки 
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не кажіть мені, що це неможливо – немає нічого неможливо-
го для людини, яка чогось насправді (а не тільки на словах) 
хоче, все решта – це зайві пояснення і відмовки. Якщо вас 
щось не влаштовує – змінюйтесь! Інших варіантів немає.

В) Чи достатньо ефективно я працюю?
Мабуть вам не раз доводилось стикатись з роботою 

великих бюрократичних установ, де люди зазвичай нічо-
го не створюють, перекладають папірці з полиці на поли-
цю, імітуючи роботу і час від часу скаржачись на життя і 
на низьку зарплату. Звичайно, всіх однією міркою міряти 
не варто, бо на кожен приклад бюрократичного монстра 
можна знайти протилежний приклад ефективного велико-
го бізнесу. Але тим не менше, можливо, ота «тухта», яку 
блискуче описав Солженіцин у своєму «Архіпелазі ГУ-
ЛАГ», і досі тисне на покоління людей, яке виростало у 
часи Радянського Союзу, де приписування зайвого й імі-
тація більшого покривалась на всіх рівнях і завжди брала 
гору над справжньою ефективністю і здоровим глуздом. 
Можливо, це звучатиме дещо жорстко, але загалом кожен 
заробляє те, на що заслуговує. Ще раз нагадаю, що гроші 
– це показник соціальної корисності людини, і якщо ми у 
поточний момент часу в даному суспільстві не отримує-
мо того, на що буцімто заслуговуємо, то єдиним способом 
виправити ситуацію буде розвивати у собі ті вміння, які 
толеруються суспільством і найбільше оцінюються ним.

Не існує ідеального набору «особистісних рис для ба-
гатства», бо від суспільства до суспільства вони відрізня-
ються: те, що добре для комуністичного Китаю, може не 
підійти для країн Західної Європи, так само, як і вміння, 
життєво необхідні в Конго, можуть ніколи не знадобити-
ся в Норвегії, але зазвичай ініціативність, вміння домов-
лятись і готовність постійно навчатися будуть корисними 
в більшості країн і ситуацій, бо такі риси необхідні на-
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віть і в тваринних зграях, я вже не кажу про соціум.
Мораль проста: якщо вам мало платять, або, швидше, 

«якщо ви мало отримуєте», то збільшуйте власну ефек-
тивність, розвиваючи ті вміння і навики, які є необхідни-
ми у вашому суспільстві. Багато працювати і ефективно 
працювати – це далеко не одне і те ж. Немає сенсу жалі-
тися, бути незадоволеним чи проявляти агресію, осуджу-
вати інших, оцінювати, сперечатися тощо – бо це все дії, 
які зовсім не сприяють збільшенню нашої ефективності. 
Краще займіться тим, що робить вас кращими.

Не у всіх людей фінансові проблеми розпочинаються 
на стадії формування, багато для кого заробити – це «раз 
плюнути». Така у людини модель, що дозволяє бачити 
гроші там, де інші шукають труднощі (детальніше про 
це я пишу у книзі «Спосіб мислення як багатство»). На-
томість «вузькі місця» з’являються на подальших етапах, 
наприклад на:

2. Етапі розподілу. 
Заробити – то половина справи, але далі потрібно ще 

ту шкуру вже вбитого ведмедя поділити на шматки, та ще 
й бажано не так, як лисиця ділила сир між двома ведмежа-
тами, котрі врешті залишились з дрібними крихтами. Іноді 
на курси приходять люди, які і планують свої витрати, і 
максимально правильно розподіляють зароблене, але ро-
блять це настільки ретельно, що в них пропадає будь-яке 
бажання заробляти гроші. Розподіляти потрібно вміти і 
невеликі суми, бо хто вміє розпорядитися сотнею, зможе 
розпорядитись і тисячею, а хто вміє розпорядитися десять-
ма тисячами, зможе впоратись і з мільйоном, але робити 
культ з планування не варто: розподіл – це лише один із 
етапів, і хоч без нього неможливо обійтись, а все ж робити 
на ньому основний наголос не варто.
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А) Чи на свої цілі планую свій дохід?
Зверніть увагу, які пункти ви пишете на початку свого 

планування. Бо якщо це комунальні послуги, витрати за 
оренду, зв’язок та їжу – то маю підозру, що не для сво-
їх цілей живете. Можливо, варто спробувати писати такі 
статті як «відкладання», «інвестиції», «активи», «бізнес» 
тощо, звісно не так загально, а конкретизуючи, на що саме 
підуть ваші гроші. Це не означає, що не потрібно опису-
вати споживчі витрати – це навіть необхідно робити, щоб 
облікувати їх, але навчіть себе в першу чергу думати про 
майбутнє, про ріст, про творення, і тоді витрати на спожи-
вання можна буде звести до мінімуму. Виписуючи місяч-
ний план цілей, обов’язково передбачте відповідні витрати 
на них. Ще раз перегляньте свій список – чи не забагато 
там споживання, можливо від дечого варто відмовитись, 
або навпаки – чи не замало там витрат на творення, адже 
без них важко досягнути своїх цілей.

Б) Чи збалансовані мої витрати?
Якщо дохід суттєво перевищує витрати, варто запла-

нувати, куди ви його інвестуватимете, інакше він буде роз-
порошений через незначні витрати: там щось прикупили, 
там за щось заплатили і те, що могло стати великим ка-
менем в основі нашого фундаменту, кришиться наче пі-
сок, на якому вже не збудуєш кращого фінансового май-
бутнього. Натомість, якщо витрати значно перевищують 
доходи – тоді чомусь так виходить, що живете «на ши-
року ногу», але недостачу (дефіцит) грошей звідкись-то 
потрібно буде брати. Відповідно, пам’ятайте, що при роз-
поділі витрат не повинно бути суттєвих перекосів в той 
чи інший бік – плюс-мінус 5 відсотків від суми – це такий 
собі буфер на непередбачувані обставини. Незбалансовані 
витрати – це в першу чергу показник проблем у плануван-
ні. Звісно, завжди можна все пояснити несподіванками на 
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ринку чи сезонністю, або, якщо дуже хочеться, «ставками 
сек’юритизованого зовнішнього боргу», але ж Ви не шу-
катимете зайвих пояснень там, де потрібно просто взяти й 
зробити?!

В) Чи я планую вкладати в те, що приноситиме до-
датковий дохід?

Не хлібом єдиним живе людина, душа теж потребує 
сервісу. Майбутнє вимагатиме від нас гнучких рішень, та 
чи плануємо ми їх вже сьогодні? Яка частка з розписа-
них вами витрат на цей місяць стане запорукою кращих 
вас у майбутньому? Що з витраченого дасть Вам переваги 
в ефективності у майбутньому? Чи те, що розплановано, 
даватиме вам фінансову спроможність згодом працювати 
менше, але більш ефективно? Приблизно такі запитання 
варто ставити собі, щоб у плануванні й розподілі гроші 
виконували відтворювальну функцію – збільшували наші 
можливості у майбутньому.

Планувати доходи на різні статті витрат необхідно, бо 
формування і використання без розподілу – це наче тіло 
без талії, шия, яка плавно переходить в ноги: так, мабуть, 
незручно жити (хоча декому у фінансовому вимірі вда-
ється). Тому привчіть себе до фінансової дисципліни, до 
розписування своїх доходів і витрат, не дарма ж кажуть, 
що «гроші лік люблять», і тоді Вам залишиться лише пра-
вильно розпорядитися грішми на:

3. Етапі використання.
Дуже часто це проблемна сторона для зовні начебто 

заможних людей, які свої гроші заробили не непосиль-
ною щоденною працею заради великих ідеалів, а отрима-
ли її від когось у спадщину. Однак це те саме, що отри-
мати машину разом з правами, але при цьому не вміти 
їздити. Фінансовий потік сформували, розподілили, а от 
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як тепер зробити так, щоб той сильний потік «не змив» 
нас разом з усіма не до кінця прищепленими корисними 
звичками у стічну трубу – ще залишається питанням. А 
й справді: отримала людина «великі гроші», і не вміючи 
ними управляти лише нашкодить собі, бо вони проявлять 
справжню суть людини. Так, гроші не псують людину, а 
лише показують її справжню суть, обличчя. Тому вміння 
використати сформований потік теж потребує тривалої 
роботи над собою:

А)  Чи відповідно до розподілу витрачаю гроші?
Інколи буває так, що людина сформувала комплек-

сний план витрат і доходів, з грамотною розбивкою по 
статтях, але не дотримується його: витрати не записує, 
на розподіл не звертає уваги, а про записник забула й 
поготів. Критерієм для будь-якого планування є реаліза-
ція того, що там було записано, а без такого кінцевого 
результату сам план «яйця виїденого не вартий». Часто 
плану не дотримуються, якщо там записані якісь драко-
нівські обмеження, бо й справді, якщо людина звикла ви-
тачати гроші без обмежень, а тут потрібно моментально 
сісти на фінансову дієту, то організм обов’язково збунту-
ється, і від того не буде ні користі, ані радості, тому всі 
без винятку зміни варто запроваджувати поволі й систе-
матично, а не у шокових варіантах. Іноді людина витра-
чає гроші не відповідно до розподілу, тому що відчуває, 
що планування було не її рішенням, а нав’язаним ззовні 
(наприклад, чоловіком дружині, дітям батьками, нам усім 
обставинами). Ми не хочемо брати участь у грі, де хтось 
інший диктує правила, тому-то спершу погодившись на 
доцільність планового розподілу грошей, ми в подальшо-
му відмовляємося від дотримання плану.
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Б) Чи своєчасно витрачаю?
Основне правило тайм-менеджменту – це своєчас-

ність. Будь-яка справа, виконана запізно чи зарано, ство-
рює нам додаткові непотрібні труднощі. Гроші – це функ-
ція від часу, а відповідно, і невчасні витрати – це подвійні 
витрати. Скажімо, якщо запланувати собі профілактику 
карієсу, але звернутись до лікаря надто пізно, то є ризик, 
що доведеться ставити вставну щелепу, або, у кращому 
разі, імплант. Так само і заплатити швидше, щоб отри-
мати, скажімо, шафу-купе у ще не відремонтоване при-
міщення, теж не виглядає мудрим і виваженим рішенням. 
Заплатити із запізненням іноді означає отримати додат-
ковий штраф чи пеню. Одним словом, все потрібно ро-
бити тоді, коли потрібно. Бо, скажімо, затримана оплата 
може призвести до псування взаємин чи до втрати дові-
ри. Звісно, це вже крайні варіанти, швидше всього наш 
стоматолог вибурить лише трошки більшу дірку в зубі 
із запущеним карієсом, а разом з тим лише трошки біль-
шу фінансову дірку в нашому гаманці. А все ж щоразу, 
плануючи витрати, перепитуйте себе, коли потрібно буде 
зробити цю витрату, щоб отримати товар (послугу) саме 
тоді, коли ви на неї очікуєте. А також ставте питання, чи 
не надто пізно я отримаю бажане, якщо розрахуюся не-
вчасно. 

Постійно затримувати проплати, так само як і завжди 
платити заздалегідь, є поганим фінансовим тоном. У пер-
шому випадку до вас ставитимуться упереджено, а у дру-
гому – як до надто довірливого. Тому, як писав Еклезіаст: 
«Усьому свій час, і час усякій речі під небом». Поруч з 
статтею (на що) і сумою (скільки) витрат привчіть себе 
писати і часовий коридор, коли цю оплату необхідно про-
вести.
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В) Чи витрачаю на те, що ще «працює»?
Або можна запитати себе, чи моя конячка ще не дохла. 

Такий трохи жартівливий підхід, який змушує нас щораз 
задумуватись: чи направду ще буде якийсь результат від тих 
моїх періодичних вкладень. Бо часто буває так, що люди за 
інерцією вкладають в акції на ринку, який давно почав про-
садку, або за звичкою вкладають час і гроші у відносини, з 
яких вже не буде віддачі. Тобто починають дмухати дохлій 
конячці у вухо, танцювати навколо неї шаманські танці з 
бубном, підганяти її батогом чи гладити по загривку, або 
в деяких випадках тягнути мертву тушу на собі. Говорячи 
фінансовою термінологією, якщо у вас є якісь витрати, від 
яких не очікується зиску, то мабуть, варто мінімізувати ви-
трати на тому рівні, на якому вони є: залишити коняку в 
спокої і вільно йти до досягнення своїх цілей, зробивши ра-
ціональні висновки.

Цей пункт, навіть незважаючи на його загальність, не-
обхідний всім, бо практично в кожного є своя дохла коняч-
ка. Наприклад, бізнесмен може розвивати бізнес, єдиною 
особливістю якого є те, що це втілення його дитячої мрії… 
Залежний від азартних ігор чи від фінансових пірамід не 
може вчасно зупинитися… Батьки часто дотують своїх 20-, 
30- і 40-річних «дітей», відбиваючи в них будь-яке бажан-
ня до самостійного заробітку… Чи ще більш дріб’язковий 
приклад, коли ми можемо платити за давно не використо-
вуваний мобільний інтернет, лінуючись його врешті взяти 
і відключити. Тому щоразу витрачаючи на те, що було у 
Вашому місячному списку витрат вже не один раз, краще 
перепитайте себе, чи ця конячка ще має шанс, чи краще її 
таки залишити у вічному спокої.

 У природі все вимагає гармонії та рівноваги. І лю-
дина, яка вміє заробити, але не вміє витратити, не є щас-
ливішою за людину, яка вміє розподілити і витратити, 
але не знає, як сформувати свій грошовий потік (зароби-
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ти гроші). Тому основні фінансові проблеми будуть саме 
там, де ми маємо перегини чи то у накопиченні, чи то у 
розподілі та витрачанні. І лише збалансований підхід за-
безпечить нам швидке досягнення наших фінансових ці-
лей. Річка під час повені вийде з берегів і затопить все 
навколо, так само і дрібна річка, яка має старе русло, але 
без нових приток, ризикує в один момент або замулитись 
(перестати розвиватись), або просто пересохнути (впасти 
у залежність). Ні перший, ні другий варіант не виглядає 
надто перспективним і добрим, тому проаналізувавши всі 
етапи управління грішми, визначаємо свої слабкі сторони 
і в першу чергу пропрацьовуємо саме їх. Пам’ятаючи про 
раціональне управління, отримуємо можливість швидше 
досягнути того, що є нашими фінансовими цілями, а без 
нього граємо з життям у непевну рулетку.

На завершення зауважу: мабуть, Ви помітили, 
що у більшості випадків я використовую буденне 
слово «гроші» замість пафосних «коштів» чи «фі-
нансових ресурсів». Насправді, це дуже важливо, 
бо замінюючи поняття «гроші» на щось книжко-
ве і далеке, людина зазвичай дистанціюється від 
того, чого власне прагне:

- Я хочу мати більше фінансових ресурсів,
- Мені бракує коштів,
- Потрібні додаткові фінанси,
- Необхідне збільшене фінансування споживчих 

проектів.

При цьому якщо запитати людину, що таке фінанси чи 
кошти, чи ресурси, вона ніяково знизає плечима. Дистан-
ціюючись від того, що нам насправді потрібно, втрачаємо 
можливість отримати просто «більше грошей». Шлях до 
багатства також полягає в тому, щоб називати речі своїми 
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іменами. Тому коли домовляєтесь із своїм внутрішнім Ко-
мірником, кажіть те, чого насправді потребуєте, і форму-
люйте це своїми звичними словами, а не ховайте потреби 
за ширмою надуманих слів.
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 АКТИВИ 

І ПАСИВИ 
ФІНАНСОВО 
ГРАМОТНОЇ 

ЛЮДИНИ
Якщо ти купуєш те, що тобі не по-

трібне, то скоро продаватимеш те, що 
тобі необхідне.

Бенджамін Франклін
Дешева рибка – погана юшка.
Українське прислів'я

«Треба жити на пасивний дохід», «вкладати гроші в ак-
тиви», «позбуватись пасивів» – досить часто люди оперують 
такими категоріями, не задумуючись, що воно насправді таке. 
Звучить начебто зовсім непогано, тож чом не поговорити на 
цю тему. Нам не будуть важливі книжкові визначення – все 
одно кожен живе своїм розумом і вкладає у кожне поняття 
власний зміст. Але зазвичай рекомендую таке загальне розу-
міння цих складних фінансових понять: активи – це все, що 
приносить Вам доходу більше, аніж потребує витрат, пасиви 
– все, що забирає грошей більше, аніж приносить їх. Це наче 
накидані контури нашої фінансової картини, а всю замальов-
ку кожен виконає відповідно до свого досвіду.
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Перед тим як продовжити читати, я рекомендую взяти 
аркуш паперу і ручку та виписати у дві колонки те, що ви 
вважаєте активами і те, що вважаєте пасивами. Можна також 
підняти свій місячний план витрат і розрахувати, яку частину 
грошей ви вклали у нові активичи в удосконалення старих. 
Таким чином можна буде зрозуміти, на що ви спираєтесь у 
своєму фінансовому майбутньому.

***
З досить великою долею ймовірності можна передбачи-

ти, що більшість запише до активів щось матеріальне, напри-
клад: власну квартиру, автомобіль, бізнес, права власності, 
землю, побутову техніку, чи навіть ноутбук. Однак не реко-
мендую обмежуватись тільки тим, до чого можна торкну-
тись, – життя багатогранна річ, активами може бути навіть 
те, що важко побачити, або ті, про кого ми зазвичай думаємо 
у зовсім іншому сенсі. Запропоную розділяти активи (а від-
повідно, і пасиви) на чотири групи. Одразу зауважу, що та 
кватерність не має ніякого відношення ані до підходів Юнга, 
ані до чотирьох груп крові, а є умовним поділом, як і будь-
яка інша класифікація.

Отже, до основних груп активів (пасивів) варто віднести: 
матеріальні, людські, часові й особистісні риси людини. Далі 
пропоную приклади до кожної з цих груп, не дивуйтесь, що 
я писатиму вперемішку те, що більше звучить як пасив і те, 
що буцімто є однозначно активом, а також щось велике по-
руч з чимось дріб’язковим, бо це насправді має свій сенс, 
який я поясню згодом. Жоден список не є ані типовим (одна-
ковим для всіх), ані виключним (можна і щось додати, і щось 
забрати).

Кожен з тих пунктів можна розширити чи звузити за 
принципом супермаркету – ми ж не купуємо все підряд, а 
вибираємо тільки те, що нам потрібне. Інше завдання, яке я 
ставлю перед собою, полягає в тому, щоб пояснити, що все 
навколо може бути як активом, так і пасивом. Навіть більше 



143

Розділ 6. АКТИВИ І ПАСИВИ ФІНАНСОВО ГРАМОТНОЇ ЛЮДИНИ

Матеріальні:

Будинок
Пральна ма-
шина
Автомобіль
Домашня тех-
ніка
Кулькова ручка
Комп’ютер
Фотоапарат
Одяг
Душова кабіна
Посуд
Наплічник
Лижі
Офіс
Крісло
Дитячий возик
Книги
Колекція вин
Горнятко
Мобільний 
телефон
Кабель до 
інтернету
Двері
Телевізор
Компакт-диски
Батарея

Людські:

Близькі люди
Родичі
Кохані
Батьки
Теща
Діти
Свекор
Наймані пра-
цівники
Сусіди
Керівник
Знайомі
Випадкові 
перехожі
Листоноша
Одногрупники
Працівник 
банку
Клієнти
Продавець у 
магазині
Однокласники
Президент
Співробітник

Часові:

Робота
Хобі
Книгочитання
Власна справа
Басейн
Спілкування 
з колегами по 
роботі
Читання жур-
налу
Відпочинок
Перегляд но-
вин в інтернеті
Сніданок
Миття посуду
Заняття у тре-
нажерному 
залі
Похід по мага-
зинах
Перегляд 
фільму
Приготування 
їжі
Будівництво 
свого будинку
Ремонт крану, 
що тече

Риси характеру, 
вміння, досвід

Знання
Впевненість 
у собі
Вміння переко-
нувати
Лінь
Цілеспрямова-
ність
Схильність 
до депресій
Вміння малю-
вати
Підприємниць-
кий хист
Впертість
Знання графіч-
них програм
Навички водіння 
авто 
Любов до дітей
Хворобливість
Вміння швидко 
набирати текст
Феноменальна 
пам’ять
Конфліктність
Досвід роботи 
у банку
Харизматичність
Досвід участі 
у воєнному кон-
флікті
Ораторські зді-
бності
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того – чим дрібніші матеріальні активи, проміжки часу на 
спілкування чи на іншу діяльність, або навіть і власні риси 
ми вмітимемо розглядати і використовувати як свій актив, 
тим швидше досягнемо такого способу мислення, при яко-
му в нашому житті з’являться і великі фінансові активи, як 
то виробничі підприємства, яхти і дорогі автомобілі, а також 
приємні та сповнені радості стосунки з близькими. Часто 
саме цим аспектом нехтують під час розуміння теми активів 
і пасивів. А людина – це ж цілісна голографічна система, і 
навіть у таких дрібних деталях, як відношення до дверей, які 
риплять, чи в тому, про що людина думає, коли миє посуд, чи 
як проводить час стоячи на зупинці, вона [людина] проявляє 
свій спосіб мислення, який потім екстраполюється (перено-
ситься) і на важливі фундаментальні сфери життя, скажімо, 
бізнес, шлюб чи саморозвиток. Все велике починається з 
малого: «з зернини світ, з промінчика зоря…» Не цитувати-
му далі класика, а допишу від себе: «і навіть багатство як 
спосіб мислення розпочинається зі щоденного ставлення до 
людей, до себе і до матеріальних цінностей». Той, хто хоче 
навчитись управляти колективом людей, бізнесом чи нала-
штувати свій «пасивний дохід», але при цьому не готовий 
змінюватись у дрібницях, приречений на дуже серйозні на-
биті гулі та інший фінансовий травматизм. Будь-яке вміння 
виробляється поступово. Шоковий підхід лише видимо змі-
нює людину, без подальшого розвитку людина швидко по-
вернеться до свого попереднього способу мислення. Кожна 
революція (чи то зовнішня, чи внутрішня) потребує трива-
лого еволюційного закріплення. Саме у готовності з повагою 
поставитись до щонайменшого особистого майна чи, скажі-
мо, дрібних сімейно-побутових обов’язків, чи використання 
власного часу людина зрештою згодом виростає у Господаря. 
Господаря, в якого Комірник працює як помічник, а не як 
хитрий і непередбачуваний завгосп, котрого за неписаними 
законами Всесвіту неможливо звільнити.
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Трохи про Господарів: уся економіко-соціальна 
сфера світу тримається приблизно на 10% лю-
дей, тих небайдужих до власного майбутнього і 
майбутнього цілої планети, які щодня організо-
вують, змінюють, досягають і моделюють жит-
тя усіх навколо, а заразом і цілого суспільства. Це 
зовсім не є якісь особливі люди, вони їдять таку 
ж їжу, як і ті, кого вони організовують, одяга-
ються без жодних видимих відмінностей, навіть 
не обов’язково їздять на автомобілях, а можуть 
ходити і пішки, бо все те, що їх відрізняє, знахо-
диться не ззовні – воно всередині: це їхня проак-
тивність, готовність діяти без вказівки згори, 
а разом з тим і відповідальність за кожну мить 
свого життя. Ці вміння не залежать ані від раси, 
ані від ментальності чи, скажімо, освіти, це вмін-
ня, яке плекають батьки у своїх дітях, починаючи 
від перших днів життя у єдиний спосіб – люблячи 
їх, і таким чином не знищуючи їх ініціативності 
та ентузіазму до пізнання світу, які закладені в 
дітях «від природи». 

