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Історія української гривні 
Часи Київської Русі 

 
Як грошово-лічильна одиниця гривня виникла ще за часів Київської 

Русі, орієнтовно в XI столітті. Сама ж назва «гривня» походить від назви 
прикраси з золота або срібла у вигляді обруча, який носили на шиї (тобто — 
на «загривку»), і звали гривна. Частіше за все це були м'яко закруглені 
обручі, з кінцями у вигляді голівок левів, прикрашені кольоровою емаллю. 
Коштовні гривни створювалися цілком із золота. 

Слово «гривна» у значенні певної 
кількості монет вперше зустрічається в 
"Повісті минулих літ". Літопис оповідає: 
князь Олег, прийшовши з Півночі, став 
владарювати у Києві і «встановив варягам 
давати від Новгорода гривен триста на рік, 
заради миру». Тобто вже у VІІІ-ІХ ст. при 
здійсненні торгових операцій, сплаті 
данини гривна використовувалась як міра 
ваги і лічби. 

В XI столітті слово «гривна» набуло 
іншого значення — вагового. Вага срібла могла складатися з певного числа 
однакових монет, тому поступово виник рахунок їх на штуки. З часом на Русі 
з'являються гривна срібна (вагова — між 160 та 205 грамами залежно від 
типу) та гривна кун (лічильна). Цікаво, що спочатку їхня собівартість була 
однакова, але далі, внаслідок нестабільної ваги монет, одна гривна стала 
дорівнювати кільком кунам. В XII столітті Гривна срібна (близько 204 г) по 
цінності вже дорівнювала 4 гривням кун (1 гривня кун = близько 51 г). 

Гривна кун відповідала певній кількості платіжних одиниць (монет). В 
XI ст. Г.кун =20 ногатам=25 кунам=50 різанам; В ХІІ ст. Г.кун=20 ногатам=50 
кунам (куна протягом століття зменшилась вдвічі). 

В ті часи існувало декілька видів 
гривен. Були «львівська», «харківська», 
«луцька» гривні. З XI ст. у Київській Русі в 
обігу були так звані «київські» гривни, які 
мали шестикутну форму і важили 150 г 
срібла — ці гроші існували до татаро-
монгольського нашестя. Крім того, існували й «новгородські гривни», 
спочатку відомі лише у північно-західних землях, а від середини XIII ст. — 
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уже на всій території Давньоруської держави. Вони мали вигляд довгих 
срібних паличок і важили 240 г. Перехідною від «київської» до 
«новгородської» була «чернігівська» гривна, за формою дуже близька до 
«київської», а за вагою — до «новгородської». Але найцікавіша форма у 
«волзької» гривни: майстри створювали її у вигляді маленького човна. Серед 
звичайних монет XIV ст. археологи часто знаходять також і «татарські 
гривни», що ними Південна Русь сплачувала данину Орді. 

Певні зміни у житті гривни виникли у XIII ст., коли для новгородських 
злитків срібла, поруч із назвою «гривна» почала вживатися назва «рубль». 
Вже у XV ст. злитки взагалі виходять з обігу, а рубль залишається як 
грошово-лічильна одиниця. Саме рубль (українська назва — 
«карбованець»)стає символом російської, а потім і радянської монетної 
системи. Гривна ж продовжувала існувати до XVIII століття лише як вагова 
монета — «гривенка». Вона, до речі, ділилася на 48 «злотників», а вони, в 
свою чергу, — на 25 «почок». 

Усі монетні гривни, окрім новгородських, проіснували до середини — 
другої половини ХІІІ ст. Новгородські, найбільш життєздатні, — до кінця XV 
ст., і поступово були витіснені монетами чужоземних княжих дворів. 

 
Часи УНР та Директорії 

Гривня за часів УНР 
 

Проголосивши своїм Третім універсалом 18 липня 1917 року утворення 
Української Народної Республіки, Центральна Рада запровадила в Україні 
нову національну валюту. Первісно такою валютою було визначено 
український карбованець, вартість якого дорівнювала 17,424 долі щирого 
золота (1 доля = 0,044 г золота). Ухвалою Центральної Ради від 19 грудня 
1917 року було видруковано перший грошовий знак Української Народної 
Республіки — купюру вартістю у 100 карбованців. Автором оформлення 
грошового знака був визначний український художник-графік Георгій 
Іванович Нарбут. 

Оформлюючи свою купюру, Нарбут 
застосував вишукані орнаменти в дусі 
українського бароко XVII—XVIII століть, 
декоративні шрифти, зображення тризуба 
(родового знаку князя Володимира 
Великого) та куші (самострілу, герба 
Київського магістрату XVI—XVIII століть). 
Напис «100 карбованців» подавався на купюрі мовами чотирьох 
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найчисленніших націй, що живуть на території України, — українською, 
російською, польською та єврейською (їдиш). 

З випуском нарбутівської стокарбованцевої 
купюри пов'язаний вибір тризуба як 
державного герба України. Георгій Нарбут, 
проектуючи ескіз купюри у 100 карбованців, 
звернув увагу на тризуб як знак, характерний 

для найдавніших національних грошей 
України — злотників та срібняків князя 
Володимира, і вмонтував його до 
композиції ескізу. Оригінальний знак 
одразу запам'ятався українським 
патріотам. Тризуб тут виступав як 
алегорія українського державотворення 
ще від часів Володимира Великого, що 

також мало глибоко патріотичний зміст. 
Після введення купюри в обіг майже одразу ж 
було зафіксовано випадки її фальшування. З 
огляду на те, а також на деякі політичні 
причини (так, УНР, яка за Третім універсалом 

визначалася як складова частина федеративної Росії, проголошувалася за 
Четвертим універсалом 22 січня 1918 року «самостійною, ні від кого не 
залежною державою») Центральна Рада 1 березня 1918 року прийняла закон 
про запровадження нової грошової одиниці — гривні, яка поділялася на 100 
шагів і дорівнювала 1/2 карбованця. 

Протягом 1918 року в Берліні було видруковано грошові знаки у 2, 10, 
100, 500, 1000 та 2000 гривень (проекти двох останніх було виконано вже 
після проголошення гетьманату на чолі з Павлом Скоропадським). Ескіз 
першої купюри, оздобленої досить простим геометричним орнаментом, 
виконав Василь Кричевський, трьох наступних — Георгій Нарбут. Гривневі 
купюри Нарбута, як і попередня, відзначалися вишуканим оформленням. 
Так, в ескізі 10-гривневої купюри Нарбут використав орнаменти українських 
книжкових гравюр XVII століття, 100-гривневої — зображення робітника з 
молотом та селянки з серпом на тлі розкішного вінка з квітів і плодів, 500-
гривневої — свою улюблену алегорію «Молода Україна» у вигляді 
опроміненої дівочої голівки у вінку (завдяки цій деталі купюра отримала 
гумористичну народну назву «горпинка»). 
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Гривня за часів Скоропадського та Директорії 
 

Гетьман Павло Скоропадський, прийшовши до влади в Україні у квітні 
1918 року, відновив як основну грошову одиницю Української Держави 
карбованець, що поділявся на 200 шагів. 

Було виготовлено ескізи купюр у 10, 25, 
50, 100, 250 та 1000 карбованців. З цих купюр 
Георгієві Нарбутові, який очолив утворену 
при гетьмані «Експедицію з заготовлення 
державних паперів», належав ескіз лише 100-
карбованцевого знаку, де він використав 
портрет Богдана Хмельницького, 
індустріальні мотиви (композицію з 
ремісничих інструментів) та створений ним 
самим проект герба Української Держави зі 
сполученням символів «тризуб» та «козак з 
мушкетом». 

Ескізи інших купюр, що не визначалися високим художнім рівнем і 
виглядали досить еклектично, виготовили І.Золотов, І.Мозалевський, 
О.Богомазов та інші графіки. 

Після переходу влади в Україні у грудні 1918 року до рук Директорії на 
чолі з Володимиром Винниченком та Симоном Петлюрою основною 
грошовою одиницею відновленої УНР знову було проголошено гривню. 

Хронологія введення грошових знаків УНР та Української Держави 
5 січня 1918 року — 100 карбованців (ескіз Г.Нарбута)  
6 квітня 1918 року — 25 та 50 карбованців («лопатки», ескізи 

О.Красовського)  
17 жовтня 1918 року — 10, 100 та 500 («горпинки») гривень (ескізи 

Г.Нарбута)  
жовтень 1918 року — 1000 та 2000 гривень (ескізи І.Мозолевського)  
серпень 1919 року — 10 («раки») та 1000 карбованців (ескізи 

І.3олотова), 100 карбованців (ескіз Г.Нарбута) та 250 карбованців 
(«канарейки», ескіз Б.Романовського)  

жовтень 1919 року — 25 карбованців (ескіз А.Приходька).  
Радянські часи 
«Більшовицькі тисячки» запроваджені Раднаркомом на землях 

Радянської України, мали мізерний курс (1 золотий карбованець = 
5457000000 радянських карбованців). Це становище спричинилося до 
проведення у 1922—1924 роках грошової реформи, наслідком якої стало 



6 
 

введення в обіг радянського червінця (1,6767 г золота). 1924 року було 
встановлено курс нового радянського карбованця, який дорівнював 1/10 
червінця. Ця подія стала моментом остаточного утвердження радянської 
валюти. 

Гривня в сучасній Україні 
Купонокарбованці: від рубля до гривні 

Після проголошення незалежності у 
серпні 1991 року Україна взяла на себе 
питання фінансового забезпечення 
функціонування економіки. На виконання 
постанови Президії Верховної Ради України 
«Про введення в обіг на території республіки 
купонів багаторазового використання» від 9 
вересня 1991 року Національний Банк України 
ввів в обіг купони багаторазового 

використання з 10 січня 1992 року. З 
введенням купонів у готівковому обігу в 
Україні одночасно опинились дві валюти — 
радянські рублі та українські 
купонокарбованці. Для розрахунків за 
продовольчі та промислові товари 
приймались винятково 
купонокарбованці; для розрахунків за 
послуги, та інших видів платежів 
приймались як рублі так і 
купонокарбованці за курсом 1 до 1-го. У 
перші місяці після введення, враховуючи більш ширшу вживаність 
купонокарбованців, вони цінились трохи більше за радянські рублі. 
Поступово, у квітні 1992 року, весь готівковий обіг заповнився 
купонокарбованцями. У листопаді 1992 року рублі були замінені на 
карбованці і у безготівковому обігу. 

Хоча купони багаторазового використання планувалось ввести для 
використування лише на 4—6 місяців, вони проіснували до 1996 року, 
взявши на себе весь інфляційний удар. 

Історія нової гривні 
Безпосередня робота з виготовлення українських грошей розпочалася в 

квітні 1991 року за двома напрямами: розробка дизайну та виготовлення 
купюр і монет. Дизайн гривень був розроблений українськими художниками 
Василем Лопатою та Борисом Максимовим під безпосереднім керівництвом 
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В. П. Матвієнка. Вже в вересні 1991 року, після розгляду і схвалення 
Верховною Радою, був запланований випуск банкнот номіналами 1, 3, 5, 10, 
25, 50, 100, 200 гривень. Пізніше замість 3 гривень було випущено 2, 25-ти — 
20 гривень. 

Згідно з постановою Президії Верховної Ради України «Про 
затвердження назви і характерних ознак грошової одиниці України» від 10 
грудня 1991 року Національний банк України встановлював детальні ознаки 
купюр всіх номіналів, а Голова Правління НБУ отримав повноваження 
підпису до друку зразків банкнот 

2 березня 1992 року були затверджені 
номінали монет: 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 50 
копійок і 1 гривня. Монети номіналом 3, 15 та 
20 копійок в обіг випущені не були. 

