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Гроші говорять мовою, яку розуміють усі нації. 
                                                                                                                                                                                                                       А. Бен 

 

Ющенко В. А. Історія української гривні. / В. Ющенко, 

В. Панченко. - Київ : Бібліотека українця, 1999. - 96 с.  

  

 

Ця книга розповідає про історію виникнення української 
національної валюти з найдавніших часів, про минуле 
грошового обігу в нашій країні, про те як її фінансова система 
змінювалася в залежності від історичних умов. Також у книзі є 
короткий життєпис видатних державних і культурних діячів, 
чиї портрети з’явилися на купюрах Національного банку 
України. 

 



Слово гроші проникло до нас із Заходу, з польської мови. Першоджерелом для нього послужило латинське 

словосполучення grossus denarius – «товстий динар, важка монета». Потім друга частина відпала, значення 

тим часом розширилося, і грошима стали називати гроші взагалі. 

Дорофєєва Н. В. З історії грошей України : навч. посібник / 
Н. В. Дорофєєва, З. М. Комаринська. – Київ, Львів : ЛБІ 
НБУ, 2000. - 165 с.  

В навчальному посібнику пропонується аналіз 
важливих питань з історії появи та поширення грошей 
в Україні у різні історичні епохи та періоди. Особлива 
увага приділяється розгляду грошових відносин в 
Україні на різних етапах її державного життя: у час 
існування Київської Русі, козацько-гетьманської 
держави, у період відновленої Української держави 
1917-1920 рр. Простежується процес грошового 
виготовлення та обігу на українських землях , що були 
в складі іноземних держав: Польщі, Литви (XIV-XVIII 
ст.), Російської та Австро-Угорської  імперій (XVIII-
поч. XX ст.), Угорщини, Польщі, Чехо-Словаччини, 
Румунії, Німеччини (1919-1944), СРСР (1921-1991) та 
їх впливи на внутрішньоекономічний розвиток 
України. Окреме місце займає розповідь про 
формування власної національної валюти України 
(1991-1996). 

 



У старослав’янскій мові словом грива називали шию і потилицю. На шиї, за звичаєм, було прийнято носити різні 

прикраси – буси, браслети, намисто. Дуже часто модниці робили їх з металевих монет. Невдовзі ці монети і стали 

називатися гривнами – тобто тим, що носять на шиї. Згодом, коли значення  «монета»  в цьому слові  зміцнилося, 

гривною стали називати ще золоті і срібні монети, мідні монети в три або дві з половиною копійки, а гривенниками 

– десятикопієчні монети. 

 

 

Зайцев Б. П.  Монети - джерело історії  / Б. П. Зайцев,  

Б. К. Мигаль. - Харків: Колорит, 2007. - 96 с.  

 

Це видання являє собою нову спробу дослідження 

взаємозв’язків грошових знаків, зокрема монет, 

з історією, економікою, політикою та культурою 

багатьох держав світу. Ці зв’язки проілюстровані 

численними прикладами з історії грошового обігу із 

стародавніх часів до сьогодення. 

 



У Давній Русі гривна – це срібний злиток вагою приблизно півфунта (200 г.), який виконував функції грошової та вагової 

одиниці. У XV ст. гривну, як грошову одиницю, остаточно витіснив рубель (рубль) і саме слово вийшло із вжитку, стало 

потроху забуватися. Друге народження гривни пов’язано із введенням у незалежній Україні національної валюти, яку, за 

історичною традицією, цілком справедливо назвали гривнею.  

Гроші України = Money of Ukraine  : наукове видання / 

Р. М. Шуст, А. Л. Крижанівський, О. П. Целуйко та  ін. 