Чим більший процент таких людей (Господа-
рів) у суспільстві, тим швидше воно розвивається. 
Це можна культивувати і на рівні держави, однак 
у цій книзі я пишу не про такий макрорівень, а про 
особистісні зміни, які під силу здійснити кожно-
му. Господар – це не майно, яким людина володіє, 
це думки, які в неї виникають. Звісно, Господарі 
майже ніколи не бувають бідними, інакше швид-
ше за все це якась імітація, проте бувають випад-
ки, що людина лише формує свій спосіб мислення, і 
хоча поки що ми бачимо її з певними фінансовими 
труднощами, дуже скоро від них не залишиться й 
сліду. Чи готові Ви стати Господарем? Це зовсім 
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не просте запитання, бо отримуючи всі фінансові 
вигоди, людина разом з тим приймає на себе веле-
тенську відповідальність за своє життя, за свою 
сім’ю, за свій колектив, за своє місто, за свою на-
цію, за цілу планету. На кожному з цих рівнів від-
криваються нові доступи до неймовірних ресурсів. 
Але на ділі (а не на словах) така відповідальність 
під силу далеко не кожному. Врахуйте також, що 
не можна перескочити рівні відповідальності: 
якщо ми не вирішимо особистих проблем, а на-
томість захочемо рятувати країну –утвориться 
внутрішня емоційна дірка, яка буде заповнюва-
тися  труднощами і незгодами. Ставайте Госпо-
дарями, але пам’ятайте: це вміння плекається  у 
дрібних буденних ситуаціях.

Багато хто думає: «якби я мав мільйон, то я би вже знав, 
що робити». Та дзуськи: спершу людина отримує відповід-
ний спосіб мислення, а вже потім як бонус отримує свій 
«мільйон». В іншому випадку це безглуздя схоже на намаган-
ня викопати ямку і посадити троянду посеред очерету, чи на 
лісовій галявині з конюшиною: спершу потрібно підготувати 
поле у значному радіусі, подбати, щоб ніщо не загороджу-
вало доступу до сонця, і лише після того культивувати пре-
красну, але вразливу квітку. У дрібницях пізнається і велике, 
бо й саме життя – це не умовно-абстрактних «сто років», а 
набір коротких митей «тут і зараз». Смішно виглядатиме лю-
дина, яка, ганяючись за примарним майбутнім, відмовлятиме 
собі у радостях миттєвої присутності. Простіше кажучи, без 
відповідної підготовки, навіть здобувши солідний капітал у 
спадок чи вигравши у лотерею, людина не зможе ним гідно 
скористатись.

Пам’ятаю історію про одну жінку, яка вже 
за часів незалежності у далеких дев’яностих-
нульових виграла чи не найбільший на той мо-
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мент джек-пот – декілька мільйонів гривень. Оце, 
здавалось би, вхопила птаха щастя за хвіст і поса-
дила у клітку! Але коли до неї через якихось п’ять 
років приїхали журналісти, то були вкрай здивовані 
убогим побутом простої селянки-мільйонерки. Коли 
вони взяли у неї інтерв’ю, то в першу чергу запита-
ли, у що вона вклала гроші.

– Спершу я купила трилітрову банку червоної 
ікри, бо ніколи в житті її не їла і хотіла попробу-
вати, але виявилось, що ікра – то дуже несмачно, 
не уявляю, як її можуть люди їсти. Потім я купила 
ділянку на околиці села і почала будувати більшу 
хату, але трохи не розрахувала, що матеріали бу-
дуть дорожчати, і тільки встигла поставити дах і 
потинькувати, а на внутрішні роботи вже грошей 
не вистачило, то та двоповерхова хата так і сто-
їть недокінчена, може ви захочете собі її купити?

Навіть якщо я не зовсім точно передав пряму 
мову, думаю, ця ситуація вам зрозуміла. І справа не 
в якійсь «українській ментальності» чи «нетиповій 
ситуації», бо, за дослідженнями британців, через 5 
років у середньому всі переможці великих лотерей 
повертаються до свого попереднього рівня доходу. 
Маю на цей випадок таке порівняння: для того, щоб 
вмістити у себе «відро фінансової енергії», потріб-
но бути не меншим за оте відро, бо якщо наливати 
з відра у склянку, то надлишок розхлюпається. Або 
простішими словами: наша фінансова місткість – 
це розмір нашої особистості. Якщо ми не готові до 
великих сум, то навіть отримавши їх, не зможемо 
ними гідно розпорядитися.

Мислення багатої людини є її активом, тобто тим, що 
приносить гроші – натомість бідна людина «багатіє лише 
думкою», вона живе бездіяльно і її мислення є найбільшим 
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пасивом. Тому ще раз повторюсь: ставлю перед собою за-
вдання підштовхнути до думки, що все на світі може стати 
нашим активом і починати потрібно з найдрібніших буден-
них речей. Проте, якщо з «мізерією» ви «розібралися», то, 
безперечно, необхідно переходити на вищий рівень, дбати 
про більше, інакше наш ріст буде постійно обмежуватись ру-
тиною.

Коли після теми «Активи і пасиви» на кур-
сах Школи фінансової грамотності на наступний 
тиждень люди приходять і хваляться, що заоща-
дили на зв’язку чи електроенергії завдяки помір-
кованому користуванню, то я завжди вітаю такі 
вчинки (кожну спробу, виконану з ентузіазмом, 
потрібно щедро винагороджувати). Однак, якщо 
та сама людина хизується тим і ще через тиж-
день, то зазвичай я починаю «сваритися» і пояс-
нювати, що не гоже людині, яка має геніальний 
мозок, достатній для того щоб врятувати світ 
або хоча б змінити історію своєї країни (а це під 
силу кожній людині) торгуватися за 30 копійок 
на базарі чи шукати спосіб зменшити вартість 
ще на піввідсотка. Бо це наче мати Феррарі і їз-
дити ним на першій передачі.

У стосунку до «активів і пасивів» варто розуміти для себе 
декілька базових постулатів, для того, щоб не класифікувати 
активи і пасиви у нашому житті помилково. Отже, про що 
варто пам’ятати при аналізі:

1. Одне і те саме є (може бути) одночасно як активом, 
так і пасивом. Або, іншими словами: те, що для когось є 
активом, для іншого буде пасивом. Наприклад, людина, яка 
має квартиру і здає її в оренду, за інших рівних умов ви-
користовує її як актив, натомість для орендаря щомісячна 
платня – це рівноцінний пасив, або, скажімо, співробітник, 
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який щораз забирає ваш час своїми запитаннями, користу-
ється вами як своїм активом, але він для вас рівнозначний 
пасив; ваше знання фотошопу, якщо, наприклад, цим корис-
туються оточуючі, є вашим пасивом (їх активом), з іншого 
боку, якщо ви заробляєте на цьому гроші, то тоді навпаки 
це буде вашим активом (їх пасивом). Не буває однозначних 
пасивів, так само як і активів: навіть бур’ян на полі, якщо 
його правильно позиціонувати, може стати лікарською тра-
вою, а постійна лінь виходити за покупками – поштовхом 
до створення власного інтернет-магазину. Як то кажуть, 
нема так зле, щоб на добре не вийшло.

Відповідно, наше завдання зводиться до того, щоб зрозумі-
ти, чим саме ота матеріальна річ, людина, риса чи проведення 
часу в цій конкретній ситуації є для мене. І так само, як Ваші 
активи для когось стають пасивами, так само і ваші пасиви до-
зволяють комусь розвиватися. Всесвіт перебуває у хиткій гар-
монії й тимчасовій рівновазі, яка схожа на домовленість між 
покупцем і продавцем – жоден не буде ані у виграші, ані у 
програші – в кінцевому випадку всі обміняються рівнозначно. 
Справа лише в тому, що саме зараз у цих торгах ми хочемо 
відстояти. За що б ви не брались, думайте, як це забезпечить 
вам подальше зростання (розширене відтворення, дохід).

2. Активи стають пасивами за рахунок непродума-
ного сервісу (обслуговування) і/або невідповідності при-
йнятого ризику. Будь-який скелет у шафі потребує, щоб з 
нього іноді здмухували пил і час від часу полірували, пере-
складавши кісточку до кісточки – а на це все потрібен час. 
Багато хто не розуміє, що купуючи будь-яку річ, автоматично 
отримує і потребу її обслуговувати.

Я іноді жартую про те, що купуючи нову сороч-
ку/сукню чи черевики, ви автоматично купуєте 
собі велику собаку. Як так? – можливо, спитаєте 
ви. Поясню: придбавши сорочку в шафу, в якій вже 
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не так багато місця, потрібно те місце розшири-
ти, тобто купити шафу-купе (не будете ж Ви нову 
сорочку мнути на інших), але ж для шафи-купе по-
трібно розширяти квартиру, а ще краще купити 
новий будинок (не будете ж ви «тулитися» з ша-
фою на півхати), але який же будинок без земельної 
ділянки, а якщо вже вам вистачило на коня (ділян-
ку) то на вуздечку (добротний паркан), гроші теж 
повинні знайтися. Ну, а вже коли ви маєте вели-
кий будинок з добротним парканом, сусіди чи якісь 
грабіжники можуть подумати, що ви дуже багаті, 
тому потрібно буде завести великого і злого пса. 
Отак одна невеличка покупка може потягнути за 
собою ще десяток витрат.

Розумію, що приклад не очевидний і не зовсім серйоз-
ний, однак щораз отримуючи щось нове, варто одразу дума-
ти, яке обслуговування йому знадобиться. Насправді, купу-
ючи щось, людина часто думає, що вона «просто придбала 
цю річ», але це не так, бо все без винятків (!) потребує свого 
обслуговування:

- заводячи цуценя, ми автоматично отимуємо необмеже-
ний абонемент на корм, лікування та гігієну, а разом з тим 
ще повинні бути готові витратити велику кількість часу на 
вигулювання та виховання домашнього улюбленця;

- купуючи новий дорогий телефон, автоматично отриму-
ємо хвилювання за те, щоб його ніхто не поцупив, а також 
«витратимо» деякий час, щоб похвалитись перед друзями;

- одружуючись, приймаємо відповідальність і потребу 
«обслуговувати» ті добрі відносини, проводячи разом час і 
обмінюючись емоціями;

- купуючи автомобіль, стикаємось не лише з необхідніс-
тю застрахувати транспортний засіб і придбати зимові шини, 
але й з непорозумінням з сусідами, чиє  місце для паркуван-
ня ми іноді займатимемо, і т.д.
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Свідомо показую неосновні, і можливо, неочевидні, «сер-
вісні» витрати, але ними нехтувати не можна, бо по такій 
дрібній, нічого не вартій крапельці, можна накапати собі ціле 
відро проблем, які варто передбачити, а отже, і уникнути. Та 
й справді наші здорові зуби, якими ми так тішились колись 
як активом, без сервісу (чищення, здорової їжі, регулярних 
обстежень і т.д.) стають пасивом так само, як і добрі стосун-
ки з братами/сестрами без проведення спільного часу рано 
чи пізно псуються; вміння публічно виступати без практики 
та іншого обслуговування швидко занедбується. Рекомен-
дую зараз окинути поглядом все матеріальне і не дуже, що 
є навколо вас, і визначити десяток неочевидних «сервісних 
комплектів», які йдуть «у навантаження» до основної речі/
людини.

Звісно, бавитись у «мудру Ельзу», яка вирішила не одру-
жуватись з Гансом на сторінках однойменної казки братів 
Грімм через те, що в майбутньому їх син міг би випадко-
во загинути у підвалі, не варто. Але визначити основне нео-
чевидне «обслуговування» при покупці/прийнятті/освоєнні 
чого-небудь важливого таки не завадить. Інакше вийде так, 
що отримавши актив, але не виділивши для його обслугову-
вання достатньо часових, емоційних, і вже не кажу – фінан-
сових, ресурсів, можна навіть найкращу можливість змарну-
вати до рівня пасиву.

Іншою причиною переведення активу в пасив є невра-
хування ризиків, які супроводжують всі без винятку речі, 
стосунки, вміння і проведення часу. Наведу приклад: людина 
має автомобіль, який є її активом (економить час і є засо-
бом заробляння грошей), не врахувавши ризик і проїхавши 
на червоне світло, може перетворити його на довготерміно-
вий (аварія) чи короткотерміновий (штраф) пасив. Для чого 
ризикувати і яка ціна питання? – ось що варто запитувати 
себе, приймаючи яке-небудь фінансове рішення. Накричати 
на близьку людину, прогуляти тренування, недбало постави-
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ти фотоапарат так, що його може скинути дитина, не переві-
рити крани перед тривалою поїздкою, купити дешеву плит-
ку, яка через тиждень вже потріскає, не попросити гроші на 
ідею свого життя, тому що незручно, не помити руки перед 
їжею, забути записати номер важливого потенційного клієн-
та і, зрозуміло, зіграти у лотерею, посидіти «зайву» годинку 
біля телевізора чи вкласти гроші в аферу – ось коротесень-
кий список неврахування ризиків, при яких активи найімо-
вірніше перетворяться у пасиви, з якими в подальшому по-
трібно буде щось робити.

Не варто шукати відмовок на кшталт «я з математикою 
не дружу» – життя (Комірник) їх зазвичай не пробачає. Всі 
фінансові питання – це чіткий і однозначний прорахунок, 
який необхідний щодня. Подружіться з цифрами, щоб легко 
розраховувати необхідне обслуговування, ризики і «ціну пи-
тання» у всіх без винятку фінансових вчинках. Можливо, у 
цьому допоможе третій пункт, а саме:

3. Щоб зрозуміти що-небудь як актив чи пасив, не-
обхідно провести розрахунок. Ніяка інтуїція не замінить 
цифр, продуманих і написаних вами на аркуші паперу. І це 
не означає, що не варто довіряти своїй інтуїції, а швидше 
говорить про потребу виробляти в собі звичку все рахува-
ти (гроші ж бо люблять рахунок), щоб потім «інтуїція авто-
матично» розраховувала вам доцільність вкладання часу чи 
грошей у ту чи іншу дію чи річ. Часто люди приховують від 
себе свою проблему, наче облуплену стіну шматком ошатної 
тканини, вдало маскуючи її під актив, і не хочуть визнавати 
пасивом, який відтягує не лише фінансові, а й часові та емо-
ційні ресурси.

У навчальних цілях рекомендую просто зараз відірва-
тись від прочитання книги і порахувати сервіс якого-небудь 
активу-пасиву, для того щоб направду зрозуміти його вар-
тість і цінність для себе, враховуючи всі часові витрати за 
ставками «вартості за годину», які ви розраховували у ми-
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нулому розділі. Іноді при такому розрахунку навіть те, що за 
замовчуванням мало б бути активом, випадково виявляєть-
ся давно запліснявілим пасивом. От, наприклад, робота – це 
начебто очевидний актив (бо як-не-як, а приносить дохід), 
але якщо врахувати витрати на подарунки співробітникам, 
корпоративи, щоп’ятничні посиденьки за кавою, витрати на 
бензин і амортизацію свого авто плюс обіднє харчування у 
кав’ярнях, а також непродуктивний час на доїзди-переїзди й 
очікування, то інколи може вийти, що люди ще доплачують 
за роботу. А якщо ще дехто навіть платить за те, щоб вла-
штуватись на роботу (бо ж треба чимось займатися, щоб не 
сидіти без діла), то можна отримати в результаті дивний і 
неочевидний висновок: декому дешевше вдома сидіти на до-
машніх зупках і з мінімальними витратами часу займатись 
господарством чи просто вести блог, або працювати дис-
танційно, аніж «платити за право працювати»! Розрахуйте 
вартість цього або іншого псевдоактиву і прийміть власні 
рішення. Знаю, що одна учасниця під час курсу зрозумівши, 
що на сервіс роботи в різний спосіб витрачає до 60% доходу 
(зарплати), цілком логічно звільнилась і започаткувала давно 
омріяну власну справу.

Повторюю, що цей пункт – це не заклик докорінно змі-
нювати все навколо, чи навпаки, описувати на двадцяти сто-
рінках з діаграмами і кресленнями доцільність використання, 
наприклад, кулькової ручки, включно із врахуванням серед-
ньостатистичної ймовірності її протікання, а отже, і забруд-
нення костюму. Але свій фінансовий мозок необхідно нала-
штувати на хвилю цифр, щоб жодна ваша витрата не ставала 
пасивом непередбачувано. Згодом зможете довіритись своїй 
інтуїції, час-від-часу математично перевіряючи і її. Так, мож-
ливо це і не є найлегший спосіб розбагатіти, однак він чес-
ний, бо розпочавши щодня аналізувати навіть один предмет 
чи одні стосунки в день, дуже швидко можна перевести в ак-
тиви все, що Вас оточує. Без тривалого розмірковування ми 
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не формуємо свого мислення, своєї «голови на плечах». До-
помагати нам у розрахунку буде ще один важливий пункт:

4. Обов’язково розумійте функцію (для чого вам по-
трібно саме це?), що Ви купуєте, отримуєте чи здобуває-
те. Можливо, це не очевидно, але часто ми самі не знаємо, 
для чого нам ті предмети, які ми маємо, чи стосунки, які роз-
виваємо, чи час, який ми вже давно проводимо за інерцією.

Ситуація А)
– Навіщо вам офіс?
– Щоб займатись бізнесом.
– То ви хочете займатись бізнесом чи мати офіс, бо це дві 

різні речі?
Мовчанка
Ситуація Б) 
– Я не можу порозумітись з ним, він все робить не так.
– Для чого вам порозуміння?
– Всім потрібне порозуміння.
– Так, всім потрібне, а вам для чого, які переваги воно 

зрештою дає саме вам?
Мовчанка
Ситуація В)
– Навіщо вам ваша сумочка?
– Щоб носити речі.
– Ось тоді вам пакет, перекладіть все з сумочки і носіть.
– Ні, це буде не те.
– Значить, вона має інше призначення. Чи готові ви ви-

значити, яке воно насправді?
Таких ситуацій можна навести безліч. Ми рідко коли ду-

маємо про функціональність (доцільність) всього того, що 
маємо, а варто робити це постійно. Іноді здається, що, ска-
жімо, бізнес потрібен для того, щоб самореалізовуватись че-
рез втілення своїх ідей, але багато для кого це спосіб щось 
довести батькам або похвалитися перед друзями, чи просто 
заробляти гроші, або, наприклад, постійно жалітися на про-
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блеми чи країну. Людина – істота складна, ніколи не має од-
нозначних причин для тої чи іншої дії, в т.ч. покупки. Але 
звичка постійно шукати призначення своїх речей, людей у 
своєму житті і доцільність проведення часу, спершу створю-
ючи труднощі через незвичність, потім суттєво допомагає 
позбуватися пасивів і набувати активів.

– Хочу продати автомобіль, бо це пасив.
– Для чого? Ці гроші потрібні вам для якоїсь 

більш довготривалої цілі, пов’язаної з особистим 
чи професійним розвитком?

– Ні.
– Значить, це не та ціль. Навіщо міняти па-

сив на пасив, бо треба щось робити. Поки ви буде-
те продавати свій автомобіль, інша людина буде 
створювати якусь нову унікальну форму ручки/
модель стосунків/культивуватиме рису характе-
ру, і коли ви продасте і залишитеся просто з пев-
ною купкою папірців, ця друга людина створить 
себе кращу.

Щоразу думайте, чи покупка наближає вас до досягнен-
ня вашої основної цілі, чи не забиратиме час, необхідний для 
реалізації вашої мети. Чи це стане активом, який пов’язаний 
з якимось особистісним розвитком, який вивільнятиме ваш 
час? Що ви краще навчитеся робити, якщо ви купите цю річ? 
Коли читаєте якусь книгу, одразу придумуйте, де і за яких 
обставин ви використаєте прочитане (не важливо, про що ця 
книга – психологія, маркетинг чи просто художня) інакше 
читання книги – це ваш пасив. Купуючи щось у супермарке-
ті, уважно спостерігайте за організаційними процесами, щоб 
використати їх у своєму бізнесі. Спілкуючись з друзями – 
щоразу думайте, як те, про що ви говорите, зробить вас кра-
щими. Та навіть споживаючи їжу, розмірковуйте про неї як 
про актив. Тоді й кожна покупка чи вкладення часу матиме 
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для вас якусь «активну» причину, і звичка постійно перепи-
тувати себе «для чого?» дозволить позбуватись непотрібних 
пасивів і бачити більше можливостей щодо активів.

Що робити з пасивом чи псевдоактивом, – ось яке пи-
тання постане у багатьох випадках – як ним управляти? І 
чи можна перевести пасив у актив? Якщо десь є двері, куди 
можна зайти, то десь буде і вихід, через який можливо ви-
йти, у будь-якому разі його собі можна буде пробити. По-
ділюся основними способами переведення пасивів в актив, 
вони не є ранжовані в якомусь пріоритетному порядку, окрім 
того, рекомендую шукати власні варіанти, але «базовий на-
бір» включає в себе можливість:

•	 Продати
На кожен товар є свій покупець і те, що непотрібно вам, 

цілком може знадобитись іншій людині в сусідньому регіо-
ні або навіть закордоном. Продати можна все що завгодно, 
я вже не кажу про більш-менш притомний бізнес. Питання 
полягає лише у тому, скільки часу знадобиться на такий про-
цес. Хоча, можливо, вам з часом сподобається, і ви почнете 
організовувати власні аукціонні торги чимось непотрібним 
одним і необхідним іншим.

•	 Здати в оренду
Дати покористуватися за гроші – це добра можливість і 

підзаробити, і не витрачати час на сервіс речі. Дуже часто 
будь-яка стара техніка, для якої бракує місця у вас удома, 
може бути саме тим, що давно шукає хтось із знайомих. У 
такий спосіб і зайці ситі (пасив використовується), і морква 
ціла (для когось ваш пасив став активом).

•	 Віддати
На тобі небоже, що мені не гоже, – гласить народна му-

дрість. І хоч, з одного боку, таки так: люди часто віддають 
саме якийсь відвертий непотріб, але з іншого, якщо своєчас-
но домовлятися з власною захланністю, то можна безкорис-
ливо віддавати якісь речі чи передавати вміння на тому етапі 
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й у тому стані, коли вони ще комусь потрібні.
•	 Поміняти
У народній традиції люди люблять міняти шило на мило, 

і хоч у підтексті ця приказка несе дещо скептичний зміст 
щодо обміну неважливого на неважливе, а все ж шевцеві таки 
не завадить зайве шило, а добра господиня завжди знайде, як 
застосувати мило. Як завжди, питання полягає лише у часі, 
потрібному на шило-мильну бартерно-обмінну операцію.

•	 Подарувати
Дарованому коневі в зуби не заглядають. Скільки непо-

трібних речей: косметичних баночок, сувенірних пляшечок, 
красивих, але пустих книжечок, ще запакованих скляночок 
з невідповідними нашому смаку парфумами, надокучливих 
знайомих і безглуздих можливостей – дарувало нам життя 
прямо чи опосередковано від інших людей? Тільки не треба 
тут злорадно посміхатися і думати про помсту через відда-
рування, бо завжди можна таки знайти людину, якій здасться 
наш подарунок (хоча, напевне, слід пам’ятати, що щодо нас 
думали так само).

•	 Викинути
Святе місце порожнім не буває: щоби щось отримати, 

потрібно спершу звільнити для цього місце. Хочемо любові 
– потрібно позбутись старих образ, хочемо новий автомобіль 
– потрібно звільнити гараж від старого, хочемо нових вмінь 
– варто викинути свою лінь. Найекономніший за часом і за 
пропорцією «важливо – доцільно» спосіб, однак підійде не 
всім, бо іноді ми тримаємось за непотріб як за валізу без руч-
ки – важко кинути ті пасиви, які так довго колекціонували у 
своєму серці.

•	 Докупити те, що бракує / удосконалити / модифіку-
вати / переназвати / навчити / виховати – змінити

Немає нічого такого, пришивши до чого реальний чи 
ментальний бантик, ми не змогли автоматично дописати ще 
один нулик до вартості. Погодьтесь, що абонемент у спортзал 
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і фітнес-центр відрізняються так само, як ціни в кафе-барі 
і арт-хаузній кав’ярні, та й поломаного воза, якщо докупи-
ти п’яте колесо, іноді можна використати як underground-ну 
мистецьку задумку. Прикладів бізнесу, які вибухоподібно 
розвинулись, коли їх власники провели зміну якоїсь одної де-
талі (позиціонування, людей, концепції, ідеї тощо) безліч, по-
чинаючи від виробництва скотчу, жуйок і шоколадного масла 
й завершуючи історією використання нафти як пального, або 
що краще – не завершуючи нічим, залишаючи вакантне міс-
це для вашого випадку – все залежить від готовності креати-
вити і бажання змінюватись.

•	 Почати використовувати
Уявіть собі, перебираєте ви одяг/бізнес/контакти/свої ма-

газини і – опа! знаходите те, про що давно забули, але що 
зараз цілком і повністю можна використати під свої поточ-
ні потреби. Часто буває, що ми не використовуємо щось не 
тому, що це саме пасив, а тому, що колись забули про таку 
можливість. Окропити «живою водою» пам’яті можна яку 
завгодно «сплячу красуню».