14 листопада 1991 року Президія 
Верховної Ради України прийняла постанову «Про національну валюту в 
Україні». Цим документом передбачалось введення в обіг на території 
України національної валюти в І півріччі 1992 року. Тому заходи з 
виготовлення гривні здійснювались у прискореному темпі. Ще 23 жовтня 
1991 року було підписано контракт з «Кенедієн Банкнот Компані» на 
виготовлення гривні. Проте достатніх потужностей для якісного друку 
щонайменше 1,5 млрд. необхідних банкнот фірма не мала. Отже, за згодою 
Леоніда Кравчука, 18 січня 1992 року у Києві було укладено контракт з 
англійською фірмою «Томас Де Ла Рю». Від Національного банку його 
підписав тодішній голова НБУ В. П. Матвієнко. Він же затвердив до друку 
купюри номіналом 50 і 100 гривень. 

Хоча гривня була виготовлена вчасно, складна економічна ситуація 
вимагала введення перехідних грошей, які б прийняли на себе тиск інфляції і 
загрозу неплатежів, як це було в свій час і в США. Виготовлені тоді купоно-
карбованці виконали функцію таких грошей, забезпечивши виплати зарплат 
шахтарям, пенсіонерам, державним службовцям. Це дало змогу уникнути 
дефіциту грошових знаків, який виник при виході України з рублевої зони. 

Паралельно з виготовленням гривні здійснювались заходи з 
впровадження власних потужностей для друкування грошових знаків і 
цінних паперів. 18 вересня 1991 року Кабінет Міністрів України прийняв 
постанову «Про створення потужностей з виготовлення національної 
валюти і цінних паперів». Згідно з цією постановою Національний банк 
створив дирекцію з будівництва необхідних об'єктів. Були укладені угоди з 
провідними світовими виробниками найсучаснішого обладнання з 
виготовлення грошей, яке і стало технічною базою для друку гривні на 
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вітчизняному Банкнотно-монетному дворі. Таким чином, були закладені 
основи для самостійного випуску українською державою власних грошових 
знаків. 

Грошова реформа 
25 серпня 1996 року в засобах масової інформації було оголошено Указ 

Президента України Леоніда Кучми «Про грошову реформу в Україні». 
Безпосередньо виконання грошової реформи було покладене на 
Національний Банк України, який тоді очолював Віктор Ющенко. 

Відповідно до Указу Президента України грошова реформа в нашій 
державі проводилася 2—16 вересня 1996 року. У перший же день реформи за 
встановленим курсом було перераховано у гривні ціни, тарифи, оклади 
заробітної плати, стипендії, пенсії, кошти на рахунках підприємств, установ 
та організацій, а також вклади громадян. Карбованцеві вклади населення 
було перераховано у гривні за курсом 100000 карбованців за одну гривню 
без будь-яких обмежень і конфіскацій із 
вільним їх використанням у гривнях. 

Протягом 15 днів — від 2 до 16 вересня 
1996 року — в готівковому обігу одночасно 
вільно використовувалися як гривні, так і 
карбованці з поступовим вилученням 
останніх. Після 16 вересня 1996 року 
приймання карбованців в усі види платежів 
було припинено і єдиним законним засобом 
платежу на території України з цього 
моменту стала гривня. 

З початку реформи всі видачі готівки з кас банків (у тому числі для 
виплати заробітної плати, пенсій та інших доходів), безготівкові розрахунки 
здійснювались тільки у новій національній валюті. 

Час для цього було обрано не цілком вдалий. Грошова реформа не була 
підкріплена іншими заходами у сфері податкової, бюджетної політики тощо, 
про що свідчило, зокрема, зосередження майже половини усієї грошової маси 
в наступні роки в сфері тіньової економіки, значне переважання купівлі 
населенням іноземної валюти над її продажем. Курс гривні майже два роки 
утримувався завдяки жорсткій монетарній політиці, тобто штучному 
заниженню грошової маси щодо валового внутрішнього продукту, що 
посилювало грошовий голод на гривню, бартеризацію торгівлі, кризу 
неплатежів та ін. Внаслідок цього курс долара в 1996 р. знизився на 24 % 
(вплив гривні був незначний, оскільки її було впроваджено на прикінці того 
ж року), в 1997 — на 9 %. У 1997 дещо зріс рівень монетаризації економіки. 
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Разом з істотним зростанням дефіциту державного боргу та виплат відсотків 
по ньому, неефективним використанням бюджетних коштів, зменшенням 
валютних резервів НБУ, погіршенням фінансового становища підприємств 
тощо в 1998 це призвело до поступової девальвації гривні, яка становила 84 
%. Водночас при запровадженні режиму конвертованості гривні не було 
дотримано основних вимог конвертованості.  

 
Українська гривня - королева краси 

 

Королевою "конкурсу краси" серед 
валют в 2008 р. стала українська гривня, 
обійшовши понад 50 інших "суперниць" з 
усього світу. Змагалися не лише у красі, а й у 

міцності, банківському 
забезпеченні та 
платоспроможності.  

Швейцарські фінансисти 
розглянули понад 50 
найпопулярніших валют під час 

щорічного засідання комісії з естетики Міжнародного Фінансового 
Банку (IFB).  

П'ятірка найгарніших валют наступна:  
1. Українська гривня  
2. Австралійський долар  
3. Євро  
4. Болгарський лев  
5. Американський долар  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Австралійський долар 

Євро 

Болгарський лев 

Американскьйи долар 
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Валюти оцінювалися багатьма критеріями: окрім естетичного 
оформлення грошових знаків бралися до уваги їх платоспроможність, 
банківське забезпечення, історичне значення зображення на валюті 
(особистості та архітектурні споруди), міцність.  

Цікаво, що екзамен на міцність "провалив" канадський долар - він рвався 
найчастіше. Також тендітними виявилися англійський фунт та латвійський 
лат.  

Украинская денежная эмиссия 1942 года 
 
Как известно на всей оккупированной территории СССР в обращении 

были купюры единой военной эмиссии, выпускаемые Германией для всей 
оккупированной Европы – выпуски Reichskreditkassen (Имперские 
кредитные кассы). Германия использовала билеты Имперских кредитных 
касс как “деньги вторжения”, т.е. они выдавались непосредственно 
войсковым организациям для расчетов с местным населением. После 
оккупации военные деньги могли заменятся местной валютой, при этом 
военная валюта официально сохраняла платежную силу. 

Как и во многих оккупированных странах Европы, так и на захваченной 
территории СССР, немецкие власти сохранили за национальной валютой – 

советским рублём – силу законного 
платёжного средства наравне с 
оккупационными марками. 1 марка 
приравнивалась к 10 рублям. 

Весной 1942 года, в столице 
учрежденного рейхскомиссариата 

Украины – городе Ровно – был образован Центральный эмиссионный банк, 
который 1 июля этого же года выпустил в обращение собственные 
денежные знаки – карбованцы (1 карбованец приравнивался к 1 рублю, 10 
карбованцев – к 1 рейхсмарке) номиналом в “1″, “2″, “5″, “10″, “20″, “50″, 
“100″, “200″ и “500 карбованцев” (на всех стоит дата эмиссии “10 марта 
1942″). Все они должны были демонстрировать “любовь” оккупантов к 
народу, а потому несли изображения то маленького мальчика, то девочки с 
миловидными чертами лица и букетом полевых цветов, то крестьянки с 
колосьями пшеницы, то шахтера, то кузнеца… Рядом – текст на немецком 
языке и орел со свастикой. На оборотной стороне – надписи, 
продублированные на немецком и украинском языках, в том числе и такая: 
”фальшування грошевих знакив караеться тяжкою тюрмою”. 
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Согласно специальному 
постановлению, населению 
рейхскомиссариата предписывалось до 
25 июля 1942 года обменять советские 
купюры от 5-рублевого номинала и 
выше на карбованцы. Монеты и 
казначейские билеты СССР 
достоинством “1″ и “3 рубля” 
продолжали хождение ( как видим, 
немцы не очень-то комплексовали по 
поводу того, что на бумажке в три 
рубля наряду с гербом СССР были 
изображены два бойца-красноармейца. 

Однако в постановлении оговаривалось, что “банкноты будут изъяты из 
обмена, если не будет доказательств, что они приобретены законно”, в связи 
с чем многие обладатели крупных сумм в червонцах просто не знали, как 
подступиться к обменному бюро. Настораживало киевлян и то, что 
обменивались на наличность лишь купюры в 5 рублей и 1 червонец, а при 
обмене купюр в 3, 5 и 10 червонцев “новые деньги” на руки не выдавались, а 
зачислялись на беспроцентный “счёт сбережений”. Т.е. в принципе это была 
открытая конфискация советских денег. 

После “обмена”, на Украине остались в обращении: карбованцы, 
советские денежные знаки достоинством в 1 и 3 рубля, советская разменная 
монета, оккупационные марки и монеты в 1, 5 и 10 пфеннингов. При этом 
карбованцы имели хождение исключительно на территории 
рейхскомиссариата “Украина” и нигде больше. 

По свидетельствам очевидцев, быстрое обесценивание карбованцев 
началось в 1944 году во время наступления Красной Армии. Примерно тогда 
же произошел и массовый отказ от оккупационных марок, курс которых на 
“черном рынке” стал стремительно падать. 
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История денег 
 

Примерно 3-2 тыс. до н. э. В Месопотамии появляются первые банки. Их 
роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие 
услуги по безопасному хранению товаров.  

 
Примерно 2 250 г. до н. э. Правители Каппадокии (ныне территория 

Турции) впервые начали гарантировать качество и вес серебряных слитков, 
выполнявших функцию денег.  

 
Примерно 1 200 г до н. э. Появляется китайский иероглиф 

"деньги", которым обозначали ракушки каури, выполнявшие 
роль универсального платежного средства. В некоторых 
регионах Азии каури сохраняли эту функцию до середины ХХ 
века. 

 
Примерно 1000 - 500 лет до н. э. В Китае появляются прототипы денег: 

слитки металла в форме лопат, мотыг и ножей, которые ранее 
использовались в качестве средства обмена.  

 
Примерно 640- 630 г до. н. э. В Лидии (территория современной Турции) 

впервые изобретены деньги в современном смысле этого слова. Это были 
круглые монеты из электрона (сплав золота и серебра). 

 
Примерно 600 г до. н. э. Первое достоверное свидетельство о 

существовании банковских операций, похожих на нынешние. Банкир Тифий 
имел сеть контор в различных городах Греции и Ионии. Он использовал 
безналичный расчет - торговцы и путешественники перевозили с собой не 
деньги, а расписки банка Тифия.  

 
Примерно в это же время в Китае начали чеканить монеты из железа. До 

этого деньги изготавливались лишь из драгоценных металлов и их 
стоимость, фактически, равнялась стоимости материала, из которого они 
были изготовлены. В Китае впервые начали использовать для изготовления 
денег более дешевый материал и ввели понятие "номинал". 

 
 Примерно 500 г до. н.э. Греческие авторы описывают 

реформы спартанского законодателя Ликурга. Ликург 
впервые в мире попытался проводить политику 
финансового изоляционизма. Он запретил использование 

золотой и серебряной монеты, чтобы ограничить 
деятельность иностранных торговцев предметами роскоши. Спартанские 
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деньги изготавливались нарочито большими и тяжелыми, для перевозки 
даже не очень крупных сумм требовалась телега, запряженная лошадью. Они 
не были конвертируемы - их отказывались принимать к оплате везде, кроме 
Спарты.  

 
910 г. В Китае начат массовый выпуск денег из бумаги.  
 
1156 год. Первый официальный контракт о курсах обмена валют. 

Генуэзские купцы заключили его с Византией. Менялы, 
специализировавшиеся на обмене денег, выпускавшихся различными 
государствами, действовали повсеместно в мире более 1. 6 тыс. лет. 

 
12 век. В северной Италии открывается множество частных банкирских 

домов. В Генуе зафиксирован первый банковский перевод безналичных 
средств в современном смысле этого слова.  