- К. : НБУ, 2011. - 504 с.; іл.; фото 

 

Книга видана до 20-річчя Національного банку України і 

розповідає про грошовий обіг на території України з 

найдавніших часів до сьогодні. Монографія стала 

результатом грунтовного дослідження групи науковців УБС 

НБУ, відомих нумізматів та істориків. Видання містить 

чимало ілюстрацій, а родзинкою стала фотозйомка з 

приватних нумізматичних колекцій, музею грошей НБУ, 

Національного музею історії України. 

 



Карбованець – це споконвічне українське слово утворене від дієслова карбувати – «робити зарубки, насічки». Тобто 

карбованець буквально означає «монети з насічками на обводі» 

 

 

 

Кузьмін В. В. Історія грошей : навчальний посібник / В. 

В. Кузьмін, О. П. Зикова. - К. : ЦНЛ, 2006. - 176 с.  

 

Автори навчального посібника висвітлюють питання з 

історії виникнення гривні, карбування монет руськими 

князями, виникнення та суті грошей і банків, 

грошового обігу України X-XX ст. 

 

 



Слово  копійка  містить у собі вказівку на зображення , яке карбувалося на одному з боків монети – вершника зі 

списом – російське «копье». Від слова «копье» – зброя, спис – і виникло слово «копійка» 

 

Тхоржевський Р. Й. Нариси історії грошей в Україні ( з 

давніх часів до сучасності): навч. посібник / Р. Й. 

Тхоржевський. - Тернопіль : Вид-во Карп'юка, 1999. - 

237 с.  

 

В навчальному посібнику розглядаються питання 

становлення і розвитку грошових систем , які були в 

обігу на території сучасної України з давніх часів до 

тепер. Металеві та паперові гроші є історико-

економічними джерелами, державними документами і 

культурними пам’ятками минулого. Вивчення цих 

джерел допомогає краще зрозуміти політичні, 

економічні і культурні питання історії нашого 

суспільства. 

 



Слово фінанси прийшло до нас із латинської мови через французьку. Первісно його значення пов’язувалося  з ідеєю 

кінця, остаточної виплати.  Довгий шлях цього слова до сучасного значення  був такий: лат. Finis – «кінець 

проведення остаточної виплати, сплати штрафу»; лат. Finantia – «плата, готівка, дохід»; франц. Finance – «фінанси» 

 

 

Колесников О. В. Історія грошей та фінансів : навч. 

посібник / О. В. Колесников, Д. І. Бойко, О. О. 

Коковіхіна. - К. : ЦУЛ, 2008. - 140 с.  

 

Автори навчального посібника розглядають 

особливості розвитку грошей та фінансів починаючи з 

часів античності і до сьогодення. Особлива увага 

приділена грошам і фінансам існуючим у різні часи на 

землях сучасної України. 

 



 

 

Історія грошей і банківництва : підручник / І. Г. 

Скоморович, С. К. Реверчук, Я. Й. Малик та ін.; ред.: С. 

К. Реверчук. - К. : АТІКА, 2004. - 340 с.  

 

У підручнику розглядаються особливості й 

закономірності розвитку грошей та банківського 

господарства в епохи античності, середньовіччя, 

економічного лібералізму. Окремо висвітлюються 

специфіка і проблеми розвитку грошово-банківської 

сфери у ХХ ст. 

 



Бофони – це своєрідні гроші УПА, грошові квитанції з національною символікою. Назва трансформувалася від 

словосполучення "бойовий фонд". Уповноважені особи УПА видавали бофони населенню за продукти харчування, одяг  та 

ін. Крім фінансової, бофони виконували агітаційну функцію. Всього в період 1939-1954 років було випущено 500 різних 

видів бофонів, більшість з яких намалював Ніл Хасевич. український  художник, графік, активний  громадський і 

політичний діяч, член ОУН і УГВР. 

Бофони : грошові документи ОУН і УПА / авт.-упоряд. 

: О. О. Клименко ; ред. : В. М. Даниленко. - К. : УБС 

НБУ, 2008. - 192 с., іл. 