•	 Змінити ставлення
Хочеш змінити світ на краще – почни з себе. Завжди є 

альтернативний погляд на речі. Навіть у найгірших стосунках 
можна побачити навчальні моменти, і до найгіршого проекту 
можна віднестись як до великої можливості. Це дуже широ-
ка тема, і в ній немає жодних винятків, все впиратиметься у 
гнучкість нашого розуму і готовність побачити зорі там, де 
інші бачать звиклу брудну калюжу.

Дещо проілюструю ці приклади за різними типами паси-
вів (потенційних активів), вибраними навмання. Рекомендую 
завжди пам’ятати, що немає безвихідних ситуацій, у будь-
який глухий кут ми заганяємо себе самі обмеженістю влас-
ного способу мислення.
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Пасив
Поламаний 
велосипед

(матері-
альний)

Надокучливий 
сусід (люд-

ський)

Постійне чи-
тання новин у 

інтернеті
(часовий)

Замкнутість у 
собі

(риса)

Продати Продайте Продайте квартиру
Продайте 

комп’ютер

Платно вчіть «ви-
скочок» Вашому 

вмінню

Здати
 в оренду

Віддайте у про-
кат велосипедів 
за винагороду

Організуйте його 
час як професійного 
сварливого клієнта 

для своїх конкурентів

Найміться на ро-
боту оглядача, де 
за це платитимуть 

гроші

Проводьте навчання 
«Як правильно бути 
замкнутим у собі»

Віддати Віддайте сусід-
ським дітям

Хай хтось інший ним 
займається

Відключіть інтернет
Станьте більш роз-

кутими

Поміняти Поміняйте на 
банку меду

Поміняйте на двох 
доброзичливих

Знайдіть того/ту 
хто за Вам митиме 
посуд поки Ви роз-
повідаєте все, що 

довідались

Обміняйте на зна-
ння Corel Draw i 
Adobe Illustrator

Подарувати
Подаруйте 
любителю-

веломеханіку

«Подаруйте» його ко-
мунальним службам

Станьте позаштат-
ним дописувачем 
якогось видання 

(безоплатно)

Навантажте цим 
свого надокучливо-

го сусіда

Викинути Сьогодні відне-
сіть на смітник

Забудьте про його 
існування

Позбудьтесь такого 
проведення часу

Позбудьтесь такого 
упередження сто-

совно себе

Удосконали-
ти/ модифіку-
вати/ вихова-
ти – змінити

Докупіть сідло

Познайомте його з 
такою ж сусідкою, 

або виховайте у ньо-
му любов до життя

Купіть доступ до 
Bloomberg і заро-
бляйте на акціях

Навчіться бути гені-
альним, щоб здобу-
ти славу геніального 

дивака

Почати вико-
ристовувати

Згадайте, як їз-
дити без сідла

Просіть наглядати за 
квартирою, поки Ви у 

відпустці

Відкрийте курси 
професійного «сер-

фінгу»

Насолоджуйтесь 
власною самодос-

татністю

Змінити 
ставлення

Поставте в рам-
ку і медитуйте, 
як на солодкі 

спомини дитин-
ства

Навчіться розглядати 
його як тренера з 

терплячості

Не переймайтесь, 
бувають і гірші про-

блеми

Якщо ви замкнуті 
значить, у Вас ви-

вільняється «купа» 
часу, який інші 

вкладають у підтри-
мування стосунків
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У цьому розділі залишилось лише описати деякі секре-
ти управління пасивами і активами, які дозволять набагато 
швидше перевести все зайве у потрібне, неочевидне у корис-
не і витратне у прибуткове, і таким чином залатати протікан-
ня у нашому «фінансовому відрі», а отже, швидше досягнути 
фінансової незалежності. Перший з них безпосередньо сто-
сується вищеописаного управління пасивами:

1. Щодня (регулярно) переводьте один пасив у актив, 
доки у вас не залишиться пасивів.

За рік Ви позбудетесь 365 пасивів – це направду бага-
то, і згодом дозволить вивільнити неймовірі масиви часу на 
творчість. Причому, як це не парадоксально, але щоб виро-
бити таку звичку, слід спершу братися не за великі пасиви, 
а за маленькі. Тобто не роздумуйте, як докорінно змінити 
близьку людину, а краще просто змастіть двері, які риплять. 
А вже з часом, коли одного разу ви вранці вставатимете зі 
звичною думкою, який пасив ви переведете у актив сьогодні, 
то навпаки варто буде починати напрацювання вже з латан-
ня фундаментальних «фінансових пробоїн». Людина – це її 
звички. Культивуючи добрі звички, створюєте свій багатий 
спосіб мислення.

2. Люди навколо повинні стати вашим активом.
Помилково вважати, що актив – це лише щось матеріаль-

не. Ми соціальні істоти, і без відповідної емоційної віддачі 
навіть маючи велетенські капітали, можемо відчувати себе 
невпевнено, а отже, проживати життя, позбавлене радості. 
Навіщо тоді нам всі гроші світу, якщо стосунки з людьми, 
що поруч, – це суцільний пасив? Можливо, здається: матиму 
гроші – всіх куплю, але це суцільне безглуздя, бо затишок, 
порозуміння і повага  не купуються, а створюються вкладан-
ням часу, емоцій і роботою над собою. Якщо люди поруч і 
навколо – це наші активи, то можемо вважати, що маємо «за-
хищений тил», і відчуваючи позаду себе таку підтримку, нам 
набагато легше йти вперед.
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3. По можливості набувайте, але не віддавайте – осво-
юйте.

Ви організували собі бізнес – переведіть його на більш-
менш автономне управління і відкривайте для себе наступну 
сферу, завели один контакт, а при цьому якісно «обслуговуй-
те» і «старі» взаємини, займаючись одним хобі, скажімо, ка-
рате, з часом звикнувши до розкладу тренувань, долучіться і 
до інших занять – наприклад, відвідуйте курси французької 
мови чи кулінарного мистецтва. Такі процеси схожі на на-
родження дітей: батьки ж не відмовляються від своєї пер-
шої дитини, коли народилась друга чи третя, хоча часу на 
спілкування потрібно не менше, аніж коли дитина була одна. 
Натомість вчаться приділяти час якісніше і концентрованіше 
– встигаючи всюди і з усіма. Зазвичай, якщо ми маємо лише 
по одному активу (одна діяльність, одне хобі, один колектив 
друзів тощо), то швидше всього просто не вміємо організува-
ти свій час і якісно автоматизувати процеси.

4. Не робіть нічого, що приносить вам користь лише 
на один раз.

Пам’ятайте про багаторазове використання одного акти-
ву. Одноразова дія – це те, що відволікає наш час, тож розви-
вайте те, що можна буде використовувати і згодом. Будь-яку 
дію можна перевести у багаторазову, а також будь-який до-
свід синтезувати у щоденне життя. Перепитуйте себе: якщо 
я виконаю цю дію наступного разу, чи заплатять мені за неї 
більше? Як я зможу використати напрацювання з цієї сфери 
в іншій діяльності? Навіть найпростіша рутинна дія (миття 
посуду, чищення зубів, прибирання тощо) буде для вас по-
штовхом до нових багатозначних висновків. 

 5. Час – найцінніший актив, його потрібно викорис-
товувати на роботу, яка вас розвиває.

Час, не вкладений у власний розвиток, – вкладений у де-
градацію. Така проста істина: ми не можемо не витрачати 
свій час, питання лише в тому, як ми ним розпоряджаємося. 
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У житті не повинно бути нічого зайвого: все що зайве, наче 
блохи собаці, заважає рухатись вперед. Для того, щоб що-
найменша дія розвивала, привчіть самі себе щораз шукати 
відповіді на запитання: Що я сьогодні навчився? Чого я за-
раз вчусь? Як я використовую свій час на розвиток? Людям 
важко вчитися, бо вчитися – це приймати думку, відмінну від 
своєї власної, однак постійне налаштування себе на зміни 
зрештою «кристалізує» в нас справжню велику, а відповідно, 
і фінансово містку, особистість.

6. Активи потрібно переводити у більш якісні ак-
тиви.

Якщо пасиви потрібно переводити у активи, то активи по-
трібно перетворювати у double-активи. Відповідно, після того, 
як Ви переведете всі (або хоча б основні) пасиви в активи, то 
наступним етапом повинне стати переведення активів у більш 
якісні. Вправлятись у цьому, знову ж таки, варто починаючи з 
найдрібніших речей. Наприклад, ще на студентській лаві мож-
на з курсової зробити магістерську, а з неї у свою чергу канди-
датську, або ще раніше зі шкільних віршів видати збірку. Чи, 
скажімо, у бізнесі одноразового клієнта зробити постійним, 
а згодом – партнером, чи найманого працівника перетворити 
в управителя і довірену особу; або в особистих відносинах з 
коханою дівчиною одружитися і народити дітей. З матеріаль-
ними чи часовими активами все навіть простіше, наприклад, 
3-кімнатну квартиру, в якій ніхто не живе, можна розміняти 
на три однокімнатні й диверсифікуючи ризики (мінімізуючи 
через урізноманітнення), здавати одну під бізнес, одну під 
житло, а ще одну – під мистецьку галерею, або, наприклад, 
уламки золотих прикрас чи навіть зубні коронки перелити на 
одну художню прикрасу. Та й гроші варто переводити в акти-
ви, які мають багато цільове призначення (бо гроші – це теж 
не найкраща форма активів). Залежно від творчих здібностей і 
готовності імпровізувати можна прочитати цей абзац і на його 
основі написати свою книгу…
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7. Будьте самі для себе активом.
Щоб самим для себе бути активом, говоріть тільки про 

те, на що впливаєте. Говоріть тільки від себе і за себе. (Роз-
ширено про це я пишу у книзі «Мистецтво відповідального 
спілкування»). Не кажіть: такий-то мільйонер писав – кажіть: 
я так-то зрозумів слова; не кажіть: у всіх в житті є отак-то – 
кажіть: для мене (у моїй реальності, яку я сам собі створив 
і продовжую створювати) є отак-то; не кажіть: він говорив, 
що… – кажіть: я зрозумів отаке-то. Дуже важливо у своєму 
внутрішньому діалозі говорити тільки за себе, тоді ми отри-
муємо безліч можливостей для змін, бо якщо це він так ка-
зав, то з тим нічого вже не зробиш, а якщо я так розумію 
– то це моя думка, з якою надалі можна легко працювати. 
Побачите, що навіть у зовнішньому спілкуванні одразу від-
падуть безглузді теми про політиків, футбол і погоду (а отже, 
вивільниться час на дію) або ці питання ввійдуть у сферу 
Вашої компетенції.

8. Позбувайтесь непотребу у своєму житті.
Мотлох у тому, що нас оточує, створює мотлох у голові 

(у способі мислення). Хоча причина і наслідок тут невизна-
чені, так само як між яйцем і куркою у змаганні за абсолютну 
еволюційну першість. Якщо ви коли-небудь буваєте у спаль-
них районах міста – підніміть голови і подивіться на балкони 
людей – стільки непотребу годі інколи знайти навіть на сміт-
тєзвалищі. А кожна така річ має прямий зв’язок з думками 
людини – в таких хащах думкам про багатство немає як про-
битися до сонця дії та ентузіазму. Чим бідніша людина, тим 
більше навколо неї можна знайти старого посуду, «про всяк 
випадок» припасених баночок-скляночок, старих меблів («а 
може комусь здасться») тощо. Отак і по житті людина йде на-
вантажена мішками спогадів, образ, минулих подій, кривд і 
непорозумінь, та й навіть нічим не кращих згадок про те «як 
було добре», і замість того, щоб розвинути «другу космічну 
швидкість» зростання своєї особистості, будучи присутньою 
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«тут і зараз» ледь плентається у «хвості поїзда» ображених і 
знедолених людей. Позбувайтесь щонайменшого мотлоху, не 
засмічуйте святилище душі мізерними і нікчемними пробле-
мами, а свій навколишній простір – непотрібними речами. 

Скоротіть мандрівку непотрібної речі, наприклад старих 
черевиків, які мігруватимуть зі взуттєвої шафи у комору (ще 
якось використаю), а з комори – на балкон (хай ще буде), а 
далі на горище (може ще здасться), а з горища на дачу (ще 
шкода викинути), а з дачі до родичів на далеке село (ще ж 
якось можна буде використати), а вже там пройшовши декіль-
ка транзитних точок включно з курником і стодолою, врешті 
розвалившись від власної непотрібності, черевики знайдуть 
вічний прихисток на смітнику, до двох пунктів: шафа – сміт-
ник. Це зекономить вам чимало ментальної енергії й часу, 
потрібного на оплакування непотребу. Єдине, що спершу не-
потребу потрібно позбутися у своїх звичках і установках, бо 
інакше на порожнє місце непотрібних черевиків прийде не 
менш непотрібна нова пара, а в гаманці запанує Торічеллева 
пустота. І, як завжди, просто зараз почніть з малого: попри-
бирайте на робочому столі й помийте посуд.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК АКТИВ
Проводячи заняття на курсах фінансової грамот-

ності і тайм-менеджменту, досить давно зрозумів, що 
причина відсутності грошей (радостей, вмінь, любові 
чи будь-яких інших ресурсів) у людей завжди зводиться 
до недостатньо великих цілей, а отже, обмежується 
особистим споживацтвом і як наслідок – деградацією. 
Запам’ятайте: Комірник видає ресурси пропорційно до 
рівня, за який ви берете відповідальність! Є багато 
людей, віднаджених життям (моделями батьків) від 
того, щоб брати у сферу своєї відповідальності (а не 
просто впливу) інших людей: декого змушували над-
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мірно перейматися проблемами інших і нести на собі 
хрести вини, інших навпаки не вчили бути ініціатив-
ними і думати не лише за себе, але й за інших. Вихо-
вуючи таких «комашок-одноденок», батьки першими 
і пожинають плоди недбальства, нецілісності й зага-
лом непідготовленості до життя своїх чад. Є люди, які 
патологічно бояться брати відповідальність на себе: 
навіщо мені одружуватися, це ж самі проблеми? Наві-
що нам діти, я ще не пожив у своє задоволення? Для 
чого мені той бізнес, це ж один клопіт? Що мені до тих 
сусідів – хай самі дають собі раду? Нічого та держава 
для мене не зробила, то чого ж я буду щось робити для 
неї? А що мені ті негри в Африці чи араби на Ближньо-
му Сході? – Хай собі товчуться.

Багато хто не розуміє, що ми всі зв’язані невиди-
мим нитками і направду «коли ламається стеблинка, 
то здригається ціла Земля». Та перерізаючи цю нитку, 
ми самі стаємо вразливі й беззахисні перед лицем на-
вколишніх проблем. Добре, коли людина взяла за себе 
відповідальність – тоді вона хоча б стала маленьким 
готовим бізнесом, але щоб іти далі (а отже, й отриму-
вати більше ресурсів, разом із вмінням насолодитися 
їх використанням), потрібно брати відповідальність 
на вищих рівнях. Бо людина, яка отримує ресурси, але 
не вирішує проблем того рівня, під який вони були ви-
дані, врешті втратить і те, що має, – здується наче 
повітряна кулька. Натомість монолітний камінь, 
який тривалий час формувався шар за шаром, етап за 
етапом, не зможуть знищити і розкришити навіть 
найлютіші буревії. Вірю, що ви розумієте цю аналогію 
і ще обміркуєте її.

Чим на вищому рівні питання ви візьметесь вирі-
шувати і чим за більшу кількість людей ви візьмете 
відповідальність, тим більше ресурсів (в т.ч., звісно, і 
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фінансових) отримаєте. Бо жодна відповідальність не 
дається без можливості (інтелектуального, часового, 
фінансового ресурсу) її втілення. Люди бояться бра-
ти відповідальність, думаючи, що це пасив (дружина, 
діти, батьки, наймані працівники тощо), однак зміню-
ють своє життя і життя людей навколо саме ті, хто 
не бояться брати відповідальність. Ще раз наголошу:

чим більшу ви взяли відповідальність, тим 
більше вам дасться, ви отримаєте, або, якщо 

хочете, ви візьмете (це те саме) ресурсів 
(від Бога, Всесвіту, природи, суспільства, себе) 

для видатних досягнень!
Забезпечити себе – це тільки перший рівень, далі 

обов’язково має йти сім’я (люди, яких ви добровільно 
вибрали собі у співжиття – дружина/чоловік і діти), 
рівень родини – це батьки, прабатьки (дідусі й бабу-
сі), близькі родичі (для кожного свої, наприклад, ті хто 
пов’язані спільним прізвищем), на ще вищому рівні є 
відповідальність за робочий колектив, учнів, своє міс-
то, галузь, після чого є відповідальність за державу чи 
націю і на найвищому рівні – за все людство. Звісно, 
цей поділ, як і будь-який інший, є цілком умовним, бо 

 
 

Я Сім’я 

Родина, дім 

Колектив, місто 

Держава, нація 

Планета, людство 
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у глобальному світі весь світ може бути нашою роди-
ною, але я думаю, що основні орієнтири мають бути 
зрозумілими.

Уточню єдине, що не можна «перескакувати» через 
рівні. Наприклад, вирішувати проблеми родини, у той 
час, коли незадоволені потреби сім’ї, бо це злочин про-
ти власного майбутнього. Або «втікати у роботу», 
розвивати бізнес, маючи невирішені питання з бать-
ками: гроші, може, і прийдуть, тільки насолодитися їх 
використанням не вдасться, так само як і не вдасться 
насолодитися краєвидом, якщо дивитись на свій важ-
кий наплічник. Є багато людей, які дбаючи про «мир у 
цілому світі» просто таким чином тікають від своїх 
проблем і власної несамодостатності, знаходять по-
рятунок у нещастях інших. Звісно, є дуже тонка грань 
рівноваги між тим, коли вже варто переходити на ви-
щий рівень відповідальності (коли ресурси вже начеб-
то і є, але ще недостатньо), а коли варто залишатись 
на попередньому, а також між тим, чи варто брати 
більшу відповідальність, не чекуючи ресурсів, які, мож-
ливо, вже «в дорозі». Результат завжди очевидний: 
якщо людина живе і насолоджується, а окрім того має 
достатньо фінансових ресурсів для реалізації всіх своїх 
ідей – значить, вона бере відповідальність на правиль-
ному, своєму рівні. Якщо хтось має ресурси, а не може 
ними тішитись – отже, «зависає» на нижчому рівні, 
або якщо не має ресурсів, а береться за непосильну 
справу – значить, у нього не вирішено питання на по-
передніх рівнях. Це динамічна система – наче коробка 
передач в автомобілі: спробуйте дати більше паль-
ного на низьких передачах, і ви одразу почуєте невдо-
волення транспортного засобу, але якщо на високих 
передачах не дати його достатньо – машина почне 
«задихатися». Все потребує рівно стільки енергії (фі-
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нансової), скільки потребує. Задумуйтесь час від часу, 
від якого рівня ви виступаєте? Може, якщо вам бракує 
грошей, то ваша ноша надто легка?

У тридцятирічному віці чоловік в античній Греції 
мав взяти відповідальність за когось іще:  дружину, ді-
тей, батьків, учнів, рабів, військо чи державу. Той, хто 
до 35 років не заводив сім’ї чи не ставав вчителем, або 
піддавався остракізму, або зневажався оточуючими: 
міг бути побитий на вулиці палками навіть людьми 
молодшого віку. Звісно, середня тривалість життя 
тоді була набагато меншою, тому тридцять п’ять 
років – це був беззаперечний вік зрілості, проте це не 
знімає відкритого запитання: а за кого у своєму жит-
ті насправді взяли відповідальність ви?

Завершуючи цей розділ, рекомендую вам мати щонай-
ширший погляд на активи і пасиви, ставитись до них неупе-
реджено, а це можливо лише при постійному розмірковуван-
ні над доцільністю і розрахунком корисності. Ставлю перед 
собою завдання змусити задуматися, що все навколо може 
бути активом чи пасивом, варто лише постійно думати про 
це і запитувати себе: «у що я зараз насправді вкладаю час?», 
«чи ця людина – це мій актив?» і «що мені зробити, щоб оце 
стало моїм активом?». Якщо навколо нас один суцільний ак-
тив, то нам навіть не потрібно навантажувати себе роботою, 
оскільки все навколо заробляє само на себе плюс ми не не-
семо зайвих витрат – наше фінансове відро ніде не протікає. 
Навчіться використовувати як актив щонайменші речі, тоді 
справді зрозумієте, як користуватись і великими.
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ОСОБИСТОЇ 
ФІНАНСОВОЇ 

НЕЗАЛЕЖНОСТІ
Люди не хочуть бути багатими; 

люди хочуть бути багатше за інших.
Джон Стюарт Мілль
Зневажати гроші легко людині бага-

тій або тій, що позбавлена потреб. 
Андре Моруа
Багато хто, думаючи, що вони змо-

жуть усе купити за свої багатства, 
самі насамперед продали себе.

Френсіс Бекон 

Що потрібно мати для досягнення фінансової незалеж-
ності, тобто які ресурси і які етапи потрібно пройти, ми роз-
глянули: по-перше, необхідно знати свої цілі на довготермі-
нову перспективу (той, хто знає «Для чого?», здолає будь-яке 
«Як?»), також необхідно скласти довготерміновий фінансо-
вий план (мати карту території, по якій рухатися), надалі 
відкладати гроші і контролювати витрати (так, щоб не хвіст 
крутив собакою, а собака хвостом, і всі дірки у фінансовому 
відрі були залатані), і при цьому ще треба примудритись пе-
ревести пасиви в активи (гроші мають робити гроші) і «по-
розумітися» зі своїми активами, тобто набувати їх. Але для 
досягнення отої відомої фінансової незалежності ще потріб-
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но знати, що воно таке і коли вона настає. Бо направду дуже 
важко досягнути чогось-того-невідомо-чого. На заняттях я 
обов’язково ставлю три запитання:

1. Що для Вас означає «фінансова незалежність»? (дай-
те визначення)

2. Як Ви знатимете, що досягли фінансової незалежності?
3. Коли (вкажіть час) ви досягнете фінансової незалеж-

ності?
Навряд чи зможе спринтер досягти фінішу, якщо фініш-

на стрічка буде захована в неочевидному місці. Тож спершу 
потрібно визначитись, що і коли досягати, а вже потім «ви-
бігати» на дистанцію. В іншому випадку відбудеться те, що і 
з пасажиром у такій притчі:

ПАСАЖИР
Один чоловік, сидячи в купе поїзда, після кожної зу-

пинки нервово поглядав на свій годинник, а потім дея-
кий час зосереджено дивився у вікно.

– Не можете дочекатись своєї станції? – врешті 
не втримавшись, запитали його сусіди.

– Ні, я вже давно проїхав свою станцію, але мені 
так зручно тут сидіти і такий чудовий краєвид за ві-
кном.

Або не менш нереальна, з точки зору логіки, але така 
чесна і неоднозначна історія про людину, яка рухається не в 
тому напрямку:

ШВИДКІСТЬ
Одного разу Ходжа Насреддін з кумом їхали на брич-

ці. Коні добряче розігнались і проїхали ту дорогу, на 
яку потрібно було повернути.

– Ей, куме, – гукнув кум Ходжі, який тримав віжки, 
– ми їдемо не туди! Чого ти не завертаєш коней?

– Та яка різниця, – відповів Ходжа, – зате подивись, 
з якою швидкістю ми їдемо!
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Для життєвого руху важливий не тільки напрямок, але і 
швидкість та час. Без цих параметрів ми приїдемо не тоді, 
або не туди, що в житті рівнозначно – не доїдемо.