 
1440 год. Иоганн Гутенберг изобрел печатный станок, который 

предназначался для изготовления книг. Однако в скором времени было 
предложено использовать его для печатания бумажных денег - их выпуск 
стал более быстрым и менее затратным. Ранее принцип печатного станка 
для печати денег использовали китайцы, однако об этом европейцы, судя по 
всему, не знали.  

 
1649 год. Банки Англии, Франции, Голландии стали выпускать чеки в 

современном их понимании. Прототипы банковского чека были известны с 
13 века.  

 
1661 год. Создан первый государственный центральный банк в мире - 

Банк Швеции. Идея центрального банка, контролирующего банковские 
операции в стране и отвечающего за производство и состояние 
национальной валюты, была революционным нововведением и крайне 
долго прививалась в мире. К примеру, во Франции центральный банк 
появился через 140 лет. Государственный банк Российской Империи был 
основан в 1860 году. В США Федеральная Резервная СистемаFederal Reserve 
System (выполняет функции Центрального Банка) была создана лишь в 1913 
году. До этого многие американские банки самостоятельно выпускали 
долларовые банкноты, которые заметно отличались по размеру и дизайну. 

 
1705 год. Опубликована первая книга, посвященная теории 

монетаризма: "Деньги и Торговля. Предложение об Обеспечении Народа 
Деньгами" (Money and Trade Considered: With a Proposal for Supplying the 
Nation with Money). Ее автором был шотландец Джон Ло (John Law).  
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1824 год. В США впервые в мире создана система банковского клиринга - 
система безналичных расчетов за товары, ценные бумаги и оказанные 
услуги, основанная на учете взаимных финансовых требований и 
обязательств.  

 
1837 год. Изобретение телеграфного аппарата, приведшее к революции 

в сфере финансов. В конце 18 века телеграф стал средством финансовых 
коммуникаций. В начале ХХ века примерно 80% мировых банковских 
платежей проходили с помощью телеграфа. В 1914 году в Великобритании 
имелось около 800 тыс. телеграфных аппаратов, в Германии - около 1 млн. 
400 тыс., в США - 10 млн. Любопытно, что Федеральная Резервная Система 
США стала использовать телеграф для проведения транзакций лишь в 1918 
году. Причиной было недоверие к новой технологии: считалось, что 
благодаря телеграфу доступ к финансовой информации смогут получить 
жулики.  

 
1937 год. Первый прототип современного компьютера создан в 

Колледже штата Айовы. В 1946 году в Университете Пеннсильвании был 
создан первый настоящий компьютер ENIAC (Electronic Numerical Integrator 
and Calculator). Он весил 30 тонн и мог совершать 5 тыс. операций в секунду. 
Его стоимость составляла 0 тыс. и он был создан по заказу армии США для 
проведения артиллерийских расчетов. Один из изобретателей компьютера 
произнес историческую фразу: "Возможно мы сможем продать пять таких 
штук на международном рынке". Первые десятилетия компьютерной 
истории никому не приходило в голову использовать эти устройства для 
проведения финансовых операций - компьютеры считались слишком 
ненадежными, чтобы им можно было доверить столь ценную информацию.  

 
1944 год. Международная конференция в Бреттон Вудсе (США). Курс 

доллара привязан к курсу золота. Доллар стал валютой, на которой основана 
международная торговля. Этот год условно принято считать началом 
современного процесса глобализации. На конференции в Бреттон-Вудсе 
также было принято решение о создании Международного Валютного Фонда 
(International Monetary Fund) Всемирного Банка (World Bank) и развитии 
свободной торговли. Принципиально новая идеология деловых отношений 
нуждалась в новых способах операций с деньгами.  

 
 1950 год. Создана первая кредитная карточка - 

Diners Club, которая предназначалась для оплаты 
завтраков, обедов и ужинов в ресторанах. Два года 
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спустя Franklin National Bank выпустил первую банковскую кредитную 
карточку. Ныне на одного взрослого американца приходится 10 
пластиковых карточек, ими можно расплатиться практически везде.  

 
1950- е годы. Банки создают сеть передачи финансовой информации с 

помощью телексной связи.  
 
1972 год. Компьютеры приходят в сферу финансов. В США впервые в 

мире создана централизованная электронная сеть учета банковских чеков. 
Компьютеры стали основой системы социального обеспечения США. 
Подсчитано, что из-за несовершенства программного обеспечения за период 
с 1972 по 1995 год компьютеры обсчитали 695 тыс. получателей социальной 
помощи в общей сложности на 0 млн.  

 
1973 год. 239 банков из 15 стран мира создали Общество Всемирной 

Межбанковской Финансовой Телекоммуникации (Society for Worldwide 
Interbank Financial Telecommunication - SWIFT). Система SWIFT, заменившая 
телетайп, стала первой международной системой такого рода. В 2002 году ее 
пользователями были более 7.6 тыс. организаций из 198 стран мира, 
которые за год передали почти 2 млрд. сообщений. 

 
1991 год. Европейская физическая лаборатория CERN создала 

известный всем интернет- протокол - www - World Wide Web. Эта разработка 
была сделана, прежде всего, для обмена информацией среди физиков. В 1992 
году Интернетом заинтересовались банки, которые стали создавать сперва 
рекламные сайты, а примерно с 1996 года - полноценные банковские 
представительства в Интернете. Подсчитано, что стоимость одной 
банковской операции, проведенной через Интернет, на 90% дешевле 
аналогичной операции, совершенной в "традиционном" банковском офисе. 

 
 1993 год. Изобретены "цифровые деньги" - DigiCash. На основе этой 

технологии чуть позже были созданы смарт-карты - 
карточки с компьютерным чипом, на которой 
записывается информация о количестве денег на счете. 
Приобретатель карточки может купить ее, например, за 
и использовать как обычные деньги (подразумевается, 
что считывающие устройства установлены абсолютно 
везде, где может требоваться оплата), а после либо 

пополнить счет, либо просто выбросить карточку. Во время Олимпийских 
игра в Атланте (1996 год) было продано более 300 тыс. смарт-карт. В Японии 
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в этом же году на смарт-карты были переведены абсолютно все телефонные 
аппараты.  

Обычные смарт-карты защищены персональным кодом, что делает их 
воровство менее прибыльным и хлопотливым занятием, чем похищение 
обычных денег. Ныне существуют технологии, позволяющие 
персонализировать "цифровые деньги", например, на них можно разместить 
фотографию владельца, отпечатки его пальцев и т.д. 

 
1995 год. Год великого перелома. Окончательная победа цифровых 

денег над бумажными. В 1995 году 90% всех банковских платежей в США 
проводилось в электронной форме: по подсчетам National Automated Clearing 
House Association, 3 трлн. транзакций совершались в электронной форме, 
трлн. - чеками и лишь .2 трлн - наличными. 

 
1998 год. В США создана система PayPal, позволяющая пользователям 

компьютеров пересылать друг друг деньги по электронной почте. В Европе 
создана система PhonePaid, позволяющая проводить транзакции с помощью 
мобильных телефонов. В конце 1990-х годов было создано множество систем 
"интернет-денег": Clickshare, The Internet Dollar, Internet Cash, NetCheque и т.д. 

 
2002 год. Впервые введена единая валюта для европейских государств - 

евро. Для проведения безналичных расчетов евро применялось с 1999 года.  
 
2003 год. Роберт Мандел (Robert Mandell), лауреат Нобелевской 

премии по экономике, предсказал, что уже в 2040 году мир может 
оказаться на пороге создания единой валюты . Ее основой могут стать 
денежные единицы США, Европейского Союза и Японии. Мандел назвал 
гипотетическую валюту "дей" (доллар, евро, йена) или "интор". 

 
Кожанные деньги 
 

До того как Аляска была продана США там существовала компания, 
которая выпускала свои собственные деньги. Кожанные деньги. В качестве 
материала в основном использовалась кожа морских котиков. 

 В период действия на Аляске Российско-
американской компании, в 1799-1867 годах, ее 
главным правлением, находящимся в Санкт-
Петербурге, для расчета с рабочими было решено 
выпустить кожаные деньги. Почему именно 
кожаные? Дело в том, что посылка на Аляску 
медных монет, предназначенных для расплаты с 
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рабочими компании, была связана с большим риском. Ведь корабль в пути 
мог и затонуть. Имелась и еще одна причина, заставившая компанию 
принять решение о выпуске кожаных денежных знаков. Часть медных денег 
оседала у местного населения. Монеты использовались им для изготовления 
наконечников копий и стрел, а также в качестве рыболовных грузил. 

Первый их выпуск в количестве десяти тысяч единиц на сумму 42 
тысячи рублей был отпечатан на тюленьей коже. Он находился в обращении 
с 1816 по 1826 год. Но шло время, деньги – они еще назывались марками – 
ветшали, стал плохо различаться цвет, стерлись надписи. И в 1826 году 
компания выпускает новые денежные знаки, отпечатанные на грубом 
пергаменте – недубленой коже животных. Проходит еще восемь лет, и снова 
возникла необходимость уже в третьем выпуске кожаных денег, 
предназначенных исключительно для замены второго выпуска. Он вышел в 
1834 году. 

 Кожаные деньги были разного вида и 
достоинства: рублевые в 1, 2, 5, 10, 20 и 25 
рублей и в 10, 25 и 50 копеек. 
Правительство никогда не 
контролировало их выпуск. Своим цветом 
они напоминали русские ассигнации, 
выпущенные по указам Екатерины II 1768 
и 1787 годов. Например, марки 
десятирублевого достоинства были розовые, а пятирублевые – синими. 
Разменные марки, заменявшие монеты, имели цвет слоновой кости и были 
похожи на монеты своей формой. Дырочки в верхней части денежного знака, 
срезанные два или все четыре угла прямоугольника, на котором печатался 
денежный знак, облегчали опознавание его достоинства аборигенами и 
неграмотными рабочими компании. 

В 1876 году Россия продает свои североамериканские владения США за 7 
миллионов 200 долларов, что ровнялось примерно одиннадцати миллионам 
рублей. А в следующем году ликвидируется и Российско – Американская 
компания. Находящиеся же в обращении кожаные деньги были обменены на 
русские государственные и, по-видимому, уничтожены.  

До 1907 года предполагалось, что во всем мире их сохранилось около 
двадцати. В конце 1980-х годах их было известно уже около 40 единиц, из 
них 15 находилось в Государственном Историческом музее, 4 – в Эрмитаже, 
остальные – в частных коллекциях России и за рубежом, в том числе 
несколько в США, 2 – в Финляндии и один – в Канаде. 
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Трохи більше про гроші 
Які форми! 

 
В Іраку, Індії, Бангладеш, Лівії та інших країнах Азії краї монет мають 

хвилеподібну форму. з одного боку це захист від підробок, а з іншого – 
підказка для людей з поганим зором або ж просто для малоосвічених 
громадян. Досить просто покрутити в руках монетку, щоб зрозуміти скільки 
верблюдів за неї можна купити. 

Монети-електрогітари з’явилися у Сомалі у 2004 році – до 50-тиріччя 
рок-н-ролу. Сувенір номіналом у  долар продають за $12,5. 

Гроші у формі звичайної ложки достоїнством у 5 доларів – винахід уряду 
Конго. 

Монету у вигляді сонячного годинника придумали в Ліберії. Щоправда 
для того, щоб дізнатися точний час, вам знадобиться компас та чимала доля 
винахідливості. 

 Найдавнішими серед грошей, які дожили до нашого 
часу, вважаються англійські фунти та пенні. Відомо, що 
монети з назвою «пенні» саксонські племена чеканили 

ще до завоювання вікінгів (1066 рік). 
Національні валюти країн Європи, які зникли з появою 

євро, також були з історією. Датою народження австрійського 
шилінгу вважається 1924 рік, бельгійського франку – 1832, фінської марки – 
1860, французького франку – 1360. німецька марка веде власну родословну з 
ХІ сторіччя, а грецька драхма – взагалі з VII, причому до нашої ери. 