Розкрито історію створення та фінансово-господарську роль 
грошових документів ОУН і УПА - бофонів. Кольоровим 
друком найбільш повно подано всі відомі боністам в 
Україні та за кордоном грошові документи та боргові 
зобов'язання борців за незалежність України. Основу 
колекції становлять бофони, що мали служити прототипом 
майбутніх українських грошей. Конфісковані радянськими 
органами державної безпеки, вони описані й узяті на 
спеціальний облік у Галузевому державному архіві СБ 
України. 

 



 

 

 

 

Загородній А. Г. Дизайн і захист грошових знаків 

України. / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк, Т. С. 

Смовженко. - Львів : Вид-во ЛБІ НБУ, 2000. - 112 с.   

 

У виданні розглянуто елементи художнього 

оформлення та захисту грошових знаків, які 

випускались на території України, починаючи з 1917 р. 

 



 

 

Нарбут-Линкевич В. П. Георгий Нарбут. Неизвестные 

страницы личной жизни / В. П. Нарбут-Линкевич. - 

Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2010. - 148 с.  

Книга спогадів В. П. Нарбут-Лінкевич, дружини видатного 

українського художника-графіка, ілюстратора, автора 

перших українських державних знаків (банкноти і поштові 

марки) – Георгія Івановича Нарбута. Педагог, один із 

професорів-фундаторів Української академії мистецтв, саме 

він був оформлювачем банкнот української гривні доби 

УНР. Книга ілюстрована його роботами, картинами колег-

художників та унікальними світлинами. 

 



Національний банк України. Подорож до країни 

грошей [Електронний ресурс]. – К.: НБУ, 2004. – ел. 

опт. диск (DVD-ROM). 

 

Національний банк України запрошує до віртуальної 

екскурсії в музей грошей НБУ. 

З  експозиції музею ви дізнаєтесь про грошовий обіг на 

українських землях з давніх часів до сьогодення.. Тут 

представлені примітивні форми грошей, античні, 

середньовічні монети, гроші Російської імперії, 

банкноти Української Народної Республіки, а також 

гроші радянського періоду і сучасної незалежної 

України. 

 

Диск призначено для перегляду на компьютерах типу IBM PC з 

операційною системою Windows XP/2000/98/95 та встановленим 

декодером MPEG-2. Диск може бути переглянутий на побутовому 

DVD програвачі, який має підтримувати формати SVSD та NCD. 



 

 

Шуст Р. М. Нумізматика : історія грошового обігу та 

монетарної справи в Україні : навч. посібник / Р. М. 

Шуст. - К. : Знання, 2007. - 371 с.  

 

У посібнику розглядаються питання виникнення і 

розвитку товарно-грошових відносин, карбування, 

обігу та лічби монет на українських землях від 

найдавніших часів до наших днів. Окремий розділ 

присвячено формуванню грошово-монетної системи 

незалежної України. Особливу увагу приділено 

висвітленню ролі й місця нумізматики як науки серед 

інших спеціальних історичних дисциплін. Книга 

ілюстрована зразками монет і грошових знаків різних 

періодів та епох.  



Люди витрачають час на те, щоб робити гроші, тоді як їм потрібно витрачати гроші 
на те, щоб робити час. 

                                                                                                                                                                   А. Хірдман 
 

                                                                                                                                                                                        

 

 

 

Голиш Г. М. Основи нумізматики  : навч. посібник / Г. 

М. Голиш. - Черкаси: ЦНТІ, 2006. - 315 с.  

 

Автор розкриває закономірності виникнення монет як 

провідних суб’єктів товарно-грошових відносин, 

аналізує основні етапи історії монетного обігу України 

та сусідніх з нею держав від давнини до сьогодення.  

 



 
 
 
 
 
 
 

Виставку підготувала бібліотекар I категорії О. В. Соколова 

 
02.09.2016 р. 

Представлені видання книжкової виставки «Історія української гривні» є у 
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