Тож почнемо з початку і будемо шукати визначення фі-
нансової незалежності. Не таке, яке було б правильне для 
всіх, а таке, яке б підходило саме вам. Я часто на курсах чи 
тренінгах прошу дати визначення поняттю «фінансова гра-
мотність», і тому насправді чув і читав їх чимало. Мова йде 
не про енциклопедичні визначення з різних підручників – ми 
все рівно живемо не тим, що написано кимось, а тільки тим, 
що є у нашому серці, – а про ті визначення, які людина пише 
«від душі» в умовах обмеженого часу. Деякі з них видають 
відверто бідний спосіб мислення свого власника, інші є над-
то складними і заплутаними, ще деякі характеризують осо-
бливі позитивні риси людини. Не можна з одного визначення 
зрозуміти «все» про людину, однак воно [визначення] – це 
кінчик нитки Аріадни, яка спроможна вивести із лабіринту 
людської душі. Нижче, наче картоплю з мішка, «висипаю» 
десяток найрізноманітніших визначень і пропоную вам са-
мим розібратись, як яке визначення характеризує власника. 
Саме як характеризує, а не «яке є добре, а яке погане», бо 
будь-яка оцінка людини чи її дій закриває нам шлях до ро-
зуміння її поведінки. А окрім того, чесно було б перед тим, 
як почати аналізувати інших, спершу написати своє визна-
чення. 

Отже, далі представлена незначна частина визначень, які 
я зібрав від людей різного віку, статі й достатку, для того, 
щоб можна було краще зрозуміти їх поточні фінансові моде-
лі. Відповідно, для декого фінансова незалежність – це:

– можливість ні від кого не залежати у фінансовому 
плані;

– здатність задовольняти свої базові потреби;
– фінансовий стан, при якому можна генерувати і вті-

лювати власні суспільно-корисні ідеї;
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– коли ти не бідний;
– спроможність індивідуума задовольняти весь спектр 

своїх потреб і бажань;
– гроші, за які можна робити все що завгодно;
– вміння самостійно забезпечувати себе з власних дже-

рел пасивного прибутку, насолоджуючись життям;
– коли є багато грошей і не треба думати, де їх взяти;
– стан, при якому особа сама заробляє собі на прожиття 

і не потребує допомоги ззовні;
– те, заради чого людина жертвує своїм здоров’ям і мар-

нує життя;
– незалежність від будь-кого;
– постійна робота, яка приносить стабільний дохід, при 

якому людина може покладатися лише сама на себе;
– коли у тебе є час втілювати свої задуми і мрії;
– комплексне поняття реалізації суспільної сутності лю-

дини в інвестиційно-збагачувальний спосіб у капіталістичній 
системі;

– те, що необхідно досягнути для того, щоб реалізувати 
свої цілі;

– самостійність у забезпеченні потреб власних і своєї 
сім`ї;

– коли людина ні від кого не залежить і почуває себе 
добре;

– стан душі людини, при якому вона задовольняється 
тим, що має.

Кожне з цих визначень – це частинка спосо-
бу мислення, а отже, і моделі поведінки людини. 
Фрагмент цілого. Можливо, навіть варто ска-
зати, що це путівник по майбутньому людини, 
план її досягнень. Ми ж бо створюємо свою реаль-
ність самі. Більше того, своїми вчинками, слова-
ми і думками ми вже створили своє життя на 
наступні три-п’ять-десять років, тобто наша 
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майбутня реальність вже сформована минулим, і 
нам залишилось лише її прожити. А зараз ми мо-
делюємо своє майбутнє вже на пізніші періоди. В 
книзі «Історії і притчі для особистісного зростан-
ня» я вже писав, що ми, наче листоноші, самі від-
правляємо собі листи і самі їх згодом отримуємо 
і читаємо. Так от, лист вже відправлено (нами), 
питання лише в тому, коли він, подолавши весь 
шлях, дійде до нас. На той лист, який ми вже собі 
відправили, більше у нас впливу немає – ми хіба 
що можемо його не відкрити, однак тоді він «му-
лятиме очі» і відволікатиме увагу. Тож відкрити 
таки доведеться (викинути його не можна, бо він 
не зовні, а всередині вас). Однак річ не в тому лис-
ті – що є те є, – річ у тому листі, який ми пише-
мо і відправляємо собі сьогодні і який прийде нам 
згодом.

Наступне, що важливо для себе визначити, це скільки 
часу у вас є для досягнення фінансової незалежності. Який 
термін ви даєте собі? – це питання у нас стояло третім, але 
без проблем можемо на нього відповісти раніше. Час, коли 
ви розбагатієте залежить саме від Вас. Якщо Ви «призначи-
те» собі багатство на 25 років – отримаєте, на тридцятиліт-
тя – будь-ласка, приурочите до п’ятдесятиріччя чи виходу на 
пенсію – тоді й матимете. Дехто підсвідомо прив’язує багат-
ство до одруження чи зміни роботи або відкриття власного 
бізнесу – якщо в реальності людини це справді важливо, то 
так воно і буде. Для декого фінансова незалежність настане у 
молодому віці, для декого у зрілому чи старшому, для декого 
не настане взагалі. І питання тут зовсім не в можливостях чи 
рисах характеру людини, а, як завжди, в її способі мислення: 
на коли людина собі напланує, на тоді й отримає. Наш мозок 
постійно вимагає орієнтирів, що особливо важливо в умовах 
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невизначеності (а фінансова незалежність – це ще та неви-
значеність!). І якщо ми їх не задаємо, то він, наче маленька 
дитина, «тягне з землі все підряд», тобто неперебірливо сам 
починає нас орієнтувати на невизначене «потім», яке не на-
стане ніколи. 

Цей процес необхідно очолити свідомо. Заплануйте свою 
незалежність. Призначте собі час, коли ви розбагатієте, і ваш 
мозок, як вірний помічник, допоможе вам у цьому. Я знаю 
не один приклад людини, яка прийняла рішення розбагатіти 
до такого віку чи до такого-то року, чи до певної події – і 
ціною важких, але вартих того зусиль, досягла цього. Для ві-
руючих людей може підійти спосіб давання обітниці (кому і 
як вважаєте за потрібне) – «якщо я до такого-то часу розба-
гатію/матиму/стану/здобуду… – то…», для людини, яка зви-
кла досягати заради когось, підійде обіцянка «я зроблю це 
заради…», комусь буде достатньо і звичного внутрішнього 
розуміння «мені треба розбагатіти до такого-то часу». Кож-
ний по-своєму. Головне, щоб ви знайшли свій шлях і осно-
воположний мотив і призначили собі час на здобуття власної 
фінансової незалежності.

Якщо ми знаємо, що таке для нас «фінансова незалеж-
ність», яку саме ми готові досягати, і окрім цього маємо 
часовий орієнтир, до якого віку чи на який час маємо її 
здобути, то докладати зусиль стає набагато простіше, вони 
стають концентрованими, а отже, скоро приведуть до ре-
зультатів. Для того щоб допомогти собі, можна означити 
ще проміжні орієнтири. Так, ніби на фінансовій дорозі – 
автомагістралі – знаючи, куди ми їдемо і коли ми маємо 
приїхати, було б добре мати дорожню розмітку, бордюри 
обабіч, захисні паркани і дорожні знаки, щоби постійно 
можна було орієнтувати себе і не з’їжджати на обочину. 
Таким допоміжними орієнтирами можуть стати коефіцієн-
ти фінансової незалежності. Пропоную класифікувати їх 
за трьома групами:



175

Розділ 7. ПОКАЗНИКИ ОСОБИСТОЇ ФІНАНСОВОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

•	 матеріальні – пов’язані з грішми і матеріальними ак-
тивами, що їх так чи інакше можна перевести у гроші (осно-
вним вимірником будуть грошові одиниці);

•	 соціальні – пов’язані з нашим місцем і реалізацією 
серед собі подібних, тобто у суспільстві, які здебільшого не 
мають вимірників і є швидше якісними, аніж кількісними, 
та

•	 часові – пов’язані із затратами нашого часу, необхід-
ними для досягнення того чи іншого фінансового рівня, які 
вимірюються зазвичай у годинах.

Як і завжди, цей перелік не є вичерпний, більше того, 
можна не орієнтуватись на всі пункти, однак спробуйте за-
стосувати для себе максимальну кількість перелічених по-
казників і ще знайти свої власні. Отже, до матеріальних по-
казників можна віднести такі:

а) Ваша точка беззбитковості і чи проходите ви її
Тобто яка сума необхідна вам на те, щоб обслужити 

власне існування упродовж місяця, скільки вам треба, щоб 
просто фізично бути. Це сума, яку обов’язково знати. Вона 
дає перший мінімальний орієнтир для того щоб зрозуміти, з 
якого моменту ми як інвестиційний проект перетворюємось 
на готовий бізнес. Звісна річ, декому буде мінімально необ-
хідно мати літр молока і буханець хліба на день, а декому 
– рушничок бузкового кольору у п’яти-кімнатному номері 
п’ятизіркового готелю. І жоден з цих варіантів не є ані пра-
вильним ані неправильним – а є лише наголосом на те, що 
потрібно буде знайти свій рівень прожиткового мінімуму.

Якщо ваша точка беззбитковості достатньо низька (ви 
можете заробити на себе за лічені дні), то це вивільняє час 
для розвитку і стратегічних справ, хоча з іншого боку та-
кий підхід декому дозволяє «розслабитись» – мені небагато 
треба, тож навіщо так мучитись. Надмірні вимоги натомість 
допомагають вимогливому збадьоритись у своїй щоденній 
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діяльності, але повністю відбивають інтерес і бажання змі-
нюватись у того, кому здасться непосильно важкою ноша і 
недосяжною – поставлена планка.

б) Запас миттєвої ліквідності
Тобто яку суму Ви могли б назбирати, не позичаючи, 

протягом одного дня. Фактично цей показник характеризує 
готівку, якою ви поточно розпоряджаєтесь, бо за день багато 
своїх активів не продамо, а якщо і продамо, то за безцінь. 
Сюди окрім готівки можна врахувати гроші на пластикових 
картках чи інтернет-рахунках, які вільно можна вивести че-
рез термінали, а також валюту, яку можна обміняти в банку. 
Якщо сума, яку ви таким чином маєте можливість назбирати, 
більша за два ваших місячних бюджети (суми витрат на мі-
сяць), то вже можна говорити про базовий рівень фінансової 
незалежності, а отже, і певної психологічної стійкості перед 
мінливими обставинами життя. Якщо ж ні – значить, панове, 
збирайте гроші!

в) Запас довготривалої ліквідності 
Схожим чином, як і миттєву ліквідність, рахуємо, скільки 

грошей (готівки) ми можемо зібрати, якщо матимемо півроку 
на продаж наших активів: тобто розраховуємо скільки майна 
ми напрацювати до цього часу, однак зважуючи на те, що у 
нас є тільки півроку (можливо, доведеться зменшити справ-
жню вартість активу). Такий показник, якщо він більший за 
36 місячних рівнів споживання, дає людині (підсвідому) вну-
трішню впевненість у завтрашньому дні, адже десь глибоко 
всередині людина розуміє, що за своє життя на три наступні 
роки вона вже назбирала. І справа зовсім не в тому, щоб од-
разу після такого підрахунку продати все і поїхати у навко-
лосвітню подорож. Швидше навпаки: почати ще активніше 
примножувати здобуте, бо цей запас – це наче фундамент з 
першим поверхом – далі розбудовувати будинок (чи то храм) 
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простіше, бо є на що спертись. Коефіцієнт є орієнтиром і не 
передбачає, що ви постійно над ним думаєте – швидше зрід-
ка аналізуєте динаміку вартості своїх активів. Рекомендую в 
кінці кожного року у своєму записнику чи щоденнику підра-
ховувати капітал, який змінився у вартості і який ви набули, 
для того, щоб орієнтуватися у розмірі власних статків. Це та-
кож чудовий спосіб налаштувати власний мозок на потребу 
подальшого зростання.

г) Рівень споживання
Про цей показник ми вже говорили: це пропорція між 

поточним споживанням, заощадженням і довготерміновими 
активами. Визначає, яке коло замикає людина: бідний бо дур-
ний, а дурний бо бідний, чи заощаджую-інвестую, а отже, 
багатію… багатію – отже, заощаджую-інвестую. Якщо лю-
дина проїдає (споживає) понад 70% свого доходу, то це вже 
критичний рівень, після якого слідує фінансове рабство або 
перед іншими, або перед собою майбутнім. Тож варто почати 
розривати оте «порочне коло бідності», яке, немов трясови-
на, затягує на самісіньке дно того, хто не може відкласти, бо 
має мало, а має мало, бо не може відкласти. Простий кое-
фіцієнт, який варто розраховувати кожного місяця – він до-
зволяє постійно моніторити власні фінансові можливості і за 
потреби або змінювати суму доходу, або тугіше затягуючи 
пасок, зменшувати споживання на користь довготермінового 
відкладання.

Направду задумайтесь: те, що ви зараз має-
те – це результат ваших думок три-п’ять років 
тому. Якщо ви тоді не знайшли часу на творен-
ня і грошей на відкладання, то не знайшовши їх 
зараз, ще три-п’ять років змусите себе нидіти 
у такому фінансовому болоті. Фінансова неза-
лежність досягається лише при контролі ви-
трат! Чим швидше це зрозуміти, тим більші 
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заробітки створюватимуть ще більші заробіт-
ки. Споживання – це те, що відволікає людину 
від важливих справ творчості, допомоги ближ-
нім, самовдосконалення, та й загалом привне-
сення сенсу у своє життя на користь звичайно-
го черевоугодництва і купування думки інших 
про себе. Хтось із великих казав, що у кожного 
з нас всередині є простір завбільшки з Бога і 
кожен з нас заповнює його самостійно як може. 
Так от, високе споживання (незалежно від рівня 
доходу!) – це показник того, що ми заповнюємо 
свій простір не тим, чим мали б: тратами за-
мість розвитку, хизуванням замість скромнос-
ті, вбивством часу замість змінювання жит-
тя людей, споживанням замість інвестицій. То 
який шлях щодня вибираєте ви?

д) Коефіцієнт щастя
Можливо, це більш метафізичний, аніж фінансовий по-

казник, однак він дозволяє у кожен поточний момент грамот-
но перефокусовуватися з проблем на можливості, або навпа-
ки – з наявного на потрібне. Записати його можна як просте 
відношення:

Коеф. щастя = Те, що я маю / Те, що мені треба ≥ 1

А й справді, якщо людина має більше, аніж їй треба, 
то хіба вона не відчуватиме себе багатою? Але, як завжди, 
монета має дві сторони: з одного боку, це дає нам відчуття 
впевненості та заспокоєння, а з іншого боку, може надмір-
но розслабляти і стримувати у пошуку нових можливостей 
і розвитку. Тому так важливо дотримуватися балансу, наче 
канатоходець над проваллям: вміти регулярно насолоджува-
тись тим, що вже здобули, і так само регулярно хотіти біль-
ше, відчуваючи недостачу. Це дозволить наче у добрих варе-
никах з вишнями поєднати солодке (насолоду від того що є) і 
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солоне (бажання більшого). Отакі у нас виходять канатохідці 
з варениками.

Існує дослідження, при якому найщасливішими людьми 
на землі є волонтери – люди, що роблять щось добре для ко-
гось іншого безоплатно. І в цьому є глибокий сенс, оскільки 
такі люди дуже часто перебувають на вістрі соціальних про-
блем, а отже, щодня спілкуються зі згорьованими людьми, 
у яких часто немає де жити, чи, наприклад, існують серйоз-
ні проблеми зі здоров’ям. Відповідно вони постійно мають 
можливість задумуватись, хіба не достатньо того, що я маю? 
Хіба мені потрібно ще щось окрім своїх рук-ніг і голови на 
плечах, а заразом з тим ще й місця, де можу переночувати? 
– Таким чином, коефіцієнт щастя у людини постійно трима-
ється на рівні, коли те, що маю, більше або дорівнює тому, 
що треба. Тому-то я й акцентую увагу на тому, що постійне 
розуміння того, «що я маю», дозволяє відчувати радість і на-
солоду від життя «тут і зараз», з іншої сторони, для досяг-
нень необхідно постійно збільшувати «те що мені потрібно» 
і тоді під’юджувана незадоволеністю і нереалізованістю лю-
дина буде «підтягувати» і «те, що я маю».

е) Сервіс найбільшого активу
У темі «Активи і пасиви» ми вже вели мову про те, на-

скільки важливо враховувати і поняття сервісу активу. Так 
от, фінансово незалежною людину можна вважати за показ-
ником сервісу найбільшого активу (пасиву) – якщо він не 
перевищує десяти відсотків її місячних витрат. Фактично, 
якщо в структурі її витрат все дрібне і не займає десятої час-
тини, то можемо вважати, що така людина буде стійкою до 
зовнішніх коливань. Деталізую прикладом: 30% наших ви-
трат за місяць – оренда офісу – це свідчить, що людина є за-
лежною від можливих змін вартості на оренду на ринку, або 
її бізнес поки недостатньо ефективний, щоб орендувати оте 
приміщення. Таким чином, навіть щонайменший негативний 
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зовнішній вплив може похитнути і без того нестійкий фінан-
совий стан людини. Тому ще раз повертаємося до структури 
місячних витрат і аналізуємо, чи бува будь-яка із споживчих 
статей не перевищує десятину (кредит, одяг, житло, тран-
спорт тощо), і за результатами позбуваємось або оптимізує-
мо те, що зайве.

є) Збалансованість інвестиційної стратегій
Хоча ми розглядатимемо поняття інвестицій (довготер-

мінових вкладень грошей в інші активи з метою отриман-
ня прибутку) у наступному розділі, однак вже зараз коротко 
напишу, що залежно від збалансованості (взаємозалежнос-
ті, кореляції) дохідності і ризиків можна виділити три типи 
стратегій:

- консервативну (ризики низькі – дохід низький);
- помірковану (ризики середні – дохід середній);
- агресивну (ризики високі – дохід високий).
 Так от, якщо у людини всі вкладення у чомусь високо 

ризикованому (наприклад, акціях чи золоті), то її стратегію 
можна вважати незбалансованою, а отже, є небезпека суттє-
вих втрат, так само як і надміру консервативний підхід по-
збавляє можливості підзаробити під час сприятливих умов. 
Тому завдання фінансово грамотної людини, яка вже почала 
відкладати, зводиться до того, щоб використовувати фінансо-
ві інструменти усіх трьох груп відповідно до власної довго-
термінової стратегії. Та цю тему ми згодом будемо розгляда-
ти детальніше.

Всі перелічені вище коефіцієнти я рекомендую розра-
хувати і проаналізувати. Для себе. Для того, щоб розуміти 
«вузькі місця» у своєму фінансовому потоці. Однак розу-
міння фінансової незалежності не вичерпується розумінням 
фінансових показників, адже ми соціальні істоти і, як гово-
рять зоопсихологи, один шимпанзе взагалі не шимпанзе – те 
саме стосується і людей. Для нас характерно порівнювати і 
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робити висновки про власний стан/можливості/задоволення, 
орієнтуючись на поточний стан/можливості/задоволення ін-
ших людей. Сучасний економічний напрямок – поведінко-
ва економіка – визначає, що рівень задоволення (а разом з 
ним і суб’єктивної фінансової незалежності) залежить від 
відношення нашого споживання до споживання в нашій по-
рівняльній  групі. Маленький приклад: Який «світ» виберете 
Ви?

- світ A: Ви з сім’єю живете в районі, де будинки ма-
ють площу 300 кв. м, решта міста живе в районах з будинка-
ми площею 200 кв. м; 

- світ B: Ви з сім’єю живете в районі, де будинки ма-
ють площу 400 кв. м, решта міста живе в районах з будинка-
ми площею 600 кв. м. 

Такий «нечесний» тест, який змушує вкотре задуматись 
про природу нашого задоволення і про те, чи такі ми вже 
«самостійні» і «раціональні» у прийнятті щоденних рішень. 
Відповідно мусимо врахувати і соціальну природу людини 
при аналізі фінансової незалежності. Бо чи може бути по-
справжньому вільною людина у середовищі рабів?

а)  Ким ви ще можете працювати?
Наскільки конвертованими є ваші звички? Чи це вузька 

спеціалізація, яка під загрозою вимирання разом із певною 
галуззю? Чи навпаки зі своїми уміннями ви можете знайти 
себе у будь-якій сфері починаючи торгівлею і закінчуючи ра-
кетобудуванням? Як ви розвиваєте свої вільноконвертовані 
звички?

Коли одного разу Гомера хотіли продати у рабство, то ра-
боторговець запитав його:

– Що ти вмієш робити?
– Керувати людьми, – відповів він.
Погодьтесь, така звичка потрібна всюди, рівноцінно з на-

полегливістю, впевненістю, вмінням переконливо виступати 
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на публіці, «продажем» (часу, «себе» чи чогось матеріально-
го) тощо. Безперечно, вузька спеціалізація дає можливість 
людині гарно заробляти у глобалізованому світі, однак є 
вміння, які потрібні вже понад чотири тисячі років, або на-
віть ще довше, скажімо, з часів пізнього палеоліту, як, на-
приклад, вміння ладнати з людьми чи доводити розпочате до 
кінця або інноваційність і творчість у полюванні (зароблянні 
грошей).

Спробуйте просто зараз скласти список кваліфікацій, 
посад і «амплуа», в яких ви ще б могли працювати. Реко-
мендую називати більш високооплачувані сфери, а окрім 
того вказувати реальні навики (перед тим, як писати: можу 
бути президентом – задуматись, а що я реально напрацю-
вав, щоб стати тим президентом?). Уявіть, що ви просто за-
раз проходите співбесіду (із Комірником) і він питає вас про 
ваші вміння, які дозволяють зайняти посаду – що ви йому 
відповісте? Врахуйте, що не варто думати: от якби мене за-
питали, то я б знав/знала що відповісти – бо всі досягнення 
залежать від нашого внутрішнього спілкування, і якщо змо-
жете щось пояснити собі, то зможете пояснити це і цілому 
Всесвіту, не кажучи вже про якогось там роботодавця. До 
речі, рекомендую також час від часу ходити по співбесідах 
для того, щоб розуміти і реально оцінювати власну потріб-
ність у соціумі – це добра практика, щоб завжди бути у ква-
ліфікаційному тонусі. 

б) Яка частина зарплати у структурі доходів?
Фактично це перевірка на залежність від зарплати (пенсії, 

чи стипендії), або на залежність від одного джерела доходу. 
Бо чим більша залежність, тим більша і фінансова вразли-
вість. Якщо у вас нема інших джерел доходу, аніж зарплата, 
наприклад, «пасивного доходу», який створюється без по-
стійного вашого втручання, то дайте собі відповідь на інше 
запитання, яке рано чи пізно постане: Чому вас досі не звіль-
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нили? Це така собі перевірка на унікальність. А й справді: 
чому вас досі не звільнили? Які ваші особливості стоять цьо-
му на заваді? Професійні чи особисті? Кваліфікаційні (на-
вики, вміння, досвід) чи соціальні (кумівство, звички, нее-
фективність керівництва). Немає ж бо незамінних людей. До 
речі, це цікаве запитання, яке варто для самовдосконалення 
ставити собі і щодо особистих взаємин: А чому мене досі не 
«звільнили» з «посади» чоловіка/дружини? Спершу, можли-
во, відповіді будуть болючі та колючі, але згодом вони точно 
переростуть у краще розуміння себе і готовність постійно 
самовдосконалюватись. Та вертаємось до роботи: мати одне 
джерело доходу, та ще й коли воно залежить від когось ін-
шого – це суттєвий ризик у довготерміновій фінансовій пер-
спективі, тому необхідно зменшувати (хоча б до половини) 
частку зарплати у структурі власного доходу – нехай не ви 
працюєте на гроші, а гроші на вас, тобто запускаємо меха-
нізм: заощаджую – інвестую – багатію – заощаджую – і т.д.

Для регулярного тренування власної внутрішньої комуні-
кації уявляйте, що ви приходите до шефа і просите про збіль-
шення зарплати у два (чотири, вісім) рази. І обґрунтовуйте, 
чому саме вам потрібно збільшити дохід, що у вас змінилось 
і на що ви напрацювали. Аналізуйте, що б стримувало вас 
від такого кроку (переступання порогу керівника)? Чому 
проблема зробити це сьогодні? В такий спосіб запускаєть-
ся механізм самодовіри: я проговорюю, отже, я таки можу, 
а оскільки я можу, то мій  мозок направду допоможе мені 
вирішити це завдання.