Найбільша у світі золота монета була випущена в 
Австрії у 2004 році. Її вага – 31 кілограм, діаметр – 37 
сантиметрів, номінал – 100 000 євро. При цьому 
ринкова вартість кожної – 400 000 євро. Цікаво, що 
двопудові гіганти вважаються законним платіжним 
засобом. 

Найдорожчою монетою в історії 
вважається «подвійний орел» - 
двадцятидоларова золота монета, яка 
була продана на аукціоні Sotheby’s у 2002 
році за $7 590 020. У порівнянні з цим 
$409 000 за особливо рідкісний 

англосаксонський пенні – просто копійки. 
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У сучасній історії гроші – це не завжди метал або 
папір. Ще у 1920-ті роки у Німеччині випускалися 
монети з фарфору. Окрім цього, багато країн роблять 
купюри з полімерного пластику. Причому мова йде не 
лише про багату Австралію та технологічну Малайзію, 
а також і про Румунію, Бразилію і навіть Західне Самоа. 
А в стародавньому Китаї бронзові монети відливали у 

вигляді звичних для селян предметів побуту: мотиг, ножів, дзвоників і навіть 
музичних інструментів. 

У монетних дворах кожної країни є традиція – зображати на банкнотах 
лише історичні реалії: портрети відомих людей, 
фрагменти творів мистецтва, туристичні види або 
тварин. Єдиний виняток з цього правила – євро. На цій 
валюті зображені неіснуючі архітектурні конструкції, 
які, за задумкою європейських чиновників, не повинні 
асоціюватися із жодною з країн. 

У Китаї була знайдена одна з найдавніших 
нумізматичних колекцій – її збирач жив у ХІІІ сторіччі. 
Найстарша монета в його колекції була відчеканена у 206 
році до нашої ери, а всього у колекції нараховувалося сто 
тисяч монет. Важила вона більше за півтони. 

 

Шукайте жінку 
 

У монетній справі процвітає дискримінація 
за гендерною ознакою. Жінок зображають на 
банкнотах набагато рідше аніж чоловіків. 
Найпопулярніша дама 
– англійська королева: 
портрет Єлизавети ІІ 

прикрашає лицьову сторону всіх англійських 
банкнот та інших держав, що входять у Британську 

співдружність. До появи євро на купюрах 
багатьох європейських країн зустрічалися різні 
жінки – звісно ж, менш відомі ніж королева. На 
20 німецьких 
марках – 

письменниця Дросте-Хюльсхофф, на 100 марках 
– піаністка Клара Шуман.  
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На 1000 італійських лір – педагог Марія 
Монтессорі.  

На 100 
норвезьких кронах – 
дівчина Коллет. У 

Росії на грошах зображали лише одну жінку – 
Катерину Велику: дореволюційна банкнота з її 

зображенням номіналом 100 карбованців 
вважається однією з найкрасивіших банкнот.  

Ну а  на сучасних українських гривнях 
жінка зустрічається один раз – Леся Українка 
на 200 гривневій купюрі. 

 
 
Птахи щастя  
 

Найрозповсюдженіший на купюрах 
птах – це, звісно, орел. Щоправда, 
починаючи з середини ХХ сторіччя 
орли з грошей почали зникати. Нині у 
грошово-купюрній моді все більше 

екзотичних птахів: лірохвости, рожеві журавлі, колібрі, папуги. У 
Гватемалі на грошових одиницях не тільки зобразили птаха 
кетсаль, яку особливо поважають індіанці майя та ацтеки, але і 
назвали так свою національну валюту. 

 
Чому гроші так називаються? 
 

 Цікаву історію мають назви багатьох грошових одиниць світу. Так назва 
монети, яка пізніше стала називатися «долар», вперше виникла у Чехії. 

У XIV сторіччі у чеському поселенні Йоахимсталь були відкриті поклади 
срібла; з нього почали чеканити монети. Ці срібні кругляки скоро стали 
відомі у Європі як йоахимсталери або, скорочено, талери. У Скандинавії талер 
став «королівським» – риксдалером, а у США – доларом. А в Росії залишилася 
лише перша частина чеської назви. Оскільки ім’я Йоахим звучало подібно до 
Юхим, монети почали називати «юхимок».  
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Динари країн арабського Сходу та 
Югославії названі на честь давньоримського 
денарія, раніше відомого у всьому 
Середземномор’ї; а сам дена рій був так 
названий через те, що був вартий 10 фунтам 

міді («дені» у перекладі з латині – «десять»). Правнучкою денарія була і 
невеличка французька монета деньє. 

Дирхеми із казок «Тисячі та однієї ночі», також старовинні східні монети 
зобов’язані своїм іменем грецькій драхмі. А «драхма» означає «пригоршня». 
Недарма цим же словом називали і міру ваги. У Росії драхма довгий час була 
аптекарським ваговим поняттям і дорівнювала 1/8 унції або 20 грамам. 

Назва іспанської монети песо взагалі 
перекладається як «вага». Адже перші гроші 
були злитками або шматками дорогоцінних 
металів. До речі, від песо ведуть свою назву і 
знамениті піратські піастри. 

Італійська назва грошей – ліра та 
французька – лівр походять від латинського «лібра» – «ваги», «різноваги»; 
англійський фунт – ніщо інше як перекручене римське «пондус» – «вага», 
«важкість». 

В інших країнах назва монети могла бути 
зв’язана з матеріалом виготовлення. Голландський 
гульден – від слова «золото», також польський 
злотий, індійська рупія (у перекладі з санскриту 
«рупья» означає «чеканне срібло»). Слово «рубль» 
зберігає пам'ять про частини срібного прута, які 
відрубувалися для здійснення покупки. Ну а на 
копійці просто був зображений вершник зі списом. 
Гривня веде свій рід від прикрас, що впліталися 

коням у гриву. До речі, сота частина давньоруської гривні називалася куна, 
адже найдавнішим засобом розрахунків були шкурки куниць. 

Іноді назви монет походять від рельєфу на аверсі або реверсі. Окрім вже 
згаданої копійки можна назвати португальський ескудо. «Ескудо» означає 
«щит», «герб». 

Болгарський лев – від зображення царя звірів на монеті. Чеські, 
словацькі, датські, швецькі, норвезькі та ісландські крони – від чеканеної на 
монеті корони. Луїдор – монета з профілем короля Людовіка (Луї) ХІІІ – 
означає «Луї із золота», «Золотий Луї». 
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Ріал арабських країн та ріель Камбоджі також як і 
долар є жертвами перекручення: їх назви походять від 
іспанського «реал» - «королівський». Середньовічний 
італійський дукат названий по титулу герцога – 
«дука». 

В революційну пору гроші називали на честь тих, 
хто ніс волю: так, наприклад, венесуельський болівар 

названий на честь Сімона Болівара, який зруйнував колоніальну імперію. А 
гроші Коста-Ріки та Сальвадору – колони, названі на честь Христофора 
Колумба, і’мя якого у правильному вимовленні звучить як Кристобаль 
Колон. 

 
Навіщо людині гроші 
 

- Монета як жереб. Монетку до цих пір використовують футбольні   
арбітри для вибору воріт перед початком гри. 

- Німці використовують монету в один пфеннінг для перевірки якості 
пива. Монету кладуть на пивну піну у кухоль, якщо монета не тоне, то пиво 
вважається «правильним». 

- Звичайнісінькі монети контролюють хід найвідомішого у світі 
годинника – лондонського Біг Бену. Якщо годинник відстає або поспішає, то 
головний наглядач годинника кладе або знімає з маятника однопенсову 
монету, яка прибавляє або віднімає секунду руху. 

- Золоті монети видавали всім англійським льотчикам, які бомбили 
Косово. Ці монети супроводжувалися запискою, написаною сербською мовою 
з проханням не вбивати льотчика, якщо його зіб’ють, а взяти замість цього 
золоті монети.  

- Солдати Суворова використовували монети у якості медалей. 
Генералісимус нерідко міняв свою зарплатню на срібні рублі та 
нагороджував тих солдат, які себе добре проявили. Вони вважали за честь 
зробити дірку в монеті та повісити її на груди. 

- Зустрічаються і монети-пам’ятники. Пам’ятник легендарному 
адміралу Макарову зроблений з переплавлених монет офіцерів флоту. А в 
Японії з монет, зібраних дітьми, були відлиті дзвони миру. Один з них 
встановлений у Нью-Йорку. 
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А ви знаєте чому краї монет роблять ребристими? 
 
Довгий час цінність монет була еквівалентна наявній 

в них кількості металу. У зв’язку з цим існувала проблема – 
шахраї зрізали невеликі шматочкиметалу з країв, щоб 
робити з них нові монети. Рішення проблеми 
запропонував Ісаак Ньютон, який був за сумісництвом 
співробітником Британського Королівського монетного 
двору. Його ідея була дуже простою – прорізати в краях 
монети маленькі лінії, через які стесані краї були б відразу 
помітні. Ця частина на монетах оформляється таким чином до цього дня і 
носить назву гурт. За даними Монетного двору США, у десяти центової 
монети їх 118, у четвертака – 119, а у монети в півдолара – 150 борозенок. 
Хоча монети вже виготовляють не з дорогоцінних металів, ці борозенки 
збереглися на них і сьогодні, адже завдяки ним люди з вадами зору 
розрізняють монети між собою. Цікаво, що монети номіналом в один і п’ять 
центів ніколи не мали борозенок, бо їх ніколи не виготовляли з дорогоцінних 
металів. 

 
Грошові забобони 

Цікаві факти 
 

Вважається, що в день зарплати не можна витрачати жодної гривні. Уся 
сума повинна переночувати вдома. 

Гроші, отримані від першого покупця, потрібно поцілувати, потім 
плюнути на них і заховати у свій гаманець, щоб вони притягнули до себе інші 
гроші. Вважається, що цей звичай цей пішов від лондонських “мясницьких 
дружин” – жінок, які торгували на ринках курями, маслом і яйцями. 

Щасливою монетою у росіян вважається нерозмінний п’ятак, а в 
американців – перший зароблений долар. Німці тримають в кишені або в 
гаманці зігнуту або просверлену монету. 

Російські купці, почувши по весні голос першої зозулі, побрязкували в 
кишені грошима. Вважалося, що це притягує нові гроші. 

У китайців грошовий амулет – три юані, сполучених через дірочки 
червоною шовковою стрічечкою. Як талісман, так і самі гроші належить час 
від часу ласкаво погладжувати і берегти. 
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Будь-які знайдені гроші – річ небезпечна. У Японії ніхто ніколи не 
підніме втрачений гаманець (хіба для того, щоб віднести в поліцейський 

відділок). Японці вважають, що за такий 
нежданий подарунок доля незабаром 
запитає дуже строго, віднявши у тебе 
щось цінніше. 

Найщасливішими канадським 
купюрами вважаються “голови диявола” – 

долари із зображенням молодої Єлизавети II. При уважному розгляді в 
кокетливій зачісці королеви можна помітити обличчя диявола. Їх 
залишилося дуже мало, оскільки канадський банк тут же випустив нову 
партію, з відретушованою зачіскою. Вважається, що “голова диявола” 
приносить щастя. 

Купюра номіналом 2 долари існує! Вона була випущена в обіг у 1928 
році. Проте, чомусь її визнали нещасливою: її відмовлялися брати як 
зарплату або решту. З 1976 року її перестали випускати. 