Щодо роботи, то як підпункт можна виділити питання 
«Який максимальний ріст на роботі можливий?». Бо насправ-
ді, якщо кар’єра впиратиметься у «стелю» розвитку компанії 
як такої (наприклад дуже малий колектив чи невелика за обо-
ротами фірма), або у якісь організаційні обмеження (бюро-
кратія, сімейне підприємство), то виникне слушне запитан-
ня, чи варто застрягати на одному місці. Звісно, я розумію, 
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що це зручно, бо всі знають вас і ви знаєте всіх, а окрім того 
вже відпрацьована звичка, та й яка-не-яка стабільність, а та-
кож вже не потрібно ні під кого підлаштовуватися, бо «всі 
свої»… Але саме такі міркування – це наслідки зупинки у 
власному розвитку, у потребі досягати більше, та й загалом 
у готовності змінюватись, створювати, шукати нових рішень. 
Зупинитися – це піти всупереч нормальному розвитку своєї 
особистості, бо ж справедливо казав Фауст у Гете: « …лиш у 
русі проявить себе чоловік». Тому даю практичну рекоменда-
цію: кожних 4-5 років змінюйте повноваження, вид діяльнос-
ті, роботу чи свої виробничі обов’язки – це буде найкраща 
страховка від підступної стабільності, «зони комфорту», та 
й загалом чудове вправляння у пошуку себе кращих. Над-
то часто все змінювати теж не варто, бо за три роки тільки 
з’являються перші плоди минулих напрацювань і кидати все 
«на середині мосту» позбавлено сенсу. Таким чином, ми і 
користуємося напрацьованими раніше результатами і по ви-
східній рухаємось вгору дорогою особистісного розвитку.

в) Скільки підлеглих ви можете утримувати?
Така постановка питання орієнтує нас на те, що мало 

вміти заробляти лише на себе: необхідно думати і про інших. 
Я вже писав про важливість відповідальності, а зараз реко-
мендую вам її обчислити у фінансових величинах. Скількох 
своїх помічників ви можете забезпечити? Чи оплачуєте ви 
чиюсь роботу на вас? Якщо ваш дохід значно переважає рі-
вень точки беззбитковості, то утримування інших людей сут-
тєво вивільнятиме ваш час, а отже, і дозволятиме заробляти 
щораз більше. Не варто жаліти грошей на те, що справді (за 
розрахунками) розв’язує вам руки і дозволяє зайнятись стра-
тегічною роботою. Просто сьогодні найміть собі асистента, 
референта, секретаря, перекладача, помічника тощо, якщо 
маєте розуміння, як це допоможе вам фінансово і особистіс-
но зростати. З точки зору фінансової незалежності – мало 
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заробляти на обслуговування тільки себе: справжня ефектив-
ність проявляється тоді, коли ми готові згенерувати своїм ча-
сом ще й дохід для інших.

г) В якій країні цінується (котирується/високо опла-
чується) те, що ви вмієте робити?

Сучасний світ глобалізований, а отже, обмежування 
можливості своєї реалізації в рамках однієї країни, можливо, 
означає недостатній кваліфікаційний рівень. Навіть якщо це 
юридична сфера, яка регулюється суто внутрішнім законо-
давством, для нелінивих можливе використання вмінь, нави-
ків і досвіду в умовах іншої країни. Справа лише в тому, щоб 
культивувати те, що цінне всюди або майже всюди. Такий 
розвиток – це зовсім не заклик стати космополітом і не за-
перечує патріотизму – якщо вам зручно працювати у своїй 
країні – будь-ласка, але розвивайте й ті риси, які б стали у 
нагоді й деінде, або попрацювавши закордоном перспектив-
но думайте про можливості використання своїх вмінь на 
Батьківщині. Тобто цей пункт показників фінансової неза-
лежності – це лише натяк чи підштовхування до того, що не-
обхідно розмірковувати над власною ефективністю, яка була 
б доцільною не лише у своєму середовищі, але й загалом на 
рівні людства.

д) Чи заробляєте ви більше, аніж чоловік двоюрідної 
сестри?

Таке, можливо, дещо жартівливе запитання насправді 
має дуже глибоку ідею: у власному задоволенні від спожи-
вання ми орієнтуємося на можливості інших, тобто навіть 
«наше» задоволення виявляється насправді геть не нашим. 
У людини є певне середовище, на яке вона орієнтується, і 
воно не повинне бути надто віддаленим від людини. Якщо 
я знатиму, що Білл Гейтс заробив цього року на мільярд 
більше, то мене це внутрішньо не «зачепить», так само, як 
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і розповіді про те, що в країнах Африки люди живуть на 
один долар у день. На жаль (чи на щастя) ми не чутливі до 
тих інших, з якими ми хоча б зрідка не проводимо час, вони 
не є частиною нашого середовища так, щоб ми могли по-
рівнювати їх із собою, а себе з ними. В той же час, орієнту-
ватись на доходи своєї дружини чи чоловіка, або найкращо-
го друга чи батьків, ми теж не будемо – надто вже близько 
вони до нас, немає відчуття конкурентності та боротьби (а 
якщо є, то це, на жаль, свідчить про нашу несамодостат-
ність). Відповідно, на роль конкурента-орієнтира за інших 
рівних умов, і звичайно за наявності, якнайкраще підходить 
чоловік двоюрідної сестри: наче і бачимося не часто, а все 
ж досить близька родина, і по досягненнях між нашими зу-
стрічами ми оцінюємо й власні здобутки. Це дуже цікава 
частина психологічно-економічних взаємин описана у тео-
рії поведінкових фінансів. І глобальний зміст полягає зо-
всім не в тому, щоб мати такого родича, а в тому, що нам 
необхідний орієнтир, вказівник, який щоразу засвідчувати-
ме, що ми йдемо правильним шляхом.

Пам’ятаючи про середовище порівняння і про коефіці-
єнт щастя (пункт д), для того щоб збалансувати свої досяг-
нення із вмінням радіти життю, необхідно часто переклю-
чатися між сферами порівняння. Хочу заробляти більше: 
відкриваю Forbes, читаю про молодих мільйонерів, або 
приходжу на якусь дорогу зустріч з реалізованими і забез-
печеними людьми, за діло береться відчуття внутрішнього 
дискомфорту, яке всіма силами підказує «Роби! Дій!», а іно-
ді ще й зрадливо нашіптує «Ти ж іще нічого не досягнув…
Та що ти маєш? Жебрак. Тобі треба щось робити, аби ви-
правити ситуацію…». І людина, тікаючи від болю, направ-
ду починає щось змінювати і напрацьовувати більше (або 
розчаровується в житті, й наче ведмідь у зимову сплячку, 
залягає на диван поруч із телевізором – але це вже ознака 
нездоров’я і глибинних проблем, бо, як каже нам один із 
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принципів біхевіоризму: здорова тварина активна і діє). І 
так, під’юджувана досягненнями інших, вона може ніколи 
і не зупинитися, щоб насолоджуватися здобутим і «прой-
шовши весь світ себе загубити». Тому друга частина вмін-
ня полягає в тому, щоб регулярно перефокусовуватись на 
групи людей, які походять з нами з одної соціальної групи і 
мають в нашому віці значно або дещо менше. Тоді відчуття 
поміркованої гордості заповнює людину, і її внутрішній го-
лос звабливо шепоче приємні слова про достаток, саморе-
алізацію і час на задоволення. Однак, щоб не «зависнути» 
у позиції бездіяльності, необхідно знову поглянути на тих, 
хто вийшовши разом з нами, досягнув більшого, а потім 
знову на тих, хто має менше, а далі знову на тих, хто… і 
так до безкінечності маневрувати між Сциллою постійного 
незадоволення і Харибдою надто ранньої розслабленості. 
Вибираючи лише один шлях, людина неминуче потрапляє 
у пащеку одного з фінансових чудовиськ: або заробляючи 
гроші і не вміючи ними насолодитися, має лише нічого не 
варті папірці, або не вимагаючи від себе більшого, поволі 
скочується до девіантної поведінки безгрошового дивака.

е) Скільки вам позичать друзі без віддавання?
Ще трохи поміркуємо про соціальну складову людини, і 

якщо з далекими родичами частково розібралися, то час взя-
тися за друзів. По-перше, варто задуматися про те, чого ви 
вчитеся у своїх друзів? Як вони роблять вас кращими? Це за-
питання ставлю не спроста, бо знаю що багато для кого друзі 
– це хронофаги (пожирачі часу, від яких немає жодної корис-
ті): пожалітись на життя, обговорити когось, посваритись, 
понудьгувати разом –  таке спілкування жодних фінансових 
можливостей нам не створює, а лише марнує наш час. Тому 
орієнтую вас на спільне взаємовигідне навчання під час спіл-
кування. Окрім того рекомендую подумати про те, чи готові 
ви зі своїми друзями започаткувати бізнес (це майже те саме, 
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що «піти у розвідку»)? Бо якщо ні, то виникає запитання, чи 
існує між вами та вашими друзями справжня довіра і близь-
кість по духу, а чи ви скажете про свого друга «він хороша 
людина, але фінансових справ з ним я мати не хотів би»?

По-друге: порахуйте скільки в середньому заробляють 
ваші друзі (3-5-7 осіб). Думаю, що не помилюсь, якщо на-
пишу, що їх середній заробіток буде приблизно рівний ва-
шому. Це цілком зрозуміле правило, так само як те, що кінь 
«товаришує» з конем, а віл з волом. Ми і наші друзі – це 
одного поля ягоди і чаплі зі спільного болота, тому-то й 
отримуємо приблизно однаково. І якщо хтось починає ви-
ділятися, то тим самим «підтягує» вгору, або «спускає» на 
дно і свій колектив друзів. Відповідно середовище формує 
людину, і саме в цьому полягає вправа, яка змушує нас «за-
лізти в кишеню» до друзів і перевірити, чи там бува немає 
дірки, бо швидше чи пізніше ця дірка, викривлюючи про-
стір і час, може перекочувати до нас.

Ну і нарешті, або по-третє, задумайтесь, скільки гро-
шей вам би позичили (подарували) друзі, якщо б ви їх по-
просили про це, не пояснюючи причин. Знову ж таки це 
питання не для того, щоб міряти дружбу грішми, а щоб 
задуматись про справжній рівень взаємин, на якому ви пе-
ребуваєте. Пам’ятаю, на таке запитання один учасник від-
повів: «Ооо, у мене є дуже хороший друг, він би позичив 
мені все, що він має, – але згодом задумавшись, додав, 
– та він дуже бідний і нічого не може позичити». Думаю, 
коментарі зайві: не варто обманювати і задурювати себе 
шкурами невбитих ведмедів, подивіться на свою дружбу 
фінансово-уважним поглядом, можливо, ви побачите те, 
що раніше було приховане.

Врахувавши матеріальні та соціальні показники фі-
нансової незалежності не можна оминути і часову скла-
дову, бо ж усім відоме прислів’я про те, що «час – це 
гроші». Відповідно те, як ми розпоряджаємось своїм ча-
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сом, свідчитиме про те, як ми розпоряджатимемось і сво-
їми грішми. А насправді час показує навіть більше, бо 
він, на відміну від грошей, невідновний ресурс, і якщо 
його [час] можна поміняти на гроші, то зворотну опера-
цію зазвичай так легко здійснити не вдається. Саме за 
наявністю часу можна визначити, залежна людина чи ні. 
Бо якщо який-небудь бізнесмен має «купу грошей», але 
постійно замилений в бігах за новими можливостями, то 
чи можна говорити про його незалежність? Чи не почав 
хвіст крутити собакою? Якщо людина має повний гама-
нець великих купюр, але не має часу побачити схід чи 
захід сонця, то хіба перед нами не безвольний раб сво-
го гаманця, який нізащо не хоче собі в цьому зізнати-
ся? (Хоча з порожнім гаманцем щодня спостерігати захід 
сонця буде лише «раб заходу сонця»). Отже, розглянемо 
часові показники, які варто дослідити, аналізуючи власну 
фінансову незалежність.

а) Скільки часу ви мусите працювати в місяць, щоб 
заробити на своє прожиття?

Залежно від рівня потреб і того, що залишається після 
споживання, людина може напрацьовувати «на прожиття» 
протягом різних періодів часу: хтось за тиждень (чи навіть 
за день) вже заробив на свій місяць споживання, а хтось 
вимушений працювати безупинно «від зорі до зорі», щоб 
вгамувати свої незіставно великі потреби, або в деяких ви-
падках просто мати що їсти. Чим менше часу нам потрібно, 
щоб забезпечити себе на місяць, тим про вищу особистісну 
ефективність можна вести мову, а окрім того, тим більш не-
залежною від обставин є сама людина. І тут як завжди: мож-
на піти шляхом домовленостей з собою, а можна, задумую-
чись про власну ефективність, щораз менше часу вимушено 
працювати на своє прожиття і більшу його частину вкладати 
у фінансовий розвиток.
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б) Який відсоток свого часу ви вкладаєте у свій роз-
виток?

Розвиток – це не понудьгувати на парах в універси-
теті чи почитати книгу, не виконавши вправ і рекомен-
дацій, там написаних. Розвиток – це все, що ми зробили 
по-іншому, по-новому і вперше. І саме/власне, що зро-
били! (тобто проявили власну активну дію!). Я веду до 
того, що будь-яка витрата часу на те, що вас не розвиває, 
є протипоказаною, бо це шлях, який веде геть від вашої 
мрії. Так, як би це сумно не звучало, але якщо людина 
дозволяє собі без подальшого розвитку посидіти в кіно 
чи на каві годинку-другу, то це насправді є крадієм її 
мрій. Питання розвитку дуже важливе, бо постійний ріст 
людини є показником значно більшої ефективності, ніж 
просто стабільно висока планка доходу. Той, хто швидко 
росте, скоро наздожене того, хто має високий рівень до-
ходу, але не змінюється. 

Що нас може розвивати? Будь-який час, який ми про-
водимо у дії, виконуючи те, що раніше не виконували, так, 
як це раніше не робили, там, де це раніше нам було на-
віть важко уявити. Звісно це може бути і час для читання 
чи навіть перегляду наукового або мотиваційного філь-
му, чи час, вкладений у підвищення кваліфікації, або час 
спілкування з професіоналами у певній сфері. Але форми 
розвитку, коли ми не діємо (нічого не створюємо), а лише 
споживаємо, хай навіть це і торкається сфери особистіс-
них змін, з часом може перетворитися у залежність, коли 
людина читає і читає, дивиться і дивиться, слухає і слухає, 
але нічого з того не використовує. Теорія – це добре на-
сіння, практика – це догляд за ним, без поливу і догляду 
яке б не було насіння, а плодів воно не дасть. (Детальніше 
про це я пишу у книзі «Створюй! Дій! Досягай!»). То який 
відсоток свого часу ви сьогодні вклали у свій активний 
розвиток?
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в) Ваш запас ефективності 
Іншими словами, це запитання «чи можете ви свою 

роботу виконувати вдвічі швидше. Тобто все зводиться до 
того запасу часу, який у вас є впродовж робочого дня. Бо 
якщо людина може швидше виконувати свою роботу і йти 
додому чи, наприклад, займатися вирішенням інших сво-
їх справ, то її можна визначати як ефективну і відповідно 
більш  фінансово незалежну. Якщо людина і так працює на 
межі своїх часових можливостей, то можна зробити висно-
вок, що вона сама чомусь створила собі систему, при якій в 
неї немає часу Жити.

Я інколи кажу на заняттях, що робота за наймом часто 
для людини є благом, оскільки позбавляє її потреби думати, 
чим зайнятись, тобто роботодавець перебирає на себе від-
повідальність за життя людини, яка з полегшенням може зі-
тхнути: «Ну слава Богу, вже тепер мені не треба нести самій 
цю ношу відповідальності за своє життя, тепер є той, на кого 
можна завжди вказати пальцем: це я так погано живу через 
нього». Можливо, схоже на якийсь фінансовий сюрреалізм, 
але якщо розглянути детальніше робочі взаємини більшості 
людей, то можна саме таку закономірність і побачити. 

То скільки часу ви маєте у запасі? Наскільки швидше мо-
жете виконувати поточну роботу? А якщо у вас виявляється 
багато можливостей швидше виконати свою роботу, то чому 
цього не робите? Можливо, ви занадто багато часу витрача-
єте на інших людей? Отакі питання теж повертають нас на 
рейки фінансової незалежності, бо чи потрібні нам будуть 
всі гроші світу на смертному одрі? Це так песимістично я 
змальовую потребу у своєчасності досягнень і важливість 
бути ефективним.

На завершення цього розділу нагадаю, що фінансова не-
залежність –  це дуже неоднозначний і подекуди незрозумі-
лий показник, однак для того, щоб чогось досягнути, в пер-
шу чергу потрібно знати, чого ми хочемо. Бо єдина задача, 
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для якої неможливо знайти розв’язок, це задача, в якій ми 
самі не знаємо, чого шукаємо. Бо навіть якщо вхідні дані 
обмежені, то все ж є можливість пошукати розв’язок через 
якісь константи чи інші формули, чи зайнятись моделюван-
ням. А от коли немає розуміння, що потрібно знайти, то 
і завдання залишається нерозв’язаним. Пам’ятаємо про те, 
що показники є чесними, коли їх можна обчислити і порів-
няти. Також не намагаймося шукати ідеального значення, а 
шукаємо своє, враховуючи соціальні фактори: потребу бути 
порівняно кращим – і часові: необхідність щоразу опти-
мізувати витрати свого часу. Тоді фінансова незалежність, 
незважаючи на наші найвибагливіші потреби, здобувається 
легко, навіть попри те, що для цього, можливо (принаймні, 
варто до цього бути готовими), потрібні будуть тривалі осо-
бистісні зміни.
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 ОСНОВИ 

МИСТЕЦТВА 
ІНВЕСТУВАННЯ

Гроші є завжди, лише кишені зміню-
ються.

Гертруда Стайн
Кожному хто має додасться ще біль-

ше, а у того, в кого немає, відніметься і 
той дріб’язок, що йому належить. 

Євангелія від Луки 19:26 
Тремтиш за п'ятак – загубиш со-

тню. 
Японське прислів'я
Головна користь капіталу не в тому, 

щоб зробити більше грошей, але в тому, 
щоб примножувати гроші заради поліп-
шення життя навколо.

Генрі Форд

За час прочитання попередніх розділів, пам’ятаючи про 
облік витрат, потребу збільшення своєї ефективності та по-
стійне заощадження за принципом «спершу заплати собі», 
сподіваюсь, у вас з’явилась (або вже була) якась сума для 
інвестування. Однак перед тим, як продовжити розвивати 
цю тему, хотілось би пояснити «на хлопський розум» саме 
значення слова «інвестування». Та й поняття «мистецтва» 
і «основи», як на мене, теж було б не зайве розтлумачити. 
Отже, почнемо зі слова «мистецтво».
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На своїх заняттях іноді запитую: «Чим мистецтво відріз-
няється від науки?». А й справді, можливо, фінансова гра-
мотність – це наука, й інвестування – це наука, і на окремій 
кафедрі можна навчитись інвестувати і навіки стати багатим 
як Крез? Це було б надто просто – у такий спосіб форму-
ється натовп бажаючих отримати чарівну паличку, черга до 
золотої рибки і колектив алхіміків, які хочуть одним словом 
чи філософським каменем, лежачи на дивані, перетворювати 
пустопорожню балаканину телевізора на золото. Що ж, на 
жаль, чи, можливо, на щастя, їм цього не вдасться зробити, 
бо інвестування як було, так і залишиться мистецтвом. То в 
чому ж таки відмінність? Не буду втомлювати очікуваннями: 
в науці при однакових вхідних даних результат завжди одна-
ковий, а в мистецтві однакові ресурси «на вході» не завжди 
дають однакові результати «на виході». Закон Ома чи Гей-
Люссака, сполучених посудин чи перший термодинаміки 
працюють незалежно від того, подобаються вони нам чи ні, 
в найрізноманітніших країнах, за різних умов: вхідні дані да-
ють можливість через формулу чи модель розрахувати вихід-
ні дані. А у мистецтві все складніше (чи просто по-іншому) 
– якщо одному дати банку з чорним чорнилом, то він на-
малює чорний квадрат, а інший розіллє її на килим, утво-
ривши чималу пляму; якщо дати однакові продукти разом 
з рецептом двом господиням, то в однієї вийде частування, 
яке їстимуть тільки дуже голодні люди із сильними нервами 
і здоровим шлунком, а інша приготує таку страву, що у всіх 
аж за вухами лящатиме. І таких прикладів є безліч. Так от, чи 
то управління часом, чи то інвестування – це сфера мисте-
цтва, і незважаючи на спроби (і формули, і бажання) зробити 
єдино-правильну систему для всіх, вони залишаться марни-
ми, оскільки передбачають і потребують певного унікально-
го внеску автора (того, хто виконуватиме і втілюватиме).

У кожної людини на Землі в добі є 24 години – ні 
в кого більше і ні в кого менше. Однак одна людина 
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з цих 24 годин витисне максимум, і до кінця жит-
тя досягне, здобуде, вмітиме, знатиме, володітиме 
чимось надзвичайним, а інша людина лише змарнує 
їх на тривіальні та безглузді справи. Через наші 
руки, незважаючи ані на стать, ані на країну, ані 
на вид діяльності, за життя проходять мільйони, 
однак хто і як ними розпорядиться, залишається 
тим невидимим внеском людини, який перетворює 
гроші на багатство, наче дух перетворює тіло на 
людину. Мистецтву неможливо навчитися, його 
можна лише відпрацьовувати і удосконалювати, 
тому чим швидше почнемо пробувати, досліджу-
вати і експериментувати, тим більше навчимось. 
Кожна формула, принцип і правило, яке ви почули 
і намагаєтесь використати без розуміння нюансів 
і без її [формули] власного доопрацювання, так і 
залишиться недієвим правилом. Натомість всю-
ди, де ми проявлятимемо творчий підхід і кміт-
ливість, нас очікуватиме направду вражаючий 
результат. Фактично тому і «основи», бо незва-
жаючи на фундаментальність принципів і формул, 
які ми розглядатимемо, вони залишаться нічого 
не вартими, якщо їх не почати використовувати 
у своєму щоденному житті: фундамент за значен-
ням для будинку такий самий важливий, як і ті по-
верхи, які височіють над землею, однак сам по собі 
він нікому не потрібен, оскільки ніхто в ньому не 
живе. Те саме стосується і основ будь-якого мисте-
цтва: без них ніяк (дім без фундаменту), але якщо 
на їх базі нічого не створювати (не будувати по-
верхів своєї фінансової незалежності), то вони самі 
по собі нічого не варті.

Ми підібрались, можливо, до основного тлумачення: 
слова «інвестування». Латинський корінь invest означає вкла-
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дати, тобто в логічному трактуванні інвестування – це про-
цес довготермінового вкладення грошей з метою отримання 
прибутку. Проте це слово так часто вживане, що люди ма-
ніпулюють ним, тому зверну увагу на два основних аспек-
ти поняття інвестування. Отже, по-перше інвестиція – це 
те, що можете віддати (відкласти, вкласти) щонайменше на 
2-3 роки, все що менше називати інвестицією не варто. По-
друге, інвестиція це тільки те, що дає прибуток, який можна 
описати у цифрах. Відповідно «інвестиція у себе» буде по-
рожнім звуком, доки не стане зрозуміло, як саме фінансово 
мені повернуться вкладені гроші. Також, відштовхуючись від 
другого пункту, не варто відносити до інвестування: гроші на 
вічне віддавання (друзям, близьким, родичам), а також гроші 
дітям. І хоч насправді будь-який вклад можна зробити кла-
сичною інвестицією, якщо її правильно прорахувати, але чи 
потрібно це і чи не зіпсує воно інший рівень наших взаємин? 
Також, думаю, буде важливо знати:

ЯК ВІДРІЗНИТИ АФЕРУ, 
СПЕКУЛЯЦІЮ ТА ІНВЕСТУВАННЯ

Чим нижчий рівень фінансової грамотності люди-
ни, тим більш однорідними для неї є вищезгадані по-
няття. Так, людина, яка довіряє гроші комусь, кого 
вперше-вдруге бачить, цілком може назвати такий без-
думний вчинок інвестуванням. Або людину, яка торгує 
чим-небудь, бабусі на лавочці біля під’їзду за звичкою 
називатимуть спекулянтом. В той же час щодо афери 
часто застосовується правило: якщо інший робить по-
милку, то це тому, що вкладає в афери і це само собою 
очевидно, а якщо я роблю помилку, то «просто невдала 
інвестиція». Толеруємо себе і забуваємо побачити по-
зитивний фінансовий намір у інших. Відповідно, маю 
озвучити якісь короткі риси, які, очевидно, вкажуть на 
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приналежність до певного типу, так само як синій язик 
у чау-чау і зморшкувата шкіра у французького бульдога 
відрізняють їх від іншої собачої братії. 