Російські паперові гроші при випуску в 
обіг зазвичай підписувалися керуючим 
Державним банком та одним із касирів 
банку. У числі касирів царського епохи був 
такий собі Брут, який почав підписувати 
грошові знаки у 1887 році. Деякий час 
опісля, якщо вірити чуткам, з неясних 
причин касир Брут повісився. Та існує повір’я, ніби мотузка повішеного 
обіцяє удачу тому, хто її отримає. Звичайно, мотузкою Брута ніхто не 
цікавився, але підписані ним банкноти почали вважатися “щасливими”. Досі 
в деяких колекціях можна зустріти “брутовські” рублі в дуже хорошому стані. 

 
 Історія податків 
 
З виникненням держави (VIII – ХII ст) у Київській Русі розпочинає свою 

історію і податкова система (служба) на українських землях. Середньовічна, 
феодально-децентралізована податкова 
система проіснувала на Україні до середини 
18століття, а пережитки її – до 19 століття.  

Найдавнішою системою прямих 
податків була у Київській Русі данина на 
утримання княжого двору та дружини. 
Панування натурального господарства 
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визначало, в основному, натуральний характер податкової системи. Данина 
сплачувалась зазвичай, продуктами сільського господарства і промислів 
(хутро, віск, мед, шкіра). Збирали данину 
безпосередньо виїжджаючи на так зване полюддя, 
у вигляді різних дарів князю чи представникам 
його адміністрації, чи «повозом» коли її 
привозили до Києва.  

Саме при зборі данини проявлялися 
найбільш характерні, негативні риси феодально-
децентралізованої системи: неврегульованість розмірів та періоду збору 
більшості податків, їх величезна кількість і різновидність, випадковість і 
свавілля поборів, збирання особами, які особисто зацікавлені у 
максимальному доході. Усе це на практиці доводило до значних зловживань, 
результатом чого були заворушення і навіть повстання.  

Класичним прикладом стали події 945 року – повстання у Древлянській 
землі проти Київського князя Ігоря. Під час полюддя він спробував стягнути 
данину з деревлян двічі, за що і поплатився головою.  

Великим досягненням за часів Київської Русі у впорядкуванні 
податкової системи стало зведення Ярославом Мудрим загальноприйнятих у 
ті часи законів у єдину «Руську правду», яка стала правовим кодексом усієї 
країни.  

 «Руської правди» немає в окремому 
збірнику, існує тільки кілька редакцій. Деякі 
норми звичаєвого права збереглися у 
«Правді» Ярослава – давній частині короткої 
редакції «Руської правди», яка складається з 
43 артикулів. Можливо вона є переробкою 
одного зі списків. Окремі норми її 
використовувались ще у 18-19століттях. 

Проте соціальне призначення «Правди» Ярослава, складеної після повстання 
у Новгороді 1015р., завадило включенню до неї більшості норм усного 
звичаєвого права, що існували на той час. Про них згадується лише в деяких 
літературних пам`ятках і договорах Русі з Візантією X століття.  

«Руська правда» - найважливіша пам̀ ятка феодального права; її норми 
закріпляли привілейоване становище феодалів та їх оточення, захищали 
життя пануючого класу. Підтвердження цьому – статті про відповідальність 
за вбивство, нанесення образи, про право на спадщину та ін. Окремі частини 
«Руської правди» виникли в найбільш складні моменти історії Київської Русі, 
коли у країні загострились класова боротьба, виливаючись у народний рух. 
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Тому за змістом можна простежити, як феодальні відносини визначали 
характер і форми класової боротьби, а класова боротьба впливала на зміни 
державного устрою і еволюцію права. «Руська правда» виникла на місцевому 
рівні і була результатом розвитку юридичної думки на Київській Русі. Було б 
помилковим вважати руське право збіркою норм інших держав. У той же час 
Русь знаходилась в оточенні інших держав і народів, що так чи інакше 

впливали на неї і на які впливала вона. Є 
підстави вважати, що норми «Руської 
правди» відбились на розвитку західних 
слов`ян. «Руська правда» мала 
величезний вплив на становлення більш 
пізніших пам`яток права північно-східних 
слов`ян, таких, як Псковська судова 

грамота, Судебник 1497року, Судебник 1550року і навіть окремих статей 
Соборного уложення 1649року.  

«Руська правда» - найвизначніша і найповніша пам̀ятка прав періоду 
Київської Русі, яка дає змогу дослідити державно-правовий лад і 
прослідкувати розвиток правових відносин того часу.  

Складовою частиною її став «Покон вірний», який детально 
регламентував діяльність податкової системи.  

Одиницею оподаткування був «дим», який мав певний розмір землі(у 
середньому воно дорівнювало одному плугові або 15га), 20-30 «димів 
складали дворище». В основному це було об̀ єднання родичів, які спільно 
відповідали за розклад і збір податків. Сьогодні у кожному селі можна 
виділити первісні дворища, що носять імена своїх перших засновників. 
«Дворища» об’єднувались у громади, на чолі яких стояли старости, які 
обирались на вічі. Близько 1/3 зібраної данини князь брав на особисті 
потреби, а решта йшла на утримання дружини, органів управління і ведення 
війни.  

Основою грошових надходжень були мита і штрафи. Більшість складали 
торговельні мита – «вага» і «міра» - за зважування і вимір; «мит» - за 
провезення товарів через міські застави; «перевіз» - перевезення товарів 
через річку. «Гостинне» і «торгове» стягувалось за право мати склади й 
організацію торжищ. Внутрішня торгівля велась переважно на торгах у 
відведеному місці і в певний час. У Києві, наприклад, їх було аж 8, зокрема 
торговище на Подолі(тепер Контрактова площа), Бабин Торжок на 
Горі(поблизу нинішньої Андріївської церкви). Дуже жвавою була зовнішня 
торгівля. Так, через Київ проходив знаменитий шлях «із варяг в греки».  
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Із встановленням феодальної роздробленості княжі доходи стали значно 
обмеженішими. Податки осіли на місцях. Через брак коштів значно 
скоротилося постійне військо. Загальнодержавні збройні сили в основному 
складались з ополчення васалів. Встояти проти сильного ворога було 
проблематично, що й призвело пізніше до катастрофи.  

 
 Грошова, натуральна данина Литовсько-Польської доби 
  
У першій половині 14 століття більшість українських земель (Поділля, 

Київщина, Чернігівщина) увійшли до складу Великого Князівства 
Литовського. Тут зберігалась податкова система періоду Київської Русі та 
діяли закони «Руської правди» аж до другої половини 16століття, коли ці 
землі після Люблінської унії Литви з Польщею (1569р.) увійшли до складу 
Речі Посполитої.  

На українських землях була введена польська податкова система, за 
якою шляхта (1374р.) і маєтки католицької церкви (з 1381р.) були звільнені 
від оподаткування. Королі зреклися права накладати податки. Коронний 
скарб поповнювався лише прибутками із зобов’язань сільського і міського 
населення, з королівських земель та самоуправління міст, яким було надано 
магдебурзьке право.  

Найширші маси сільського і частково міського населення були 
зобов’язані до панщини, натуральної данини і грошових чиншів та інших 
оплат безпосередньо своїм панам (шляхті).  

З 1557 року на українських землях, відповідно до 
закону короля Сигізмунда ІІ Августа «Устави на волоки», 
проводиться земельна реформа. Метою її була переоцінка 
державних, громадських і селянських грунтів та зрівняння 
селян у власності та повинностях.  

Селянство було антиподом шляхти: чим більше 
шляхта здобувала прав та багатства, то більше втрачало їх 
і убожіло селянство. Цей процес характеризує весь перший період литовсько-
польської доби і закінчується Люблінською унією – закріпленням селян усіх 
категорій, що знайшло правове закріплення в ІІІ Литовському статуті.  

З 16 століття під впливом польського права 
відбувається еволюція права землеволодіння селян. 
Селянська земля починає належати панам або державі. 
У судах частіше заперечується право селянина 
продавати свій грунт. Цю практику у 1588році 
затвердив ІІІ Литовський статут.  
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Одиницею поземельного податку стає лан або волока(16.8-25га). 
Причому податок платили грішми (від лану платили 10-30грошей), з прямих 
податків на ланове припадало 90.5%, ланове збирали самі пани-шляхтичі і 
часто лише з тих земель, якими користувались піддані, звільняючи від 
податку свої фільварки. Насправді, на кордоні польської держави діяли свої 
закони, а королівські часто ігнорувались. Так остерські старости не платили 
королю податки. А з 1619року почалась масова колонізація сходу 
Чернігівщини та Полтавщини. У період з 1550року до 1660року виникли 
майже всі села з українськими теперішніми назвами.  

Щоб прибрати наш край до своїх рук, польські комісари робили описи 
українських земель. Це описи 1552р., 1616р., 1622р., 1636р., що донесли до 
нас багатий історичний матеріал. Так, на прикладі Остерської землі, 
люстрація 1552року дає лише частковий опис. За описом 1616року 
фігурують лише Літки та Літочки, які майже не платять податків та не 
виконують повинностей. Наступний опис 1622року подає цілий ряд сіл, 
слобод, які були щойно засновані, і з цієї причини теж не платили податків. 
При чому інспектори комісували лише села по Десні, тому що їх підкупала 
місцева знать, і вони не показували села, розташовані далі від ріки.  

У кінці 16 століття – на початку 17 століття широкого розповсюдження в 
Речі Посполитій, тобто на Україні, набула практика здавання збору 
надзвичайних і міських податків в оренду. Орендарями, в основному, 
виступали євреї. Подібна практика значно збільшила нерівність і 
зловживання при зборі податків, адже орендарі намагались зібрати не лише 
суму, яка йшла до коронної казни, а й значні кошти для себе. Все це призвело 
до загострення соціально-економічного та політичного становища на Україні 
і стало однією з причин визвольної війни українського народу 1648-
1654років.  

Саме в ході визвольної війни козацька 
старшина на чолі з Богданом Хмельницьким 
намагалась відродити українську державність, 
створити свою податкову систему. Колишні 
королівські та інші звільнені великі земельні 
маєтки та прибутки з них йшли до козацької 
військової скарбниці, якою спершу завідував сам 

гетьман, а потім окремий генеральний підскарбій. Тобто Хмельницький 
намагався більше централізувати збір податків, щоб мати достатні кошти 
для безперервних війн, які була змушена вести козацька держава, та 
створення державного апарату.   
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Податки Козацької держави (1648-1654рр.)  
 

Головними джерелами прибутку Війська Запорізького низового, крім 
природного багатства чорноземного краю, були: воєнна здобич, зовнішня 
торгівля, продаж вина, платня від перевозів, подимний податок, і, врешті, 
царське хлібне і грошове жалування.  

Першим і прямим джерелом прибутку запорожців була здобич, добута 
ними на війні з турками, татарами й поляками. Вирушаючи в кожний похід, 
запорізькі козаки складали присягу перед святим Євангелієм, що жоден із 
них нічого не приховає із воєнної здобичі, а все добуте доставить у курінь 
для поділу між усім товариством.  

Другим джерелом прибутків Війська Запорозького була 
найрізноманітніша торгівля: зовнішня і внутрішня. Усі торговці, купці й 
промисловці, що вивозили й 
привозили товари у Січ, торгували 
ну слободах, селах і зимівниках, 
вносили певну платню у військову 
скарбницю або на військову 
старшину: від куфи борошна чи 
продуктів – карбованець; від риби 
впійманої в Бузі, три перші десятки 
«паколі» - на полковника, писаря й 
осавула, які були при рибних заводах, та чотири інші десятки – на січову 
старшину. Якщо ж рибу продали чи втратили, не віддавши від неї частку на 
військові чини, то рибалка сплачував її вартість грошима. Щоб брати мито з 
купців, на всіх запорізьких базарах були особливі начальники, військові 
кантаржії: вони стежили за правильністю мір і ваг, призначали ціну на 
привезений товар і збирали мито з купців у військову скарбницю.  

Велике мито давали шинки, що були поширені на землі запорозьких 
козаків. Через свою життєву свободу всі запорозькі козаки мали право 
варити мед, пиво й продавати спиртні напої. У документах січового архіву 
1770 року у всіх володіннях козаків налічувалося 370 шинків.  