Почнімо зі спекуляції, яка, до речі, є цілком офіцій-
ним терміном у фінансовому словнику. Спекулянтом 
варто назвати того, хто заробляє на коливаннях од-
ного або декількох ринків і приділяє цьому заняттю 
стільки часу, що воно може сміливо називатися його 
роботою. Іноді (або навіть часто) людина для фінан-
сових операцій може використовувати чужі гроші, щоб 
отримувати зиск пропорційно з прибутковістю обо-
роту. Короткий висновок: спекуляція – це робота, за 
яку людина отримує зарплату у вигляді маржі (різни-
ці) вкладеного і отриманого, а оскільки їсти хочеться 
вже сьогодні, людина не вкладається у довготермінові 
проекти, а отже, постійно змушена спостерігати за 
коливаннями ринку (валюти, акцій, нерухомості, зер-
на, золота тощо), її увага і час прикуті до графіків, 
діаграм, уст очільників урядових інституцій, та й 
просто до обмінних пунктів і банків.

Афера у своїй основі передбачає непрозорий (іно-
ді нечесний, часто незаконний) механізм формуван-
ня прибутку. Тобто відповідь на запитання «Звідки 
беруться додаткові гроші?» криється десь поза меж-
ами економічних моделей – на подвійному дні валізи 
хитруна, який обіцяє золоті гори, ховаючи дулю в 
кишені. Адже у чесній економічній схемі нічого ніз-
відки не виникає і щоб хтось заробив, то інші мають 
стати або ефективніші (розширене відтворення), 
або бідніші (перерозподіл вартості). Вона [афера] 
може бути свідомим вибором учасника: наприклад, 
лотерея чи тоталізатор, які хоча і є соціально при-
йнятними явищами, проте чудово відповідають па-
раметру афери: щоб хтось став багатшим, хтось 
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має стати біднішим. Окрім того афера, на відміну 
від інвестиції, передбачає одноразову дію і момен-
тальний великий куш, а не довготермінове і стра-
тегічне планування з поступовим зростанням вар-
тості активів.

Відповідно, інвестиція відрізняється від спекуляції 
і афери тим, що це регулярна продумана дія з метою 
отримання прибутку, який буде згенерований завдяки 
підвищенню ефективності когось чи чогось (людини, 
бізнесу, технології, логістики, обробітку землі тощо), 
у якій механізм зростання додаткової вартості зро-
зумілий. Інвестиція – це завжди довготермінове вкла-
дення, а інвестор не повинен постійно спостерігати 
за динамікою вартості свого активу, він приймає рі-
шення лише подекуди на визначених для себе ключових 
інтервалах, весь основний час займаючись своєю осно-
вною роботою, або що краще – діяльністю, яка прино-
сить задоволення.

Фактично інвестор – це кредитор, позичальник навпаки, 
який на притаманних кредитним відносинам засадах поверне-
ності, строковості, платності, цільового використання і забез-
печення бере на себе певні фінансові ризики і відповідальність, 
розраховуючи на майбутній прибуток, який компенсує і фінансо-
ві витрати, і емоційні переживання. Як на мене, то варто також 
прояснити основні проблеми і помилки у причинах інвестуван-
ня, тобто дати відповідь на запитання: для чого варто і для чого 
не варто інвестувати. Випишу їх у двох пунктах:

1) Відкладати потрібно не для того, щоб потім це ви-
тратити, а щоб жити з цінностями господаря: я можу за-
робити більше, аніж мені потрібно витрачати!

Часто люди, приходячи на курси, ставлять цілком ло-
гічне і в той же час аматорське питання: коли я зможу по-
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тратити все те, що відклав? І доводиться ошелешувати їх 
дивною відповіддю – ніколи! Як же так? – можна вигукну-
ти з обуренням, – я так довго і наполегливо відмовляв собі 
у смаколиках, розвагах, дрібненьких споживацьких мріях; 
відкладав все це по скарбничках, з жадібністю дивився на 
те, як ростуть мої капітали, інвестовані у довготермінові 
прибуткові проекти, а ви кажете, що ніколи не можна буде 
їх витратити?!?! Таки так. На глибинному рівні вміння ін-
вестувати набагато важливіше, аніж вміння витрачати те, 
що ви раніше інвестували і вже отримали прибуток. Не ду-
майте, що я цими словами хочу заперечити підхід багатих 
людей, які інвестувавши в один завод, використовують його 
прибуток на купівлю наступного. Зовсім ні, бо я лише ак-
центую на виробленні свого Способу Мислення, при якому 
споживання не є ціллю, натомість на передній план вихо-
дить вміння відповідально потурбуватись не лише про себе, 
але і про інших – тобто відмовившись від частини свого 
споживання, ми звикаємо створювати нові можливості для 
інших; живемо як господарі, для яких ніщо не є чуже, для 
яких все середовище навколо – їх власне подвір’я. Виро-
бивши саме таке ставлення, людина помалу піднімається 
до такого рівня доходу, що споживати може що завгодно, 
починаючи від їжі в найдорожчих ресторанах і закінчую-
чи придбанням власного острова. Для інших зовні здається, 
що ця людина стала багатою, бо їй поталанило, чи просто 
тому, що їй потрібне було отаке споживання, але не бачачи 
побут цієї людини (як вона проводить час, коли біля неї не-
має нікого поруч), ми не бачимо і того, що такі здобутки – 
це наслідок титанічної роботи над своїм способом мислен-
ня. Як часто ми обманюємося тим, що зовні, – верхівкою 
айсберга, не бачачи того, що лежить у його основі, без якої 
і верхівки не було б видно.

Виробіть у собі мислення Господаря (бізнесу, своєї кра-
їни, зрештою, свого життя) через тривале інвестування і па-
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ралельно бонусом отримаєте можливість споживати все, що 
душа забажає (а не навпаки, як для більшості виглядає більш 
спокусливо). Навіть фінансові плани працюють не через 
цифри і прогнози, які там записані, а через вміння, що ви-
робляються людиною за час, який вона з власної ініціативи 
присвячує дотриманню того, що написано у плані.

2) Інвестувати потрібно не для того, щоб заробити 
багато грошей і потім нічого не робити! А для того, щоб 
реалізовувати свої ідеї!

Якщо попередній пункт мав зосередити вашу увагу 
на інвестуванні як на самодостатній дії, яка не передбачає 
збільшення свого споживання разом зі збільшенням заоща-
джень, однак зазвичай отримує його [збільшене споживання] 
як «побічний ефект», то даний пункт є прямим підштовху-
ванням до розуміння очевидного факту: ми не можемо ні-
чого не робити. Якщо життя є, то воно полягає у дії, якщо 
ми залишаємось чи хочемо залишитись бездіяльними, то за-
перечуємо саму суть життя. Безглуздо нічого не робити – це 
не що інше, як духовна смерть людини, яка значно гірша, 
аніж клінічна, бо людина, не маючи сенсу існування, думає, 
що живе. На рисунку нижче я показав усереднений графік 
смертності людей залежно від віку. Як на Вашу думку, що 
таке цифра 60?

60 

Кількість 
людей, 
які 
дожили 

Вік 
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Думаю, Ви здогадалися, що 60 років – це умовний се-
редній вік, коли людина виходить на пенсію, тобто починає 
офіційно «нічого не робити». От і привалило щастя – 24 го-
дини на добу, які неодмінно потрібно кудись прилаштувати 
і вкласти, а людина від незвички бере і помирає. Звісно, це 
умовний графік, і немає сенсу всіх рівняти під такий аршин. 
Але вміння використовувати свій час самостійно, не розрахо-
вуючи на те, щоб хтось казав, що робити – це велике вміння 
людини, його потрібно тренувати довгі роки життя, щоб зго-
дом усе почало вдаватися. Молодим людям дуже часто важ-
ко використовувати весь свій час, бо вони ще не розуміють 
його цінності, старшим людям інколи важко продуктивно ви-
користовувати його, бо вони не встигли цього навчитись у 
зрілому віці, а зрілі люди, будучи на роздоріжжі між молоди-
ми і літніми, сяк-так справляючись з такою задачею, нерідко 
теж не дають собі ради, за звичкою молодості шукаючи, а 
хто б їм ще зайняв їх час. Цими словами хочу підштовхнути 
до думки про те, що гроші даються для того, щоб ми змогли 
реалізувати свої ідеї. Ті, які вважаємо обов’язковими; ті, які 
наповнюють життя сенсом; ті, які допомагають або рятують 
життя іншим. Ідеї. Відповідно, питання наявності грошей у 
гаманці, можна звести до питання наявності ідей у голові: 
ідей, без яких ви вважаєте своє життя позбавленим сенсу. От 
саме на реалізацію таких ідей, а не на нічогонероблення ми 
отримуємо гроші, і саме заради цього варто інвестувати. То 
чи є у вас такі ідеї, без реалізації яких життя стає позбавле-
ним сенсу?

Зрозумівши власну відповідь на питання «Для чого ін-
вестувати?», варто переходити до двох інших питань «У що 
інвестувати?» і «Як інвестувати?». Спершу розберемося з 
тим, у що можна інвестувати. Отже, збагачення відбувається 
за рахунок використання так званих фінансових інструмен-
тів, тобто активів. Вклавши гроші в активи, ми отримуємо 
можливість примножити власні капітали. Натрапив нещо-
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Звісно це не вичерпний список, і окрім того він з часом 
буде доповнюватися, так само, як у міру додавання нових ін-
струментів можуть, втрачаючи актуальність, відмирати ста-
рі. Однак, якщо віднести банківські вклади і пенсійні плани 
до інструментів консервативної стратегії (разом 40%), неру-
хомість і  власну справу – до поміркованої стратегії (разом 
40%), а цінні  папери – до агресивної (20%), то в нас вима-
люється гарно збалансована модель «ризики-прибутки», яка 
буде надійно захищати нас від можливих коливань і криз, в 
той же час даючи можливість пристойно заробити на ринках, 
які стрімко ростуть. З огляду на особливості країни, історич-
ного періоду, знань і схильностей інвестора та багато інших 
чинників чітко розділяти інструменти по категоріях не варто, 
однак щоб хоч якось вас зорієнтувати, випишу приблизні ін-
струменти у відповідних групах стратегій інвестування: 

 

У що інвестують американські мільйонери:
Банки та інше

15%

Пенсійні плани
25%

Цінні папери
20%

Нерухомість
20%

Власна справа
20%

давно на статистику одного інвестиційного фонду стосовно 
того, у що інвестують мільйонери зі США. І хоч очевидно, 
що американські й українські мільйонери матимуть відмін-
ну структуру інвестицій, а все ж статистика досить цікава, 
особливо якщо не прив’язуватись до назв фінансових інстру-
ментів, а розглядати їх у контексті  приналежності до певної 
стратегії – агресивної, поміркованої чи консервативної (про 
які я коротко писав у попередньому розділі: матеріальні кое-
фіцієнти, пункт «є»). Отже, 
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Інструменти консервативної стратегії інвестування:
- депозити – строкові і до запитання у банку (високий 

кредитний рейтинг банку, помірковані відсотки, дворівнева 
банківська система);

- страхові поліси змішаного страхування життя (не є ін-
вестиціями по суті, оскільки мають інше цільове призначен-
ня, однак можуть бути використані як такі в певних аспек-
тах);

- інвестиції закордоном (високий фінансовий рейтинг 
країни, можуть бути використані як вміла диверсифікація по-
точних вкладень);

- пенсійний план (інструмент високо розвинутих країн, 
вкладати можна там, де є відповідні фінансові інституції).

Інструменти поміркованої стратегії інвестування:
- валюта (вільноконвертовані валюти, диверсифікований 

набір);
- облігації (в країнах, де розвинутий відповідний ри-

нок);
- сертифікати ПІФ і КІФ (надійний інструмент у міжкри-

зовий період);
- власна справа (все залежить від навиків і вмінь власни-

ка);
- земля, нерухомість (мають значну внутрішню цінність, 

а отже, різні способи застосування, що компенсує неперед-
бачуваність у зміні ціни).

Інструменти агресивної стратегії інвестування:
- акції (залежно від ринку);
- золото, дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння (не-

передбачувані довготермінові коливання);
- вклади на FOREX (високоризиковий інструмент на межі 

спекуляції (це чиясь робота), афери (прибуток генерується за 
рахунок програшу інших), і в той же час виправданого фі-
нансового інструменту (підпорядковується математичним за-
конам великих чисел);
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Цей перелік не повинен бути повним, а також підходити 
для всіх, а лише має наштовхувати на думку, що все навколо 
може стати нашою інвестицією, якщо ми готові вкладатися в 
неї тривалий період часу, це не є основною нашою діяльніс-
тю, а окрім того ми маємо чітко прорахований майбутній очі-
куваний прибуток. Ще раз наголошую, що не всім має підхо-
дити все, комусь на заваді цілком природно стануть моральні 
чи культурні цінності, проте звикати до думки, що «все на-
вколо може і повинно стати моєю інвестицією», варто. Саме 
це і є формуванням нашого багатого способу мислення.

Окрім того, фінансові інструменти суттє-
во відрізняються між собою, тож коли мене за-
питують «У що мені вкласти гроші?», ставлю 
два зустрічних запитання: «Яку суму Ви хоче-
те вкласти (в жорсткішому варіанті «гото-
ві втратити»)?»  і «На який термін готові 
вкладати?». Без відповіді на ці два уточнюючі 
запитання порада щодо того, у що вкладати 
гроші, позбавлена сенсу. Кожен з інструментів 

Самоосвіта
Творчість
Антикваріат
Медалі
Вміння і навички
Меблі
Людські пристрасті
Діти
Марки

Фотографії
Друзі
Досвід
Відвідані музеї
Метали
Значки
Колекції
Сусіди
Знайомства

Написані книги
Батьки
Хобі
Квитки на проїзд
Любовні записки
Іноземні мови
Спортивні досяг-
нення
Кошенята
…  і таке інше

- нерухомість чи земля закордоном (непередбачуваний з 
політичної чи економічної точок зору).

Окрім вищеназваних фінансових інструментів можна 
знайти багато нефінансових, таких як:
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має свої середні коливання, а також притаман-
ні йому ризики, особливості і взаємозалежність 
з іншими інструментами, що важливо для зба-
лансованого портфеля, відповідно спершу варто 
визначити для себе цілі, терміни і суми інвесту-
вання. Та й загалом залежно від інформації чи 
знань, якими володіє людина, в одному випадку 
інструмент можна вважати високодохідним, і в 
той же час для когось іншого він же буде вкрай 
ризиковим. Тому особисті схильності теж віді-
грають чималу роль у процесі прийняття фі-
нансових рішень.

Та в будь-якому випадку перед тим, як почати інвесту-
вати яку-небудь, навіть незначну суму, варто проаналізувати 
той фінансовий інструмент, у який ми плануємо вкладати. 
Тобто задати собі чи тому, хто нас ангажує до вкладу, деякі 
«правильні запитання», відповіді на які повинні допомогти 
нам прийняти остаточні рішення у що, для чого, скільки і 
коли нам варто вкластися. Як би це дивно не звучало, але 
фінансисти, як і всі нормальні люди, живуть більше власною 
вірою і переконаннями, аніж знаннями. Звісна річ, цього ніх-
то не визнаватиме і раціоналізуватиме протилежне, хоча на-
справді в цьому немає нічого поганого: ми ж бо більше віри-
мо, що Земля крутиться навколо Сонця, аніж знаємо про це. 
Якщо ви не згодні, то спробуйте це довести законами і фор-
мулами, а не фотографіями з космосу і Коперніком. Здебіль-
шого, якщо ви не фізик-астроном, то зробити це буде вкрай 
важко. Проте, повертаючись до фінансової частини, я вва-
жаю за необхідне закцентувати на її ретельній перевірці та 
аналізі в контексті довіри до власних висновків, а не запере-
чую потребу аналізу як таку. Все одно людина інвестуватиме 
у те, в що повірить, навіть якщо аналіз показує протилежне, 
тому, можливо, задумуючись над моїми словами, хтось у мо-
мент прийняття рішення таки прийме до уваги свою надмір-
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ну довірливість, і ця крапля буде останньою для прийняття 
правильного рішення. 

Отже, аналіз фінансового інструменту варто проводити в 
таких частинах:

1. Надійність (Хто і в якій частині гарантує повер-
нення?)

Базовий показник, який впливає на поверненість вкла-
ду загалом. Якщо незрозуміло, хто відповідає за повернення 
(ринок, підозріле приватне підприємство чи яка-небудь од-
норічна корпорація), то швидше всього сама інвестиція од-
разу опиниться під загрозою. Врахуйте, що чим вища надій-
ність, тим нижча прибутковість: відсоток на депозит у банку 
Швейцарії буде нижчий, аніж відсоток у В’єтнамі (спроще-
но). Відповідно, якщо вам гарантують 100% повернення, та 
ще й з високими  відсотками, то нічим іншим, як аферою, 
це не є. Інвестиція – це завжди ризикована дія, й інвестор 
бере на себе ризики, пов’язані з можливістю недоотримання 
прибутку чи навіть втрати внеску, тому без чіткого розумін-
ня відповідальності другої сторони не варто вкладати навіть 
щонайменших сум, або якщо хочеться азарту, то не слід на-
зивати це «інвестицією», а скоріше грою (в якій переможцем 
завжди буде не гравець, а організатор).

2. Ліквідність (Як швидко можна буде обміняти на 
готівку?)

Якщо вкладена інвестиція буде роками переводитись у 
гроші, або ж взагалі такий термін нереальний до розрахунку, 
такий собі «русский месяц», то інвестиційна привабливість 
нашого вкладу суттєво меншає. Наскільки легко і швидко 
буде продати, обміняти чи видозмінити мій актив – отаке 
питання маєте собі задавати перед тим, як вкладати гроші, 
інакше є значний ризик «заморозити» їх на Гренландський 
льодовик. Одразу зазначу, що не варто боятися низької лік-
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відності, але необхідно брати на себе відповідальність і 
пам’ятати про необхідність її розрахунку, бо часто може бути 
так, що тривалий проект, який дасть значну віддачу, матиме 
досить низьку ліквідність (наприклад побудова платного ав-
тобану, нового заводу, чи запуск космічного літака) 

3. Прибутковість (Середньорічна дохідність за остан-
ні 2- 5 роки, або час, на який інвестуєте)

Напевне, це перше, на що звертає увагу людина, бажа-
ючи заробити більше. Однак так само, як наживка на гачку 
рибалки зазвичай виглядає набагато заманливіше, аніж сам 
гострий гачок, так само і казкова прибутковість вабить горе-
інвестора, який не знаючи броду (середньої прибутковості) 
стрімголов лізе у воду за обіцяним скарбом. Інвестувати по-
трібно на «холодну голову», користуючись чітким розрахун-
ком (на папері, а не лише в голові) і часто відсотки прибутку 
затуманюють можливості прийняття реальності такою, як 
вона є. Я вже писав, що прибутковість обернено пропорційна 
надійності, тут, щоправда, варто пам’ятати, що ці фактори не 
є причинно-наслідковими (вони не зумовлюють одні одних), 
однак зазвичай добре корелюють (взаємопроявляються). Від-
повідно, якщо вам пропонують «золоті гори», то спершу 
зважте, чи така гора не народить мишу.

Ще одне важливе запитання у контексті прибутковості – 
звідки береться додатковий дохід? Адже на інвестовані вами 
гроші хтось повинен попрацювати ефективніше (а отже, теж 
заробити), будуть якісь втрати через фінансовий механізм 
(податки, банківське обслуговування, оплата адміністрато-
рам тощо), відповідно, щоб ви отримали додаткову одиницю, 
грубо кажучи, проект повинен створити дві. Якщо ж довго і 
нудно копатись у фінансових моделях, досліджуючи найріз-
номанітніші ринки, то можна дійти цікавого висновку, що в 
довготерміновому періоді всі фінансові інструменти ростуть 
однаково, і ця швидкість в середньому рівна росту світової 
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економіки. Відповідно, у що б ви не вклали (особливо якщо 
портфель буде диверсифікований), то за 60-120 років Ви за-
робите приблизно стільки, на скільки виросте сумарне світо-
ве ВВП, яке у свою чергу залежить від кількості населення 
і можливостей його [населення] споживання. Тому надто ве-
ликий обіцяний ріст інвестицій завжди має викликати якщо 
не підозру, то хоча б природний скепсис.

Перші три елементи є обов’язковими для аналізу – це 
своєрідні «три кити», на які повинен спиратися інвестор, ко-
трий хоче і повернути свої гроші, і отримати на них прибу-
ток. Але окрім них, є ще декілька важливих показників для 
розрахунку або для аналізу, якими теж не варто нехтувати. 
Відповідно перед тим, як інвестувати, варто продумати, або 
ще краще – виписати (папір все витерпить), такі пункти:

4. Переваги інструменту (А якими позитивними сто-
ронами для мене володіє саме цей інструмент?)

Кожен інструмент має свої переваги, і якась з них може 
бути ключовою для мене як інвестора. Наприклад, нерухо-
мість може мати перевагу в тому, що її можна використати 
під особисті потреби чи потреби бізнесу, акції не потребу-
ють місця на їх зберігання, а золото комусь блищить осо-
бливо гарно. Це, звісно, узагальнення, але знайти переваги 
кожного інструменту і порівняти їх варто.

5. Притаманні ризики (В чому недоліки інструменту?)
Поруч із перевагами завжди є недоліки. Інколи вони 

обмежуються першими трьома пунктами (надійністю-
ліквідністю-прибутковістю), інколи мають соціальне чи за-
конодавче походження. Але у будь-якому випадку немає ін-
струменту без ризиків і недоліків. І якщо здається, що все 
особливо райдужно, то саме час задуматися, коли вдарить 
грім. Бо якраз тоді, коли всі навколо захоплено розповіда-
ють про нові чудові можливості того чи іншого фінансового 
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інструменту, з нього час виходити, оскільки, швидше за все, 
його ринок «перегрітий». 

6. Кореляція з іншими фінансовими інструментами 
(Як взаємозалежать фінансові інструменти, в які я інвес-
тую?)

Зазвичай фінансові інструменти, якщо й не взаємозалежні, 
то принаймні показують однакову чи зворотну динаміку. На-
приклад, земля росте у вартості разом з нерухомістю, золото 
падає, коли росте долар і навпаки, акції металургійних компа-
ній падають, якщо росте вартість електроенергії, що натомість 
може спричинити ріст вартості енергогенеруючих компаній. 
На простішому рівні не обов’язково бути фінансистом, але 
варто розуміти (обмірковувати) взаємозв’язки між поточними 
інвестиціями, щоб збалансувати свій портфель.

7. Диверсифікація (Як можна убезпечити себе урізно-
манітнивши свій вклад в межах одного інструменту?)

Якщо мати депозит у національній та іноземній валюті, 
до запитання і строковий, або мати і комерційну і житлову 
нерухомість, або акції підприємств з різних галузей, чи сер-
тифікати ПІФ на різні періоди, або землю сільськогосподар-
ського призначення і під забудову, то ми, мінімізуючи ризики 
в рамках одного інструменту, маємо можливість збільшити 
прибутковість. Окрім того, диверсифікація дає можливість 
спати спокійніше, оскільки у випадку непередбачуваних об-
ставин буде більше можливостей повернути вкладені кошти.

8. Особливості законодавства (Як регулюється ін-
струмент на законодавчому рівні?)

Завжди раджу перед тим, як почати вкладати у що-
небудь,  проаналізувати все законодавство, яким регулюєть-
ся інструмент. А також почитати законопроекти, які можуть 
бути прийняті. Річ у тім, що держава як суб’єкт економіки 
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може суттєво впливати на ринкові механізми, і тому якщо не 
можемо на це вплинути, то хоча б спрогнозувати вплив дер-
жави варто. Закони зазвичай знаходяться у вільному доступі, 
і навіть якщо їх читання для вас як «китайська грамота», все 
одно виробляйте у собі звичку хоч поволі, але переглядати й 
аналізувати їх.

9. Навчитись  інвестувати саме у цей інструмент (Як 
мені зрозуміти інструмент? Де навчитись використову-
вати його?)