Крім того, з валок, що приїжджали в січ з України, Криму й Польщі, якщо 
вони привозили біле вино чи горілку, також брали мито на церкву і 
старшину: з кожної куфи – по карбованцю; крім грошей брали і так зване 
«поставне вино» - по одному відру, яке в козаків називалось квартою, з того, 
хто продав вино чи горілку, або з того, хто сам купував їх, - загальною 
кількістю 7 відер. Лише той, хто сплачував це мито, міг продавати свій товар, 
та й то за ціною, визначеною Кошем.  
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Важливим джерелом прибутків козаків було також «мостове», тобто 
платня з проїжджих купців, торговців, промисловиків і чумаків за перевіз 
через річки. Так само за безпеку в дорозі, за конвоювання з військовим 
пірначем чи булавою, а більше з прикріпленою до булави військовою 
печаткою.  

Козаки та їх старшина за військову службу відстоювали свій привілей – 
звільнення від податків, їх сплачували лише селяни та міщани. Головний 
грошовий податок, який січові власті стягували з посполитих, називався 
«військовим окладом». Цей податок був основним прибутком Коша 
Запорозької Січі. Козацька скарбниця у дуже незначній частині 
поновлювалась за рахунок прямих податків. Головне значення мали 
прибутки з привізних і вивізних мит(так звані індикти і ефекти) та непрямі 
податки – оплата з млинів, гут, рудень, з тютюну, дьогтю, селітри, шинків.  

Ці податки були 
організовані у свого роду 
державні монополії, так звані 
оренди. Власники цих 
підприємств не могли 
продавати свою продукцію 
вроздріб, а доставляли їх за 
твердими цінами орендарям, 

які платили державі визначений податок.  
Немалу частку військових прибутків становив «димовий» податок, який 

запорізькі козаки збирали з так званих «сиднів», що вважались підданими 
козацького товариства. Цей податок був постійним і тимчасовим: постійний 
до 1758року обмежувався 1крб з родини, а з 1758 по 1770р. – 1крб 50коп. 
якщо взяти за норму все жонате населення на зимівниках – 12250осіб, то при 
податкові в карбованець отримаємо 12250крб, а при податку в півтора – 
18375крб. тимчасові податки, що бралися з жонатих козаків, сягали від 300 
до 500крб із паланки, але їх накладали лише у виняткових випадках. Коли 
військо організовувало похід на Туреччину, Крим чи Польщу або посилало 
депутацію у російську столицю з особливо важливої справи.  

Військовими доходами розпоряджалась скарбова канцелярія під 
керівництвом генерального підскарбія. Інтендантурою в полках завідували 
комісари, яких не прираховували до старшини; вони отримували окремі 
доручення на час потреби; доставляли харчі, дбали про квартири для 
війська, а також займалися збором податків. Допомагали їм комісарські 
десятники.  
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Деякі цікавинки про податки 
 
У 2-3 століттях в Китаї всі платники податків підрозділялися на п'ять 

категорій. Немовля називалося хуан (молокосос), з 4 років він вже ставав сяо 
(малеча), після 16 - чжун (середній), з 21 року - дин (тягловий) і після 60 
років лао (старий). В різні часи віковий розподіл декілька змінювався. 

Перший англієць, що наважився сказати королю "ні", був Святий Хью 
(1140-1200) з Лінкольну (Англія). Він відмовився платити податки Ричарду 
Левине Серце, тим самим завоювавши собі місце в історії. 

 За свідченням істориків, персидський 
цар Дарій (4 ст. до н.е.) брав податки 
навіть євнухами. 

А за англійського короля Генріха II 
існував навіть податок на вбивство. Цей 
податок стягувався з землевласника, в 
межах угідь якого відбувалося убивство, 

що не вдавалося розкрити протягом шоста місяців. 
Відомий російський цар Петро І ввів податок на бороди. Його платив 

кожний, хто не бажав розстатися зі своєю бородою. 
У Франції аж до 19 століття існував податок на вікна та двері, що 

виходять на вулицю. Податковий контролер їх просто-напросто 
перераховував у кожному будинку. Саме тому в архітектурі цієї країни так 
багато внутрішніх двориків. 

Податок на годинники було введено у Великобрітанії у 1797 році. 
Кожен власник годинника повинен був щорічно сплачувати в 

скарбницю держави п'ять шилінгів. Цим швидко скористалися англійські 
трактирники, що почали встановлювати у своїх трактирах годинники, таким 
чином привертаючи відвідувачів - адже не всі мали тепер можливість його 
мати! 

Втім, вже через рік цей податок було скасовано - Великобританія, на ті 
часи промислова держава номер один, не могла допустити обмеження 
інтересів людей, що прагнуть бути пунктуальними. 

Дивний податок було введено у 18 столітті у Вюртемберзі - на горобців. 
Коли тих стало надто багато, від хазяїна кожного будинку починали 
вимагати знищити дюжину цих птиць, за що він одержував 6 крейцерів. 
Недбайливий платив у скарбницю 12 крейцерів, але йому простіше було 
купити потрібну кількість дохлих горобців у підпільного крамаря, який 
діставав їх на міському смітнику. 
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Розповідають, що ніхто з податкових інспекторів США першого набору 
не помер своєю смертю - ну, дуже не хотіли інші громадяни платити 
податки... 

Щоправда, зараз у США податки платять справно, а митарі доживають до 
глибокої старості..... 

Місто Месілла у штаті Нью-Мексико під час війни 1848-1853 років 
переходило від однієї сторони до іншої по 5 разів на тижні. Ріка Ріо-Гранде, 
що є природною межею між США та Мексикою, так часто змінювала своє 
річище, що мешканцям Месіпли доводилося платити податки обом 
державам. 

А пруський король Вільгельм Фридріх І, що ввів податок на ношення 
париків, заохочував "бліцперевірки": контролери вторгалися у будинки й 
сривали з голів хазяїв паріки, що б перевірити присутність марки про сплату. 

Отто фон Бісмарк - "Залізний канцлер" - ввійшов у історію як об'єднувач 
Німеччини. Водночас його вважають втіленням політичного цинізму та 
німецького мілітаризму. 

Призначений у 1862 році прем'єр-міністром, Бисмарк ігнорував думку 
прусского парламенту, що заперечував проти величезної програми 
військових витрат, і підняв податки. 

Перший повнометражний російський фільм називався "Облога 
Севастополя". Картина мала шалений успіх. Вона була показана Її 
імператорської величності і склала на царя таке величезне враження, що 
імператор негайно повелів обкласти кіно податком. 

Гете, що був міністром фінансів Веймара, одержував прибуток більше, 
аніж 3000 талерів на рік. Ще в два рази більше він заробляв гонорарами. При 
цьому в казну держави він платив лише 150 талерів. 

Щоправда, великий письменник діяв легально, піклуючись не лише про 
себе: він провів, наприклад, реформу, що давала переваги дрібним 
платникам податків. 

У 1925-1927 р. жодний з "італійської банди" чикагського гангстера Аль 
Капоне не був засуджений за зроблені ними 915 убивств. Але сам Аль Капоне 
був засуджений... за несплату податків. 

 11 липня 1940р. у Англії леді Годива 
абсолютно оголеною на коні проїхала 
вулицями міста. Зробила вона це на знак 
протесту проти того, що її чоловік граф 
Леофрік обклав населення міста непомірними 
податками. 

Граф сприйняв демарш дружини й 
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скасував драконівські побори. 
Вдячні англійці й дотепер у цей день поминають мужню жінку, навіть 

встановивши на її батьківщині пам'ятник. 
 
21 листопада 1941р. наказом Президії Верховної Ради СРСР з метою 

мобілізації додаткових засобів для надання допомоги багатодітним 
матерям, було введено податок на холостяків, самотніх та малосімейних 
громадян. 

За словами М.Хрущева, це був 
"правильний, гарний закон, ...що приносить 
користь нашій державі, сприяє росту 
населення країни". 

Цей податок не мав аналогів в 
історії і, крім СРСР, був 
встановлений лише у Монголії. 

Незважаючи на його 
тимчасовий характер, що був 

викликаний сугубо 
демографічними проблемами СРСР 

у післявоєнний період. 
Цей податок проіснував аж до 

початку 90-х років. 
Своєрідно відносився до податків й канцлер Гітлер. 

Маючи величезні прибутки від своєї книги «Мein Каmpf» (Моя 
боротьба), він доручив чиновникам знайти причину, що звільняла б його від 
цього неприємного обов'язку. 

Привід знайшли: Гітлера порівняли з Цезарем, на якого закон про сплату 
податків не поширювався. 

Італійські лікарі відзначають, що кількість стрессових ситуацій та 
серцевих приступів на Апеннінах щорічно зростає приблизно в один і той 
саме час - перед наближенням 18 червня.  

Чому? Це останній термін подачі податкової декларації, так званої 
"форми 740". Італійська фінансова поліція сувора і непреклонна. Вона з 
завзятістю переслідує неплатників, незважаючи на особи.  

Судіть самі: серед підслідних за податковими справами проходять такі, 
наприклад, "акули капіталізму", як мультимільйонер Сільвіо Берлусконі - 
телевізійний магнат та колишній прем'єр, а також Тезаре Роміті - президент 
автомобільного концерну ФІАТ. 
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Відповідно з офіційними даними, у 1995р. італійські компанії, 
підприємства та окремі громадяни недоплатили в скарбницю податків на 
астрономічну суму в 230 трильйонів лір. Ця сума в 1,75 разу перевищує 
розмір дефіциту держбюджету Італії. 

У середині 70-х років за несплату податків Софі Лорен було офіційно 
забороно вїзд в Італію. Однак, зірка кінематографу поставилася до цього 
рішення дуже спокійно. 

І помилилася. Як тільки вона з'явилася в Італії, її відразу ж заарештували 
співробітники фінансової гвардії. Податки Софі Лорен довелося таки 
сплатити. 

Крім того, примадонна відсиділа невеличкий термін у камері з 
проститутками. 

А деякий час тому у поле зору податкових органів потрапив й інший 
італієць - знаменитий оперний тенор Лучано Паваротті. 

Бельгійські податківці надали йому в 1996 році рахунок на 33 тисячі 
американських доларів, нагадавши при цьому, що саме цю суму у вигляді 
податків він "забув" сплатити під час гастролей у Бельгії п'ять років тому. 

Модельєр Карл Лагерфельд, що був головним 
дизайнером французького будинку моди Сhanel та 
італійської фірми Fendi і мав також власну лінію 
модного одягу, був змушений заплатити 3,1 млн. 
долларів за несплату податків у 1982-1984 роках. 

Адміністративний суд Ніцци (Франція) 
відмовився прийняти як виправдання аргумент 
адвокатів пана Лагерфельда про німецьке 
громадянство їх підзахисного, що до того ж постійно 
проживає в Монако і за законами цієї держави 

звільнений від прибуткового податку. 
На думку суду, пан Лагерфельд, що має декілька рахунків у французьких 

банках, наймає квартиру у Парижі та володіє нерухомістю в провінції 
Бретань, французькі податки платити зобов'язаний. 

"Настукай" на приятеля і станеш мільйонером» - приблизно таке гасло 
декілька років тому висунуло міністерство фінансів Туреччини, щоб виявити 
злісних неплатників податків. 

Якщо інформація підтверджується, то "настукавший" одержує 10% від 
всієї сокрнтої суми. Під цим гаслом у 1991 році пильними громадянами було 
одержано таким чином біля 200 тисяч доларів "преміальних", а за перший 
квартал 1997 року - вже 20 мільйонів. 
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Останнім часом "донощики в законі" не мелочаться, а займаються 
цілеспрямованими пошуками багатих "клієнтів" - це надає такі величезні 
виплати, на які можна жити не працюючи. 

До речі, російський закон про податкову поліцію дає й їй право 
виплачувати особі, що надала інформацію про податковий злочин або 
порушення, винагороду в розмірі до 10% від сум податків, що надійшли в 
бюджет завдяки отриманому повідомленню. 

Між іншим, за розрахунками 1998р., російська Держподатслужба у цьому 
році стала найприбутковішою російською організацією: рівень її 
рентабельності коливався від 600 до 4800%. 

Найбільша сума продекларованого однією фізичною особою, що 
проживає у РФ, прибутку за 1997 р. склала 900 млрд. старих карбованців або 
$150 млн. (це в 1100 разів перевищує рекорд за 1996 р.). 

Декілька років тому в Тверській області було 
скасовано податок з власників дачних ділянок. 
Причина проста: сума податку складала 600 
карбованців, а одне лише сповіщення платнику 
податків коштувало аж 1500 карбованців. 

Ця незвична історія відбулася у 
кіровочепецькій їдальні (Кіровська область). 

Під час перевірки підприємства загальнопита (общепита) податковий 
інспектор виявив відсутність записів у касовій книзі. Коли інспектор-жінка 
спробувала перевірити це, адміністратор їдальні вихопила папірець з її рук і 
стала запихувати її собі в рот, щоб з'їсти на очах здивованої перевіряючої. 
Співробітниця податкової інспекції намагалася відняти стрічку, але була 
вкушеною за палець. Слід зубів став основою для порушення кримінальної 
справи."Хижачці" суд надав штраф у 200 мінімальних зарплат або п'ять років 
позбавлення волі. 

Стрімкий розвиток Інтернету призводить до серйозних структурних 
змін в економіці. 

Першими це відчули деякі закордонні держави, чиї джерела податкових 
надходжень виявилися під погрозою, внаслідок чого в цих країнах вибухнув 
цілий ряд озлоблених дискусій з приводу введення специфічних 
"інтернетовських" податків. 

А оподатковувати тут є що. Адже за даними американського уряду, 
обсяги продажів електронної торгівлі виросли з 8 млрд. доларів США у 1997 
р. до 300 млрд. доларів у 2002 році. 
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Європейський Союз трохи відстає у цьому питанні: тут, за даними 
компанії "Ай-Ді-Сі", обсяг продаж зріс з 1 млрд. долларів у 1997 році до 30 
млрд. доларів у 2001 році. 

Деякий час тому у Вірменії було введено ще один податок - на... пилюку. 
"Обговоривши питання про видалення санітарно-очисними організаціями 
надлишків пилюки в дворах, міністерство економіки ухвалило: населення 
повинно сплачувати витрати по видаленню пилюки з розрахунку 1.91 драма 
за 1 квадратний метр", - так було сказано в офіційному повідомленні. 

З цього приводу вірменські газети цитували висловлення одного з 
персонажів казки "Чипполіно" Принца Лимона: "З того часу, як ми ввели 
податок на повітря, ви стали менше дихати!" 

На сьогоднішній день частка податків та інших зборів у державну 
скарбницю США дорівнює 30%. 

До речі, для порівняння скажемо, що трохи менший відсоток у Японії - 
31, в Іспанії - 34, у Канаді - 35%. 

У більшості інших розвинутих держав ця цифра не перевершує 45. 
Щоправда, у Швеції деякий час тому величина податку складала 65 відсотків. 

У 1997 році прибуток середньостатистичної американської сімї склав 
54,910 доларів на рік, з яких 38,2 % пішло на податки - більше, аніж на їжу, 
одяг, житло та транспортні витрати разом узяті. 

Американці, що страждають зайвою 
вагою, незабаром почнуть платити менше 
податків. Відповідно до нових правил, біля 40 
мільйонів американців, що страждають 
ожирінням, зможуть зажадати, щоб витрати на 
зниження ваги були відняті із суми 

оподатковування. 
У США рівень податкового законопослушання серед тих, чиї прибутки 

перевищують 500 тис. доларів, вище, аніж у людей, які заробляють менше, 
аніж 50.000 доларів. 

Наприкінці 1994 долі в Індонезії було опубліковано черговий список 200 
приватних компаній та фізичних осіб, що сплатили найбільший прибутковий 
податок за рік. Їх було відзначено почесними грамотами, які вручав сам 
президент країни 

Річ у тому, що платити великі податки в Індонезії вигідно - адже перші 
200 з цих сплатників наступного року отримають податкові послаблення. 
Крім того, публікація списку - це й чудова реклама. 

До речі, на досить високих місцях у цьому списку значилися й діти 
президента країни Сухарто, які займалися бізнесом. 
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Ставки прибуткового податку в Індонезії знижуються з року в рік. 
Справа у тому, що низькі податки стимулюють зростання виробництва, що у 
кінцевому результаті веде до збільшення загальної суми сплачених податків. 

У 1913 році податкове законодавство США розміщувалося на 200 
сторінках. На сьогоднішній день лише Податковий кодекс США міститься на 
більш, аніж 1000 сторінках густого тексту. Все ж податкове законодавство 
займає 17000 сторінок або 260 томів. 

Ухилення від сплати податків вважається в США досить таки серйозним 
злочином, що карається тюремним вироком терміном до одного року та 
штрафом до 10 тис. доларів. 

У випадку систематичного відхилення від 
сплати покарання може стати набагато 
суворішим - аж до довічного вироку. 

За даними представників Служби 
внутрішніх прибутків та ряду американських 
економістів, федеральний бюджет США 
обсягом 1,5 трлн. доларів щорічно 

позбавляється приблизно 100 млрд. долларів через приховування 
платниками податків своїх прибутків. 

В середньому жителі США недосплачують по 15 центів з кожного долара. 
Деякий час тому американська служба внутрішніх прибутків оголосила, 

що розшукує біля 100 тис. чоловік, щоб повернути їм їхні гроші. 
Річ у тому, що заповнення податкових декларацій у Америці - процес 

найчастіше складний та багатоступінчастий, внаслідок чого люди часом 
недоплачують або вносять більш того, що їм потрібно внести. 

У Канаді через несплачені податки (прибутковий, на імпорт, на продаж) 
скарбниця держави щорічно недоодержує біля 92 млрд. доларів. 

Декілька років тому керівник Керування з питань координації 
міністерства фінансів Мексики А.Валенсуела повідомив, що не менше, аніж 
11 млн. громадян країни (тобто третина її працездатного населення) не 
платять податки. 

У 1996 р. через відхилення від сплати ПДВ держава недорахувалася 
більше 3 млрд. доларів. У випадку з ПДВ, наприклад, відомо, що його 
збирання в 1996 р. (коли ставка податку була піднята з 10 до 15%) впала на 
30-35% у порівнянні з обсягом надходжень, що очікувався. 

Якби цей податок вдалось зібрати повною мірою, повідомив міністр, то 
прибутки країни виросли б як мінімум на суму, що відповідає 1% ВВП. 
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У 1993р. королева Великобританії Єлизавета II 
погодилася виплачувати податки зі своїх прибутків і 
вперше розпорядилася відчинити на два місяці для 
широкої публіки двері Букингемского палацу, таким 
чином зібравши необхідну суму для реставрації 
постраждалого від пожежі Віндзорского замку. 

Як повідомив прес-центр королеви, зроблено було 
це задля того, що б зекономити гроші 
податкоплатників. 

Облік податків в одному з найстарших королівств світу - Швеції - 
ведеться з XVI століття, з часів вікінгів. Цікаво, що усі зведення про платників 
податків тієї пори й досі зберігаються в архівах. 

Кожному громадянину Швеції з народження присвоюється свій власний 
номер, який вводиться в комп'ютерну систему і служить своєрідним 
податковим "паспортом". 

Прибутки у Швеції контролюються з особливою старанністю і 
збираються з всіх громадян - незважаючи на їхній соціальний статус. 

Набравши відповідний код у будь-який податковій інспекції країни, 
можна подивитися прибутки за минулий рік будь-якого громадянина, у тому 
числі й короля. 

Шведські кумири публіки високо шанують закон, й конфліктів із 
податковими органами в них, як правило, не буває. "Зірок" у цій державі 
навіть ставлять за приклад. 

Скажімо, популярну групу 70-80 років - "АББА" - 
завжди розхвалювали у пресі за старанність у сплаті 

податків. А платила суми "велика четвірка" дуже 
пристойні. Так, деякий час "АББА" за сплатою 
податків у шведську казну навіть конкурувала з 
автомобільним монстром "Вольво". 

За оцінками експертів, Данія по праву 
вважається світовим чемпіоном у справі збору 

податків. Датчани справно платять податки, а професія працівника 
податкового відомства вважається в Данії престижної і є найбільш 
високооплачуваною. 

Бельгійське податкове право трактує наявність свого будинку як 
прибуток, тому що "ви заощаджуєте на найманні житла". 

Тож не дивно, що бельгійські власники будинків, які не знаходять 
протягом якогось часу бажаючих орендувати їх, намагаються якнайшвидше 
від них позбутися. 
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Країною, що здійснює оподатковування за найвищими ставками, є 
Норвегія. 

Але існують країни, у яких податку взагалі не існує. Ці країни навіть 
зазначені в книзі рекордів Гиннесса. Це - перш за усі Бахрейн, Бруней, Кувейт 
та Катаре, де незалежно від прибутку ця ставка дорівнює нулю. 

Податок не стягується також з населення островів Сарк у складі 
Нормандских островів та мешканців Тристан-да-Кунья. 

Об'єднані Арабські Емірати, як й усі інші арабські країни Перської 
затоки, також відносяться до категорії 
держав, у яких податків фактично не існує. 
Причому, у цій країні податками не 
оподатковуються ані населення (як 
піддані, так й іноземці), ані підприємства - 
місцеві чи іноземні компанії. 

За рахунок чого ж існують ці країни? 
Річ у тому, що кожна з цих країн 

забезпечує своє існування сама, не вдаючись до додаткового фінансування з 
боку населення. Так, наприклад, ОАЕ (Об'єднаним Арабським Еміратам) 
запроваджувати таку пільгову податкову політику дозволяє високий 
прибуток від продаж нафти. 

У багатьох країнах світу до податкової освіти прилучаються зі школи. 
Так, у програми аргентинських шкіл та коледжів введені спеціальні 

курси, що знайомлять з основами оподатковування. 
А у Японії в початкових, середніх та старших класах ведуться заняття за 

підручниками "Наше життя і податки", що видані Державним податковим 
керуванням. 

Німецькій державі дуже вигідно, щоб його громадяни пили якнайбільше 
ігристого вина. Адже з кожної пляшки вітчизняного шампанського, крім 
податку з додаткової вартості, державна казна заробляє ще по дві марки. 

Це стало можливим завдяки спеціальному податку на шампанське, яке, 
крім самої ФРН, з усіх країн Європейського союзу існує ще тільки у Фінляндії 
та Австрії. 

Тяжким злочином кожен другий житель Німеччини вважає оман 
податкових органів. Одночасно, 29% вважають своїм обов'язком сховати від 
оподатковування частину прибутків. А 44 % чесно зізнавалися, що не 
повідомляли в податкові органи про побічний заробіток. 

Німецькі футболісти, зігравши черговий матч, їдуть в Бельгію, 
Каліфорнію або іншій податковий рай, що дає 'їм право не платити 
прибутковий податок у Німеччині. 
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Так само роблять й Борис Беккер, Штеффі Граф та автогонщик Міхаель 
Шумахер. 

А найбагатша людина Німеччини, Фрідріх Карл Флік, продавши у 1994 
році концерн свого батька, що б не платити податки, переселився у Австрію, 
внаслідок чого німецька казна щорічно недораховується 100 мільйонів 
марок. 

У грудні 1996 р. у Шанхаї було оголошено про введення першого в країні 
"податку на забруднення повітря", яким будуть оподатковуватися 
автомобілісти Шанхая. 