Навчитись говорити можна тільки говорячи, навчитись 
співати – співаючи, виховувати дітей – виховуючи їх, так 
само і навчитись інвестувати можна лише інвестуючи. При 
цьому слід пам’ятати, що так само як учень автошколи спер-
шу вчиться їздити на 30 км/год., а вже потім переходить на 
більші швидкості, інвестуванню також варто навчатись, по-
чинаючи з  невеликих сум і поволі «збільшуючи обороти». 
Не можна вкладати великі суми в інструмент, щодо якого ви 
маєте гарні рекомендації від кума, але ніколи в нього самі не 
інвестували, бо це буде не інвестування, а якась дивна афера, 
спрямована проти самого себе. Ніколи не вкладали в банки 
– почніть з мінімального вкладу, але зробіть це вже сьогодні. 
Ніколи не купували акцій – вже сьогодні тестуйте систему 
на мінімальну суму, ніколи не мали валюти – сьогодні купіть 
2-3. Чим більше часу ви пробуватимете, тим швидше зро-
зумієте інструмент. Все розпочинається з малого і для того, 
щоб зрозуміти якийсь інструмент, варто почати поволі, але 
вже зараз вкладати у нього. Як каже китайська приказка, щоб 
зараз їсти сливи, дерево потрібно було посадити 20 років 
тому, але ніколи не пізно зробити це сьогодні.

Розповідаю історію одного учасника курсу, для 
якого через нав’язану батьками недовіру до всього 
окрім готівки і відповідно негативне ставлення до 
будь-яких фінансових інструментів, не те що у банк 
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покласти гроші, а навіть сама думка винести гроші 
за межі дому і взагалі віддати їх кому-небудь іншо-
му, була суцільною проблемою. Так от, після кількох 
занять і розповідей про інвестування й необхід-
ність експериментувати, щоб ставати кращими, 
він все-таки наважився зробити мінімальний вклад. 
«Першу ніч майже не спавши, з самого ранку, я пі-
шов у банк і подивився, чи є та касирка, якій я давав 
гроші, – розповідав він, – дещо заспокоївся її присут-
ністю, пішов на роботу. На наступний день, прохо-
дячи повз банк, знову зайшов оглядітись, чи нічого 
не помінялось і чи він не збирається банкрутувати. 
Далі цілий тиждень проходячи повз цей банк, щораз 
дивився на нього, намагаючись запідозрити щось 
нехороше. Зрештою так нічого підозрілого і не по-
мітивши, через місяць у день закриття депозиту, 
отримавши свою суму з процентами і доклавши ще 
трохи грошей, поклав їх на півроку, з готовністю 
перекласти на триваліший термін, якщо за той 
час нічого надзвичайного не відбудеться».

Може, багато для кого ця історія виглядає смішною, але 
у кожного з нас є свій досвід, модель фінансової поведінки, 
а також і страхи, пов’язані з грішми. Тим не менше герой 
історії таки переборов свій страх, вийшов за межі так званої 
«зони комфорту» і зрештою цілком достойно, хоч і повільно, 
почав формувати власний спосіб мислення багатої людини, 
яка цінує зароблені гроші, але не прив’язується до них, го-
това експериментувати і досліджувати нові можливості, а та-
кож пробує нові фінансові інструменти вже зараз, щоб мати 
можливість згодом вкладатись у них більшими сумами, маю-
чи розуміння механізму їх функціонування.

Що ж, будучи готовими до фінансових дослідів над собою, 
а також розуміючи, що вчитись варто спершу на «малих оборо-
тах», тобто починаючи з невеликої суми, дедалі нарощуючи її, 
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доцільно вивчити певні принципи інвестування, які, можливо, 
ще «не тягнуть» на правила, а все ж необхідні для того, щоб 
«не наламати дров» у тонкому мистецтві збагачення. Причому 
чим більше аналогій з цими принципами ви знаходитимете у 
повсякденному житті, тим краще зможете навчитися інвесту-
вати. Тобто зараз не відносьтесь до принципів інвестування 
як до чогось такого, що пов’язане лише з грішми, справжні 
принципи завжди можна використати і в інших сферах свого 
життя. Отже, принципи правильного інвестування:

1. Інвестуйте тільки в той актив, поведінку якого 
знаєте/розумієте/попередньо дослідили 

Якщо сусід заробив гроші, продаючи ліс, квартири чи 
батарейки, то це ще зовсім не означає, що ви теж на цьому 
зможете заробити. Так само: якщо хтось з родичів розбагатів 
на акціях чи золоті, то просто копіювати його підхід нічого 
не дасть. Також і користуватися чужими поясненнями, а тим 
більше переконуваннями зацікавлених осіб у вигідності й за-
хищеності вашого вкладу не варто. У інвестора має бути здо-
рова скептичність перед тим, як віддати комусь свої гроші, і 
мають бути відповіді на вузлові запитання: Звідки береться 
дохід? Яким ризикам підвладний актив? Хто виступає гаран-
том повернення? і т.д. Навчитись ставити собі правильні за-
питання можна лише інвестуючи, адже це досвід, який при-
ходить з часом. З іншого боку, надмірна недовіра і вагання теж 
зайві: назвався інвестором – вкладай гроші (негласне правило 
шахістів: взявся – ходи). Думати потрібно до того, як зробити 
інвестиційний крок, а після цього розслабитись і насолоджу-
ватись процесом (займатися своїми звичними справами). 

2. Гроші люблять спокій 
Інакше кажучи: постійність дає стабільність. Якщо по-

стійно перекладати гроші з валюти у валюту, з активу в ак-
тив, з банку в банк то «по дорозі» відбуватимуться невеличкі 
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втрати на комісії, платі за трансакції, юридичні послуги тощо. 
Немає сенсу перекладати з інвестиційного проекту в бізнес, а 
з бізнесу далі у банк, а з банку через місяць, лякаючись валют-
них коливань, перекладати в юані, бо на кожному з цих етапів 
губиться частка сили цих грошей. Окрім того, людина завжди 
перебуває у стані стресу, бо постійно шукає більш вигідних 
чи менш невигідних способів примноження, відволікаючи час 
і ресурси, які могла б вкласти у щось інше, поки гроші спо-
кійно заробляють самі на себе. Одне із завдань інвестування 
полягає в тому, щоб вивільнити свій час, відповідно, якщо 
процес інвестування стає роботою зі щоденним загляданням 
на графіки і перечитування новин про тренди, то це відволікає 
людину від основної суті, а отже, замість того, щоб допомага-
ти ставати кращим, заважає такому процесу.

3. Всі інвестиції необхідно диверсифікувати!
Загалом  рекомендую почати вивчати тему інвестування 

саме з поняття диверсифікація. Воно походить від латинських 
diversus — різний і facere — робити. Навіть на цьому одно-
му слові можна побудувати всю свою інвестиційну модель. 
Бо якщо у вас є сумнів, у що вкладати – продиверсифікуйте; 
якщо хочете мінімізувати ризики – диверсифікуйте; збільшити 
прибутки – диверсифікуйте; спати вночі спокійно – диверси-
фікуйте. Не кажу, що це панацея, бо на кожну Панацею зна-
йдеться своя Пандора з пластиковим пакетом проблем і непе-
редбачуваних обставин, а все ж диверсифікація – це хороший 
спосіб убезпечити себе від потрясінь фінансового ринку і за-
йматись улюбленою справою. Її [диверсифікацію] можна про-
водити в рамках одного інструменту (наприклад, золото в бан-
ку, золото в дорогоцінних монетах, золоті прикраси), а також 
в межах різних властивостей різних інструментів (термінів, 
країни резидентства, сум, ризиків тощо). Як кажуть банкіри, 
не можна всі яйця носити в одному кошику і відповідно всі 
гроші тримати в одному інструменті, бо навіть якщо зараз він 
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дає максимальний приріст, то все одно прийде час, коли він 
стане надто ризикованим. Так само і в залежності до різних 
інструментів і власної схильності до ризиків варто розділяти 
(диверсифікувати) свої вклади в інструменти різних стратегій 
– агресивної, поміркованої і консервативної.

Як приклад наведу відповідь на запитання, які 
мені часто ставлять: у яку валюту варто вклада-
ти гроші, або який мій прогноз росту для долара чи 
євро, гривні, злотого чи юаня. На такі запитання я 
зазвичай відповідаю, що поняття не маю, ані який 
зараз курс, ані яка буде динаміка курсів. Потім, що-
правда, пояснюю, що мої слова означають не те, 
що я справді не орієнтуюся в цьому питанні, те, 
що я відношу його до неважливих. Слідкувати що-
дня за динамікою курсу – це робота не інвестора, а 
працівника пункту обміну валют. Інвестор пови-
нен насолоджуватись своєю основною діяльністю 
і спати спокійно, навіть не переглядаючи новин. 
Якщо стратегія добре продумана і, щонайголов-
ніше, диверсифікована, то сенсу спостерігати за 
тимчасовими коливаннями на ринку (які все одно 
будуть) та спекулятивними заявами політиків і 
сивіти від чуток, що поширюють бабусі на лавочці 
біля під’їзду, геть немає. Що ж стосується валют, 
то виберіть собі дві основні світові, рідну націо-
нальну плюс, можливо, ще одну валюту тої країни, 
в якій передбачаєте навчання, подальше проживан-
ня або тривалу подорож – вкладіть пропорційні 
суми у них і докуповуйте по мірі свого збагачення, 
не як ціль, а як своєрідну фінансову страховку на 
випадок непередбачуваних обставин. Мало не за-
був сказати: залиште неспокійний сон для керів-
ників нацбанків різних країн, а собі візьміть час на 
радість від улюбленої діяльності.
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4. Можливі прибутки повинні бути більшими за мож-
ливі втрати/ризики.

Не варто стрімголов кидатись у сферу інвестування, 
наче голодний собака на кістку, якщо можливі ризики 
втрати перевищують можливості доходу – це типова по-
зиція азартних картярів, які йдуть ва-банк не тому, що це 
продумана цілеспрямована дія, а тому що їх віра у щасли-
ву зірку здобуває перемогу над  голосом логіки і знанням 
загальних математичних правил. Тому ще раз повторю: у 
кожної інвестиції повинне бути позитивне математичне 
очікування – виписана і у грошах обчислена на папері су-
купність переваг і недоліків вкладу з обов’язковим враху-
ванням і розумінням того, що насправді ставиться на кін і 
які шанси неповернення вкладу.

5. Довгострокові кошти слід вкладати в довгостроко-
ві проекти, короткострокові кошти – в короткострокові.

Це так зване золоте правило інвестування. Тобто перед 
тим, як вкладати скільки-небудь у що-небудь, задумайтесь, 
протягом якого часу ви готові не розраховувати на ці гроші. 
У побутовому вигляді нерозуміння цього принципу призво-
дить до того, що молода пара, яка щойно побралася і хоче 
через місяць поїхати на відпочинок (проїсти), бажаючи за-
робити, вкладає гроші у ринок акцій, і звісна річ, втрачає 
левову частку весільних грошей, тому замість десяти днів у 
Хорватії їде на два дні на найближче озеро. От і пожили у 
своє задоволення. Звісно, це гротескний приклад, але якщо 
поспостерігати глибше,  то в більшості фінансових проблем 
переважає саме нерозуміння людьми (горе-інвесторами) тер-
мінів «своєчасність» і «довготерміновість». Якщо вам по-
трібні будуть оці гроші на будівництво влітку, а зараз на дво-
рі січень, то їх у жодному випадку не можна вкладати у щось 
більше, аніж покласти на депозит, який краще диверсифіку-
вати або витратити на матеріали, але не вкладати в активи, 
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які мають набагато триваліші хвилі (тривалість підйому) і 
волатильність вартості (мінливість коливань), такі як золото, 
ПІФи, акції чи квартири для подальших спекуляцій.

6. Вибирайте інвестиційну стратегію, протилежну до 
масової

Мабуть, це найбільш суперечливий пункт, однак якщо 
не сприймати його надто буквально, то направду можна пе-
редбачати, коли і з якого інструменту варто виходити (про-
давати), а коли навпаки заходити (купувати).  Якщо навіть 
тітка, яка ніколи не виїжджала далі рідного села говорить 
про те, що треба вкладати гроші у такий-то інструмент – 
можете бути певні, дуже скоро бульбашка прибутковості 
лусне. Бо якщо всі говорять про щось, то час ринку того чо-
гось добігає кінця (на поточному етапі). Якщо актив справ-
ді дуже перспективний, то про нього не кричатимуть з усіх 
кутків, натомість, коли щурі вже зібрались тікати з корабля, 
то саме їх інтерес полягає в тому, щоб підбадьорювати ка-
пітана дірявої посудини. Натомість, якщо ви чуєте песиміс-
тичні настрої і зневірені міркування більшості про те, що 
у це (акції, золото, банки, монети, ПІФи тощо) вже більше 
ніхто не вкладатиме, то  згадайте, що саме перед світан-
ком найтемніша ніч, а перед бурею завжди є затишшя. І 
пам’ятаючи про інші принципи інвестування, пригляньтесь, 
чи не продають зараз за ціною паперу те, що через десяти-
ліття знову коштуватиме казкові суми. Є чимало прикладів, 
коли інвестори багатіли просто розуміючи монадну істину: 
все, що було дорогим, з часом ставатиме дешевим, а все, 
що дешеве, обов’язково знову підніметься в ціні. Той, хто 
вірить в актив і купує його, коли ціна досягає дна, заробляє 
значно більше, аніж ті, хто просто вірить у правильність 
своїх інвестицій.

7. Ставтесь до грошей, які ви інвестуєте, як до тих, 
які Ви вже втратили
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Це суто інвестиційний принцип, який дозволяє люди-
ні залишатися незалежною не тільки від бідності, але і від 
власних інвестицій, бо постійне перераховування своїх при-
бутків і маєтків нічим не відрізняється від того, щоб покло-
нятися шматку золота, як це робив один багатій у Гомеро-
вих байках, а це ж не робить людину ані щасливішою, ані 
багатшою. До відкладених грошей не повинно бути жодної 
прив’язки. І коли мене запитують: «А коли я зможу викорис-
тати свої заінвестовані гроші?», я відповідаю: «Ніколи!» Не 
тому що «ніколи», а тому що на це не варто орієнтуватися. 
Всю роботу, пов’язану з фінансовим аналізом, варто проро-
бити до того, як ви переступили поріг фінансового закладу, а 
вже коли підписуєте договір і передаєте гроші, хвилюватись, 
як зрештою і очікувати манни небесної, яка зараз от-от зва-
литься на вас, не варто. Виробіть у собі відношення: я не для 
себе інвестую, а для внуків. Колись те, що я відклав, буде для 
них пристойним стартом, а якщо й ні, то найважливіше, що 
я отримую – це не проценти по вкладу, а свій новий спосіб 
мислення багатої людини. Важко відійти від споживацького 
мислення, але це поступово робити необхідно, і вміння вкла-
дати, не очікуючи повернення, у цьому нам добряче може 
допомогти.

Ці основоположні принципи повинні бути тим фундамен-
том, на якому варто будувати власну фінансову незалежність, 
інвестуючи гроші. Навіть незважаючи на те, яка фінансова 
система буде у країні і чи взагалі світовий порядок майбут-
нього передбачатиме поняття власності, капіталу і депозитів, 
у будь-якому випадку вміння відмовлятись від чогось мен-
шого заради великих мрій завжди даватиме людині сили і 
натхнення на дрібні щоденні кроки до великих системних 
звершень. Поки що не підсумовуючи, але узагальнюючи все 
написане в контексті мистецтва інвестування, хочу нагадати 
ще декілька важливих міркувань. Пам’ятайте:
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•	 інвестувати потрібно не за залишковим принци-
пом, а постійно! причому не менше від певного встанов-
леного рівня! Принцип «спочатку заплати собі» ніхто не 
відміняв, і якщо «чекати часу», коли можна буде «спокійно 
відкладати», то, можу запевнити, що така людина цього часу 
не дочекається. Пам’ятаючи про тонкі механізми досягнення 
багатства і про те, що багатіє лише той, кому це насправ-
ді потрібно, а потрібно, у свою чергу, це тому, хто докладає 
для цього зусилля, варто показувати Всесвіту свої кроки на-
зустріч власній заможності. Як кажуть віруючі люди, зроби 
назустріч Богу один крок, і він зробить до тебе всі решту, але 
перший маєш зробити ти сам.

•	 кошти для інвестування можна отримати тільки з 
постійного! власного! доходу!  Направду важливо заробити 
ті гроші, які ви будете інвестувати, бо в іншому випадку все, 
що легко прийшло, легко і піде, й те, до чого ми не докла-
даємо зусиль, ми і не цінуватимемо. Відкладені гроші, заро-
блені «важким потом», мають подвійну цінність і за невиди-
мими правилами примножуються вдвічі швидше. Насправді 
це правило очевидне – людина, яка тренує у собі позитивні 
звички, завжди, як улюблениця долі, отримує більше.

•	 для того, щоб бути фінансово незалежним, необ-
хідно знати свої фінансові цілі на довгострокову перспек-
тиву. Спокуса витратити гроші миттєво буде завжди, і щоб 
вона не пересилювала нашу готовність відкладати, необхід-
но постійно пам’ятати про власні великі цілі, заради яких 
ми були б готові відмовитися від ледачого Потім, на користь 
трудолюбивого Зараз. Це своєрідний вказівник, яскравий 
маяк, який, манячи до себе, дозволяє проходити гострі рифи 
проблем та криз і не збиватися з основного шляху, слухаючи 
солодкоголосих сирен моментальних трат. Накопичення за-
ради накопичення позбавлене будь-якого сенсу, і саме дов-
готермінова фінансова (і не тільки) ціль наповнює змістом 
життя людини.
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•	 планово досягнути фінансової незалежності мож-
на тільки склавши особистий фінансовий план на різні 
періоди (місяць, рік, десять років) і дотримуючись його. 
Планування – це технічний спосіб досягнень, який потрібно 
виконувати не зрідка, від часу до часу, а постійно – з тижня 
у тиждень і з року в рік. Якщо ціль – це місце призначення, 
то наш план –  своєрідна карта, що дозволяє дійти до цього 
місця. Це не якийсь документ, який одного разу складений, 
має бути відправлений у глибоку шухляду збирати пилюку. 
Навпаки, він повинен стати вашою настільною книгою, яка 
з часом має перекочувати зі столу у самісіньке серце і стати 
частиною щасливого і фінансово незалежного життя.

•	 особистий фінансовий план повинен включати 
максимально деталізовані статті доходів, витрат, а також 
активів і пасивів. Через певний встановлений інтервал часу 
(день, тиждень, місяць) перепитуйте себе, як ви проходите 
по своєму фінансовому шляху. І так само, як по детальній 
карті невідомої місцевості, де виділені кожен камінець, стру-
мок і деревце, ми швидше дійдемо до потрібного місця, по 
детальній (для декого, можливо, навіть візуалізованій карті) 
ми швидше прийдемо до власного місця призначення.

•	 гроші мають робити гроші. Як я вже писав, від-
кладення заради відкладення – безглузда дія. Навіть більше 
того, людина, яка має, але не віддає, схожа на озеро, яке пе-
ретворюється на болото. Якщо ви вже навчили себе (чи своїх 
дітей) відкладати (перший рівень), то переходьте на вищий 
рівень вміння вкласти і примножити. Як писав батько емпі-
ризму, англійський філософ Френсіс Бекон: гроші – як гній: 
якщо їх не розкидати, від них буде мало користі. Щось таки 
в цьому є! І як продовження цього пункту зазначу, що з од-
норазового грошового надходження слід зробити постійний 
грошовий потік. Саме інвестування і допомагає нам у цьому. 
Парадоксально, але віддавши, маємо можливість отримати 
значно більше.
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•	 більшість людей переоцінюють те, що вони можуть 
зробити за один рік і недооцінюють те, що можуть зробити 
за десять років. Якщо час грає у вашій команді, то ви маєте 
дуже багато переваг і можливостей. Якщо у вас є оті десять 
років, то почавши вкладати у довготермінові і важливі справи 
вже зараз, ви отримуєте змогу в тривалій перспективі значно 
простіше досягнути своєї фінансової незалежності, аніж тоді, 
коли такого часу у вас немає. Хоча зазвичай саме молодим 
людям (у яких є час) такого розуміння ще бракує. Захотіти 
за рік зробити все – це цілковита маячня, бо вирішивши «всі 
проблеми», людина знайде собі нові або у крайньому випадку 
займеться самоїдством, таким собі фінансовим канібалізмом 
власного майбутнього. В будь-якому випадку, взявши за союз-
ника Час (налаштовуючи себе на довготерміновий результат), 
ми завжди маємо можливість отримати більше, аніж коли хо-
чемо примарне «все й одразу».

•	 фінансова незалежність досягається тільки при 
контролі витрат. Не випадково як останній пункт пишу 
те, з чого ми починали: варто бути чесним із собою, бо без 
латання або хоча б маркування дірок у своєму фінансовому 
відрі ми приречені, постійно працюючи на межі власних сил, 
отримувати дрібні краплі винагороди і скупі сльози фінансо-
вої радості. Це не повинно стати практикою постійного са-
мообмеження, а лише звичкою на шляху до досягнення кра-
щого фінансового майбутнього свого і своєї сім`ї – людей за 
яких ви взяли власну 100% відповідальність.

Загалом, основним правилом життя для людини, яка хоче 
стати фінансово незалежною, звучить так:

Ж И В І Т Ь  Я К  І Н В Е С Т У Й Т Е !

Тобто інвестування – це не лише фінансова дія, а спо-
сіб мислення для людини, яка все навколо перетворює у свій 
актив, чи це стосується взаємин з близькими, чи пиття чаю, 
чи спілкування по телефону, чи навіть вранішнього сну. Про 
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все без винятку людина думає як про свій миттєвий вклад у 
радісне і безхмарне майбутнє. Це правило можна ще дещо 
подрібнити на такі складові:

- відмовся зараз, щоб отримати потім;
- пам’ятай, що інвестор – створює, бідняк – споживає;
- перевагу завжди має той, у кого є більше часу.

Хочу дещо пояснити три попередні пункти: по-
справжньому багата людина, живучи «тут і зараз», тобто 
сповна цінуючи і насолоджуючись тим, чим вона займаєть-
ся, думає про своє завтра. Багато хто помилково вважає, що 
жити сьогоднішнім днем і бути «тут і зараз» – це одне і те 
саме. Перше передбачає безвідповідальність по відношенню 
до свого майбутнього, а друге, натомість, полягає у самодос-
татньому існуванні у кожен момент свого життя. Щоб пере-
вірити, чи справді у своєму житті ви «фінансово присутні» 
подумайте над відповіддю, а ще краще над відчуттями, які у 
вас викликають такі запитання: Якщо б ви знали, що завтра 
настане кінець світу для всіх (чи лише для вас) … (час на 
роздуми і відчуття) … то як змінилась би ваша фінансова по-
ведінка? Чи не побігли б ви у банк, або хоча б виміняли всю 
наявну валюту, або розбили дзбанок з відкладеними грішми? 
Чи не почали б ви у цей день витрачати більше – щоб вже 
«натішитись життям»? Якщо хоча б якась думка майнула у 
вашій світлій голові про те, що варто було б собі у цей день 
дозволити хоч на дещицю більше, то це вірна ознака «непри-
сутності у своєму житті» – коли голодна людина, не наївшись, 
не може нализатися. Тому відмовитись від свого «зараз» зо-
всім не означає важко і виснажливо працювати, нічого не ба-
чачи ані за собою ані попереду. Навпаки, це означає щоразу 
вкладаючи час у те, що робить вас кращими, працювати не 
покладаючи рук, будучи присутнім і глибоко переживаючи 
кожен момент свого життя, в той же час пам’ятаючи і про те, 
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що завжди буде завтра, і на нього краще напрацювати сьо-
годні. Такий собі парадокс і оксюморон, але з іншого боку 
саме той, хто зуміє поєднати у собі те, що для більшості ви-
глядає непоєднуваним, зможе досягнути результатів, про які 
оточуючі тільки мріятимуть у новорічну ніч.

Другий пункт про інвестора, який створює, є не менш 
важливим, оскільки намагання прожити життя, лише спо-
живаючи блага, які воно дає, як на мене, не видається до-
статньо гідним людини, яка має геніальний мозок і пару 
рук. Тут постає глибинне запитання: їмо, щоб жити, чи 
живемо, щоб їсти? Є і було багато мудреців і філософів 
життя, які закликали прожити так, щоб не залишити жод-
ного сліду. Не буду пояснювати, чому вони були цілком 
праві, але уявіть собі квадратний метр піску: якщо людина 
не залишить жодного відбитка, то її сліду не буде видно. 
Однак якщо людина потопче той квадрат вздовж і впопе-
рек, то, як це не парадоксально, її чіткого сліду теж не 
буде видно, він загубиться у хитросплетінні її ж відбитків. 
Приблизно так само і в житті людини: дехто настільки зли-
вається з фоном, що намагається залишатися з ним завжди 
одним цілим, не створюючи власної кращої реальності, 
хтось хоче всіх переконати в тому, як жити правильно, а як 
ні (залишити одну чітку стежинку на піску), а я пропоную 
вам різноманітними переживаннями, відчуттями, постій-
ними спробами нового, експериментами над собою, зна-
йомствами і саморозвитком, не змінюючи тло, залишати 
на ньому особливий слід своєї реальності і присутності. 
Менше споживання – нам зовсім мало потрібно для того, 
щоб справді відчути себе щасливими, бо якщо потрібно 
багато, то це прямий прояв того, що людина намагається 
грошима загатити душевну пустоту, яка затягує і висна-
жує. Натомість створюйте більше вже сьогодні, саме це є 
підготовкою русла, по якому потече ваш новий стрімкий і 
повноводний вхідний грошовий потік.
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Що стосується часу, то чим більше його у нас, тим біль-
ше можливостей для експериментів, проб і помилок у нас 
є. Щоправда, саме наявність часу часто стримує молодих 
людей спокусливою думкою: «а навіщо це робити сьогодні, 
якщо я ще встигну зробити це післязавтра». Такий-от підступ 
нашого мислення не дозволяє рухатись уперед і позбавляє 
можливості досягнень у юному віці, які хоч «математично 
можливі», але малоймовірні через те, що емоційно більшість 
молодих людей не готові до напруженої роботи над собою. 
Розповім притчу про далекоглядного слимака, яка дуже гар-
но ілюструє потребу своєчасного початку:

ДАЛЕКОГЛЯДНИЙ СЛИМАК
Одного листопадового вечора по дереву ліз слимак. 

Поруч пробігала мураха і запитала: 
– Слимаче, куди ти повзеш? 
А той відповів: 
– Я повзу їсти вишні. 
Мураха роззирнулася навколо, подумала і сказала: 
– Слимаче, ти що з глузду з’їхав, які вишні, зараз 

листопад. 
– От, коли я вилізу, там якраз вже будуть вишні, – 

відповів далекоглядний слимак.

Та й справді, пора зрозуміти, що сьогодні на сьогодні 
справи не робляться. Сьогодні на вчора – теж. Все робиться 
лише наперед із задатком на майбутнє. Подумайте, коли вам 
треба почати вилазити «на дерево», щоб добратися тоді, коли 
на ньому вже будуть вишні? Найкращий час почати щось змі-
нювати у своєму житті – це сьогодні. Потім не буде. Почніть 
зміни зараз. Запустіть той маховик досягнень, при якому ці-
каві й творчі завдання лавиноподібно накочуються на вас, а 
ви грамотно і заввиграшки даєте собі з ними раду.
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Повернусь до ще однієї аналогії, про яку писав раніше: 
бажання швидкого заробітку (афери, заробітчанство, халту-
ра тощо) – це мисливство (потрібно постійно бігати по лісі 
з надією вполювати якусь дичину); проста готовність пра-
цювати (наймана праця; робота, щоб не нудьгувати вдома; 
заробляння грошей, бо треба на щось жити) – це не що інше 
як збиральництво – складна і клопітка праця, яка повинна 
бути виконана незалежно від того, яке у вас самопочуття, 
внутрішній стан, та й взагалі, до чого лежить душа. А є 
ще тваринництво – систематична діяльність, при якій ви не 
зобов’язані постійно бути присутніми біля своєї «їжі» і мо-
жете чимало часу присвячувати  сім’ї, розвитку і улюбленій 
діяльності. На те, щоб налаштувати систему, потрібні роки, 
багато у кого їх не має, бо їсти хочеться вже сьогодні, а вчо-
ра я проїв усе, що за вчора заробив, і зараз мушу почина-
ти все заново. Якщо не налаштувати себе на оту готовність 
віддати сьогодні, щоб отримати завтра, то досягнути у дов-
готерміновий перспективі якихось більш-менш пристойних 
результатів фактично нереально.

Також рекомендую вам, пам’ятаючи про власну точку без-
збитковості, а простіше кажучи, суму, яку вам потрібно мати 
для звиклого щомісячного споживання, порахувати, скільки і 
як довго вам потрібно відкладати  гроші, щоб потім жити як 
рантьє, використовуючи відсотки зі свого банківського депо-
зиту. Для того, щоб не вдаватись у тонкощі і нюанси фінан-
сових розрахунків, рекомендую ввести всі потрібні параме-
три у відповідні чарунки простого калькулятора attachment/ 
092. Можливо, ідея відкласти протягом декількох років певну 
суму, щоб потім до кінця життя не перейматися, звідки зароби-
ти собі на прожиття, і якщо й працювати, то лише заради роз-
витку – вмотивує вас почати робити перші відкладення (тобто 
формувати відповідний спосіб мислення) вже від сьогодні.

Ще хочу ввести поняття захищеної й незахищеної суми 
і на його прикладі пояснити важливість довготермінового 
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стратегічного планування. Скажімо, якщо у людини в ки-
шені є 10 000 доларів – це багато чи мало? З одного боку, 
для більшості наших співгромадян це наче непогана сума, 
проте давайте розглянемо її під дещо іншим кутом зору. 
Якщо людина приїхала у велике місто, можливо закордон, 
де вона нікого не знає і має з собою лише валізку найнеоб-
хідніших речей, або не має й того, то поки вона винайме 
житло, знайде якесь джерело доходу, розбереться з тран-
спортом і місцями, де можна нормально харчуватися, вона 
вже втратить левову частку свого начебто не найменшого 
статку. Решта суми піде на облаштування місця проживан-
ня і налагодження мінімальних комфортних умов, а також, 
можливо, на соціалізацію у новому місті. Тобто самі по собі 
гроші, яка б велика сума не була, не характеризують фінан-
совий стан людини. Натомість та сама сума для людини, 
яка має своє житло і улюблену діяльність, у якій вона [лю-
дина] затребуваний спеціаліст, перебуває серед однодумців, 
одновірців і одномовців у середовищі, в якому вона вирос-
ла і почуває себе як риба у воді, є достатньо великою. Якщо 
«пічка» натоплена, закрутки на зиму зроблені, в коморі по-
вно всього, а в автомобілі повний бак пального– то така лю-
дина з тими самими десятьма тисячами почуватиметься як 
улюбленець долі. Або, як у нас кажуть, наче пиріг у маслі. 
В чому відмінність? У першому випадку гроші були, так 
би мовити, «незахищені» і ними потрібно було прикривати 
тили – допрацьовувати все те, що не зроблено; у другому 
випадку гроші були «захищені» і давали власнику почуття 
свободи й багатства. Тому рекомендую задумуватись не про 
отримані суми, а про їх «захищеність» надійними тилами 
вирішених практичних побутових завдань. 

Підсумовуючи цей останній розділ, напишу, що знаючи 
фінансові інструменти, тобто розуміючи можливості, які ми 
маємо, і використовуючи їх, тобто інвестуючи, ми отримує-
мо дохід швидше, і цей новий дохід швидше перетворюємо 
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на додатковий дохід. А розуміння того, що у довготерміно-
вий перспективі всі активи зростають із швидкістю світової 
економіки, допомагає людині перестати кидатися з кута в кут 
і змушує працювати за правилами внутрішнього інвестуван-
ня – вкладати в себе, у власні корисні звички і навики, а не 
думати, де ззовні можна заробити ще більше. Зовнішні дже-
рела достатку напряму залежать від внутрішніх: чим більше 
ми отримуємо здобутків всередині, тим більше вони прояв-
ляються у наших можливостях ззовні. Таким чином, завдяки 
правилу «гроші роблять гроші» ми швидше досягаємо влас-
ної фінансової незалежності, доходимо до своєї мрії/цілі/
сенсу. Але коли цієї цілі – нашої заводної пружини – немає, 
або коли ми, отримавши гроші, повністю все витратили і не 
задумались про майбутнє, то ми від цієї мрії віддалились. І 
вона замість того, щоб манити і тягнути нас вперед, своєю 
нереалізованістю тягне  назад. 

Зрозумійте, що процес інвестування – це і є спосіб мис-
лення. І тому коли ви купите будинок на Рив’єрі, Ви і далі 
будете відкладати, хоч ваша мрія вже здійснилася. Просто 
людина мислить постійним заощаджуванням та інвестуван-
ням. Люблю повторювати таку геніальну думку Адама Смі-
та, батька економіки, який писав: «Людина робить добре ту 
роботу, яку вона може робити вічно». І в нашому підході це і 
є та сама постійність – перенесення цього поняття на свої фі-
нансові заощадження. Бо якщо заощадження та інвестування 
увійдуть у комплект наших звичок, так само як потреба ди-
хати, рухатися, посміхатись, щиро любити чи вміти спілку-
ватися, то така звичка згодом стане частиною нас самих, а 
отже, і  свідченням нашого багатого способу мислення.
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Багато хто думає, що фінансова стратегія – це розуміння 

того, як змінюються вартості акцій, сертифікатів ПІФ, чому 
саме таку динаміку показує валюта та у який банк краще 
класти гроші. Насправді це не так – фінансова стратегія – це, 
в першу чергу, ваше ставлення до самих себе, рівень особис-
тої відповідальності за все, що відбувається у вашому житті, 
і розуміння внутрішньої потреби у грошах чи багатстві. А 
використання фінансових інструментів є лише похідним від 
цього. Можливо, через століття вже ніхто не буде думати про 
гроші, так як і ми зараз не думаємо про панцирі черепашок 
чи кістки риб як про платіжний засіб. Фінансові інструменти, 
форма і розмір грошей, та й навіть їхня суть змінюється за-
лежно від суспільних процесів. Тож навряд чи вони будуть у 
найближчому столітті-тисячолітті такі самі. Тому я в першу 
чергу рекомендую звертатись до тої фінансової незалежнос-
ті, яка буде актуальною у всі часи, хоч би якими були форма 
влади та система суспільного управління, доки існуватимуть 
на землі хоча б дві людини. До тої незалежності, яку від-
чуває людина не від чогось, а, як писав Аристотель, для чо-
гось. Саме така людина, незважаючи на те, чи взагалі будуть 
гроші як такі, чи ні, однак маючи власні цілі і великі мрії, 
щораз вкладаючи час у творення в діяльності, яку Сковорода 
називав «сродний труд», постійно перебуваючи у стані «тут 
і зараз», формуватиме незалежно від обставин свою кращу 
особистісну, а заразом з нею – і фінансову реальність.

В основі наших досягнень лежать цілі, без яких ми не мо-
жемо прожити. Це наче наріжні камені нашого життя, вони є 
водночас і сенсом, і силою, яка штовхає до нових звершень 
і не дає людині заспокоїтись та перетворитись на гниле озе-
ро, а змушує бігти, наче стрімка чиста річка. Без цілей/мрій/
ідей/сенсу/мети/бажань людина перетворюється на соціаль-
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ний струп, який відпаде, і цього навіть ніхто не помітить. 
На превеликий жаль, так живе більшість людей – приблизно 
відсотків 90. Це люди без власних глибоких сенсів. Звісна 
річ, оті цілі часто в людини є, але вони надто поверхневі. 
Проілюструю це такою історією:

Одного разу, повертаючись після занять додо-
му, я заїхав у гіпермаркет. Близько до входу саме 
було одне вільне місце, на якому я припаркувався, 
поруч, вийшовши з машини, щось обговорювала 
група молодих людей.

– Обов’язково купи сухарики зі смаком анчоу-
сів, – казав один.

– Та ні, давай краще візьмемо чіпсів із кревет-
ками, – наполягав інший. 

Решта з колективу теж якось брали участь 
у обговоренні кращих смаків, очевидно, для май-
бутнього уїк-енду, однак їхніх реплік я вже не чув, 
бо швидко пройшов у напрямку маркету. Хоч все 
відбувалось дуже швидко, майже при самому вході 
мене «осінила» думка:

– Я ще ніколи в житті не їв ані сухариків з 
анчоусами, ані чіпсів із креветками!!! Напевне, я 
щось важливе у своєму житті пропустив! 

Але буквально у наступну мить з відчуттям 
вирішення надуманої проблеми усвідомив, що я 
готовий прожити усе своє життя, так і не ску-
штувавши отих, мабуть, чудових смаків хімічно-
харчової промисловості.

– Але без чого ти не готовий прожити? Не 
зробивши чого ти вважатимеш, що прожив своє 
життя намарне? – запитав сам себе. 

Моя власна відповідь прийшла одразу, розлив-
ши тепло і радість по цілому тілу і зарядивши 
новим позитивом і впевненістю.
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А без якого досягнення не готові прожити ви? 
Без чого вважатимете своє життя незавершеним 
і марним? – Інколи такі запитання, наче контр-
астний душ, швидко повертають до реальності і 
наповнюють життя глибиною.

Втім, як і будь-яке мистецтво, фінансова грамотність пе-
редбачає виконання якихось системних, а за певних обста-
вин навіть можна сказати – ритуальних вправ. Так само, як 
у будь-якому спорті силові навантаження можна звести до 
відтискання, присідання і накачування пресу, і всі вони є еле-
ментарними для тих, хто справді хоче займатись, однак дово-
лі складними для тих, хто хоче скаржитись замість того, щоб 
працювати над собою, є базові вправи і в навчанні фінан-
сової грамотності. Можна виділити декілька базових вправ, 
які насправді тренують ваші «фінансові м`язи». Всі їх варто 
робити щодня, для профілактики. Отже,

1. В окремому блокноті виписуйте щонайменше де-
сять справ, за які можете себе похвалити

Ця щоденна вправа дає чудові можливості для росту на-
шої впевненості, наполегливості і загалом віри у власні сили. 
І якщо до неї віднестись відповідально, то помітите чудові 
результати вже за місяць-другий. Єдине, що врахуйте – одра-
зу може бути важко знайти десять похвал, то можете спершу 
почати з п’яти, а потім все-таки дійти до десяти; нехай спо-
чатку не буде можливості хвалити себе за великі результати, 
а все ж знайдіть навіть дрібні здобутки і відзначте їх. Ніщо 
так не відкриває нові вміння і можливості людини, як добра 
самопохвала у правильний час.

2. Ведіть облік витрат
Візьміть собі за звичку в кінці кожного дня рахувати свої 

витрати, вписуючи їх у відповідні статті. Це чудовий спосіб 
відшукувати дірки у нашому «фінансовому відрі» і сталевою 
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хваткою тримати їх під контролем. Окрім того, звичка тренує 
постійність. Спершу, можливо, буде важко записувати, але з 
часом це кане в Лету, і Ви отримаєте чисту звичку, яка, як 
ніяка інша, сприятиме вашому вмінню накопичувати. Щоб 
від такої вправи не виникало залежностей, дозволяйте собі 
нічого не рахувати один раз на рік, але не частіше!

3. Переводьте один пасив у актив, або актив у подвій-
ний актив

Я вже писав про це у відповідній темі, а зараз лише на-
гадаю, що коли навколо нас немає пасивів – наші витрати 
зводяться до мінімуму. Будь-яка, навіть дрібна, сьогоднішня 
дія для поліпшення того, що вчора нам заважало (думати, зо-
середитись, працювати тощо) дає чудовий результат, якщо її 
втілювати регулярно. Все, що «криво» лежить, стоїть чи про-
сто не працює, повинне бути переведене у дієве і активне. 
Чудово, коли ви це використовуватимете щодо грошей, але 
для вироблення способу мислення цей принцип варто засто-
совувати до всього, чого ви торкаєтесь, з ким спілкуєтесь і у 
що вкладаєте свій час.

4. Створення одного нового знайомства в день
Для того, щоб отримувати результати, яких ми ще не 

мали, потрібно робити те, що ми ще не робили. Знайомство 
з новими людьми якнайкраще підходить для того, щоб роз-
ширювати власний кругозір і напрацьовувати нові вміння. 
Розум людини заточується об розум інших, тому ніколи не 
нехтуйте нагодою поспілкуватись, і бажано – порозумітись 
з людиною, навіть (особливо) якщо її цінності та ідеали від-
різняються від ваших. Через рік такої практики у вас буде 
365 нових знайомств, а отже, і стільки ж нових відкритих 
дверей. Як один із варіантів: щодня можна пробувати те, 
чого ви раніше не робили: прокинутись о п’ятій, прогу-
лятись вночі по місту, поспівати у трамваї, подзвонити до 
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президента, зробити комплімент двірнику тощо.

 5. Аналіз будь-яких фраз, пов’язаних із грішми
Кожна фраза, яку нам кажуть – це наче зернинка, яку за-

сіюють у наш ментальний ґрунт, і якщо не перебирати оті 
саджанці, то ми можемо дуже швидко отримати клумбу з 
бур’янами. Обмірковування всього, що пов’язане з грішми, 
достатком і багатством, формує наш спосіб мислення, тому 
ніколи не дозволяйте собі просто приймати які б не було 
фрази інших людей. Порозмірковуйте про них, щоб викрис-
талізувати власний системний погляд на фінансові можли-
вості навколо. Детальніше я пишу про це у книзі «Спосіб 
мислення як багатство».

Окрім оцих п’яти вправ варто чи навіть необхідно також 
раз на місяць проводити аналіз витрат і доходів минулого 
місяця і складати план доходів і витрат поточного міся-
ця, пам’ятаючи про те, що гроші, які ми витрачаємо неза-
плановано – втрачені гроші або гроші, вкладені у цілі інших 
людей. Раз у місяць провести такий фінансовий самоаналіз 
займає зовсім небагато часу порівняно з користю, яку ви 
отримуєте, тримаючи під контролем свої щомісячні витрати 
і доходи. Складаючи структуру доходів і витрат, ви розуміє-
те, у яку фінансову сторону рухатись, тобто як із поточного 
рівня споживання перейти до бажаного. Ще тільки нагадаю, 
що так само, як голландці відвойовують сушу в моря, і ваші 
відкладання та інвестиції повинні відвойовувати шматок за 
шматком у злісного проїдання. Окрім того пам’ятайте, що 
при збільшенні доходу ваше споживання не повинне суттєво 
зростати. Дехто може заперечити, що є другий закон Пар-
кінсона, який гласить протилежне. То я на це відповім, що, 
може, для інших він нехай і справджується, а Ви шукайте 
свої правила, бо якщо би брати Райт не хотіли обійти За-
кон всесвітнього тяжіння, то людина так і не піднялася би 
в небо. І на кожен закон є свій ефект джмеля: ця істота з 
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відносно великим тілом і манюсінькими крильцями за всіма 
законами аеродинаміки не могла б відірватись від землі, а він 
собі, бачте, літає і ні на кого не зважає. Не шукайте те, що  є 
правильно для інших – ідіть своїм шляхом!

 
У процесі заробляння грошей, навіть (особливо) якщо 

Ви дуже ефективна й амбітна людина, варто пам’ятати 
один з основних мотиваційних постулатів про те, що задо-
волені потреби не надихають. Тобто зароблені гроші втра-
чають свій шарм, який вони мали до того, поки опинили-
ся у нашій кишені. Це створює не що інше, аніж постійне 
самопід’юджування до вічного бігу наввипередки з самими 
собою. Те саме стосується і цілей. Відповідно, щоб не ви-
ходило так, що хвіст (цілі, потреби, гроші) почне крутити 
собакою (людиною, її думками), варто задавати собі настіль-
ки глобальні цілі, щоб на їх реалізацію пішло ціле життя до 
останньої краплини, тоді не буде часу думати про дрібниці, в 
тому числі і про те, що мотивує, а що ні – маю ціль і йду до 
неї. Слід вчитися і  незалежності від грошей. Парадоксаль-
но, але й справді: оратором може бути тільки той, хто вміє 
мовчати, ефективно управляти своїм часом може тільки той, 
хто вміє робити Нічого, відповідно, гроші тектимуть до рук 
того, хто навчиться зручно себе відчувати без них. Станьте 
незалежні від грошей! Це допоможе вам примножити їх. Як 
це зробити? Час від часу дозволяйте собі виходити з дому 
без грошей! Як чудово це вчить толерантності, вміння до-
мовлятися з іншими, передбачає роботу з власною гординею, 
змушує розуміти цінності оточуючих. Такий собі тренажер 
гармонії і порозуміння із Всесвітом.

Ще два способи, які я зазвичай пропоную для 
того, щоб краще зрозуміти міру власної залеж-
ності від грошей, передбачають такі експеримен-
ти над собою. Уявіть що скаже вам ваша кохана 
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людина, якщо ви місяць не даватимете їй гроші 
(на сім’ю чи інші витрати)? Дівчата в свою чергу 
можуть подумати, що вони скажуть у такому ви-
падку? Це не потрібно озвучувати – просто поду-
майте про свій внутрішній стан і емоції. А інше 
питання – це моделювання ситуації, при якій ви 
знаєте, що післязавтра настане кінець світу, але 
також відомо, що всі установи, банки і магазини 
працюватимуть. Чи не виникне у такому випадку 
у вас бажання потратити всі заощадженні кошти 
на якесь приємне поточне споживання, дозвіл собі 
більшого, чи хай навіть на благодійність? Якщо 
ваше споживання зміниться, значить, ваше мис-
лення поки залежне від грошей. І доки ви не звіль-
ните місця для більш багатого мислення, бідне 
нікуди не дінеться.

Насправді всі наші досягнення – це те, що пов’язане з 
використанням нами часу і з уміннями, які ми розвиваємо. 
Гроші – це лише дуже умовний показник зовнішньої успіш-
ності людини, яка сама по собі без збалансованості з вашими 
внутрішніми цінностями буде працювати швидше на шкоду, 
аніж на користь. Як я іноді кажу на заняттях: гроші – це ек-
вівалент соціальної корисності людини. Вони не показують 
жодних її особистісних якостей, а лише те, наскільки кон-
кретна людина є потрібна в конкретному суспільстві у да-
ний період часу. Це дуже динамічний показник, і якщо зараз 
у суспільстві потрібні люди з мисленням олігархів, то цілком 
можливо, скоро будуть затребувані вчителі та лікарі. Відпо-
відно, головний акцент варто робити на наші по-справжньому 
корисні навики, такі, наприклад, як наполегливість, відпові-
дальність, впевненість, ініціативність, довіра тощо, а гроші 
прийдуть самі собою, примотані жовтою стрічкою як бонус 
до основного товару в супермаркеті. До речі, на мою думку, 
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багато кого треба навчити хотіти більшого (це теж навик, та 
ще й геть не простий). Адже вимагає довіри до себе і вміння 
щоденної самомотивації.

Чи не основне завдання, яке я ставив перед собою, по-
лягало не в тому, щоб навчити когось плануванню чи навіть 
заощаджуванню, а лише в тому, щоб пояснити і донести, що 
Комірник (той, хто платить нам дохід і формує наше зараз і 
потім) завжди усередині, а не назовні! Це ваше життя і ваша 
відповідальність: ніхто не впливає на нього так, як це робите 
ви. Тільки від вашого рішення і готовності змінюючись до-
сягати результатів залежать ті фінансові можливості, які Ви 
отримаєте. У кожного з нас є всі необхідні ресурси для того, 
щоб досягнути своїх фінансових цілей, кожен разом з пробле-
мою отримує і її вирішення, для всіх реальність проектується 
зсередини назовні, а не навпаки. Кожен з нас є творцем своєї 
долі, і саме від відповідальності у своїх щоденних вчинках (у 
тому числі й фінансових) ми отримуємо той результат, який 
напрацьовуємо власним життям, а правильний фінансовий 
спосіб мислення лише допомагатиме нам швидше досягати 
глибинних творчих цілей, із якими життя є цілісним і напо-
вненим сенсом.

Вірю у вас і в те, що ви досягненете своїх цілей!
Постійного особистісного зростання вам!
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«Історії і притчі для особистісного зростання»

та багато інших
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