Зібрані таким чином кошти, як оголошувалося, підуть на фінансування 
дослідницьких робіт, що пов'язані з проблемою забруднення навколишнього 
середовища вихлопними газами. 

У 1995 р. у столичну казну Джакарти надійшло 120 млн. доларів у виді 
податків на автотранспорт. Придбання другого, третього і т.д. автомобіля 
тут оподатковується прогресивним податком. 

Уряд Малайзії захищає власне автовиробництво 300-відсотковим 
податком на імпорт іномарок. За рахунок різноманітних податкових 
"накруток" продані в Південній Кореї імпортні автомобілі коштують в 
середньому на 75-80 % дорожче, аніж у виробників. 

Наприклад, "Мерседес Е-280" реалізується тут по 85 тис. доларів, що на 
92% вище його ціни в Німеччині. 

Аналогічно обстоят справи й з іншими марками автомобілів. 
У травні 1996 р. Світова організація торгівлі оголосила про намір 

винести обвинувальний "вирок" у справі про спиртні податки в Японії. 
Річ у тому, що ще восени 1995р. США, Канада та деякі інші країни 

Західної Європи звернулися у СОТ зі скаргою на Японію з приводу того, що 
японська рисова горілка оподатковується владою умови постачальників 
спиртних напоїв та місцевих виробників. 

Підвищення в Пакистані податку на імпорт чаю 
з 60% до 107% у 1996 році призвело до зросту 
контрабандного ввозу цього продукту через 
території Ірану і Афганістану. У 1996 фінансовому 
році контрабандистам вдалося нелегально ввезти у 
Пакістан 25 млн. кг чаю. 

Це призвело до скорочення збору митних 
податків від імпорту чайної продукції, внаслідок 

чого пакистанська казна недоодержала 39 млн. доларів. 
Під час проведення економічних реформ у Китаї склалася досить 

своєрідна податкова система. Наприклад, кожний законослухняний 
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громадянин повинен повідомити у податковий орган про те, що сусіда, 
скажімо, купив дорогі речі або просто був запрошений на банкет (це тут 
розцінювається як прихована форма взятки).  

Причому поширюється це також й на дружин чиновників держапарату. 
Так, пильна жінка, зустрічаючи чоловіка після роботи, повинна поцікавитися, 
звідкі в нього з'явилася юанева "заначка" і чи не порушив він інструкцію, 
поївши разом з друзями у ресторані? 

Відповідно до офіційної статистики, у Китаї сума податків, несплачених 
у 1995 р., склала більш, аніж 16,5 млрд. юанів. 

Віце-прем'єр китайського уряду, член постійного комітету Політбюро 
Комуністичної партії Чи Ланьцин розповів в інтерв'ю німецькій фінансовій 
газеті "Хандельсблатт", що деяким найбільш злісним китайським 
неплатникам було винесено смертні вироки. 

На думку цього впливового діяча КПК, китайський збирач податків 
повинен бути "людиною з залізним серцем та залізними руками"... 

У Пекіні у січні 1995 року було 
введено обмеження на чисельність 
собак у восьми центральних районах 
міста. При цьому податок, який було 
стягнуто з їхніх власників, було 
підвищено до 5 тис. юанів (600 доларів) 
під час первинної реєстрації. 

За реєстрацію пса у поліції 
власнику собаки потрібно заплатити 

суму в юанях, що дорівнює 1,2 тис. доларів, а також ще по 400 доларів на рік 
за медичну перевірку. Крім того, столичні власники четвероногих друзів 
повинні щорічно платити збір у розмірі 2 тис. юанів. 

Влади спеціальної економічної зони Шаньтоу (Китай) обклали власників 
собак величезною податтю, щоб звести нанівець число покусаних городян, 
яке неухильно зростає. 

Розрахунок простий - суми, які набагато перевищують річний прибуток 
рядового собаколюба, поставлять його перед нелегким, але чітко 
визначеним вибором. А отже, й собак, що можуть покусати у місті, стане 
набагато менше. 

З 1994 р. і японським власникам собак довелося більше платити за право 
тримати їх в себе вдома. 

Уряд вирішив підвищити податок, який зобов'язані платити місцевим 
органам влади усі власники собак. Незалежно від породи собаки її хазяїну 
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доводиться нині щорічно платити по 2.200 ієн (20 доларів) - на 100 ієн 
більше, аніж раніше. 

Один з гігантів японської пивоварної індустрії, компанія "Кірін", була 
звинувачена в утаюванні від оподатковування 200 млн. йєн. На думку 
Токійського районного податкового управління, саме цю суму було 
витрачено на відкуп від рекетирів. 

З "Кіріна" було стягнено штраф у 100 млн. ієн (це дорівнює 1 млн. 
долларів). 

Влітку 1996 р. влада портового міста Тяньцзінь ввела "податок на гріх", 
відповідно до якого спільне проживання без свідоцтва про одруження 
обходиться порушникам у 1000 юанів (120 долл.). 

У жовтні 1996 р. внаслідок рейду податкової поліції 
Індії по магазинах та фабриках 30 найбагатіших 
ювелірів Делі було виявлено 800 кг 

"неврахованого" золота у вигляді злитків та 
виробів з нього. 

Причина все та ж - несплата податків... 
Прибирання сміття - справа досить дорога. Так, підраховано, що у Відені, 

наприклад, збір, транспортування та переробка одного кілограма сміття 
обходяться майже в три шилінги. 

З цієї причини кожний австрієць платить так званий "сміттєвий 
податок", розмір якого, однак, не фіксований. Введення цього податку 
призвело до того, що скоротилася кількість сміття у містах, після чого 
податок було значно зменшено. 

В Австрії горнолижники зобов'язані під час 
кожного спуску з гори сплачувати спеціальний 
"гіпсовий податок", що потім передається 
австрійським клінікам. 

За найскромнішими підрахунками, в 
Австрійських Альпах щорічно біля 150 тисячі 
лижників отримують травми, а на їх лікування 
витрачається приблизно один мільярд шилінгів у рік. 

Деякий година тому правляча партія Гвінеї ввела у своїй країні податок 
"на мир", оцінивши для своїх мешканців рік без війни в суму, що 
еквівалентна 700 бельгійським франкам. Цю суму щорічно сплачують усі 
громадяни Гвінейської Республіки. 

У Франції 10 відсотків населення володіють 53 відсотками 
національного багатства. В руках тих само 10 відсотків знаходяться й дві 
третини від всього народного надбання. 
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Найбагатішою людиною Франції вважається Ліліан Беттенкур - 
власниця "Л Ореаль". Співвітчизники прозвали цю даму за її унікальну ділову 
хватку "Білл Гейтс а ля франсез". 

У списку найзаможніших людей Франції є й власник корпорації "Дассо 
авіасьон" Серж Дассо. Незважаючи на те, що він зі своїми 7 млрд. доларів у 
рейтингу знаходиться лише на третьому місці, темпи його зльоту в "табелі 
про ранги" французького капіталу просто вражають. 

Так, за один з минулих років йому вдалося потроїти свій капітал. 
Щоб сховати свої прибутки від податкової служби, багато французів 

влаштовуються на "ліву" роботу. Вже підраховано, що таким чином вони 
щорічно одержують близько 270 млрд. франков, тобто до 4 % ВВП. 

До цього засобу прибігають до 2 млн. французів. 
Наприкінці лютого 1997р. в ПАР 22 тисяча приватних осіб і більш, ніж 

560 компаній скористалися амністією за ухиляння від сплати податків і 
цілком легально погасили свої борги державі, таким чином, уникнувши 
штрафних санкцій. 

В Єгипті виконавиці танцю живота щорічно 
сплачують державі в якості прибуткового податку 
900 млн. єгипетських фунтів (264 млн. долл. США). 

Це робить танцівниць п'ятим за значимістю 
джерелом поповнення казни держави після 
Суецького каналу, туризму, експорту нафти та 
бавовни. 

До речі, найбільшим платником податків 
Єгипту з числа фізичних осіб є саме виконавиця 
танців животу Фіфі Абдо. Так, за період з 1993 по 
1996 р. вона сплатила прибутковий податок, що 

склав 4,5 млн. єгипетських фунтів (1,32 млн. долл.). 
Величезну частину прибутків Організації звільнення Палестини було 

отримано завдяки податку, що збирався в арабських країнах - з кожного 
палестинця, який там працював, знімалися 5 відсотків зарплати, що 
переводилися на рахунки ОЗП у Швейцарії та Іспанії. 

Тільки від цих поборів ОЗП збирала приблизно 50 млн. долл. на рік. 
Сплата податків за кордоном іноді набуває комічного відтінку. Так, у 

Франції у 90-ті роки ХХ ст. один щасливий гравець на гральних автоматах 
через несвоєчасну сплату податків зі своїх виграшів заборгував більше, ніж 
3,7 млн. франків. 
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Під тиском податкових органів щасливий гравець в один з днів прибув у 
податкове відомство на чолі колони з трьох броньованих вантажівок, які 
були навантажені сумками з однофранковими монетами. 

Але чиновники прийняли цей вантаж - 920 сумок загальною вагою в 22 
тонни (3.730.606 монет) - з посмішкою. 

 

Фальшиві гроші 
 

Підробка грошових знаків набула в наш час 
небачених масштабів і йде в ногу з тероризмом і 
наркоторгівлею. Більше того, замовники 
злочинів часто розплачуються з виконавцями 
липовими асигнаціями. Мистецтво їх 
виготовлення часом захоплює експертів, і це не 
дивно. Фальшивомонетництво — найдавніший 

вид кримінального бізнесу з найбагатшими традиціями. 
 
Витівки древньої мафії 
 
Лишень люди зрозуміли, що торгівля за допомогою грошей зручніша за 

натуральний обмін, з’явилися охочі «допомогти» владі з виробництвом 
готівки. Підробляти платіжні засоби почали ще тоді, коли замість монет 
використовували раковини, брусочки золота й іншу умовну валюту. Древні 
мексиканці, наприклад, розплачувалися стручками какао. Шахраї виймали 
боби, підкладали замість них рівну по вазі непридатну начинку, потім 
склеювали стручки і видавали за повноцінні «гроші». 

У Древній Греції діяли великі групи фальшивомонетників. Однак 
загальнодержавних масштабів цей промисел досяг у Римській імперії. Щоб 
поповнити державну скарбницю, за імператора Каракалле срібний динарій 
стали чеканити зі сплаву, у якому срібла було не більше половини. 

За Авреліана керуючий монетним двором став 
випускати «срібні» монети майже з чистої міді, а 
зекономлені кошти поклав собі в кишеню. 
Розслідування показало, що в його змові брали 
участь тисячі людей. 

У III столітті на території нинішньої Угорщини 
чеканили фальшиву монету в такій кількості, що 
під загрозою виявилася вся економіка імперії. На 
піймання зловмисників влада кинула цілі військові підрозділи. Частину 
затриманих страчували, але більшість направили на примусові роботи... на 
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монетний двір. Спочатку вони трудилися чесно, але потім знову взялися за 
старе. Після загальної облави в Рим доставили 7 тисяч шахраїв, і відбувся 
найбільший в історії процес над фальшивомонетниками. Лише тоді вдалося 
призупинити епідемію, яка загрожувала вкрай розорити державу. 

У Римській імперії за підробку грошей спочатку загрожувало лише 
вигнання з країни. До чого призвела така м’якість закону, ми вже бачили. 
Пізніше фальшивомонетників, як державних злочинців, які образили 
імператора, стали спалювати і віддавали на розтерзання диким звірам. 

 

Коли закон не писаний 
 

А взагалі підробка грошей у будь-якій державі і за 
всіх часів вважалася тяжким злочином і каралася досить 
жорстоко. В Англії XII століття, за едиктом короля Генріха 
I, фальшивомонетникам відрізали праву руку. У Росії часів 
Петра I підробнику монет вливали в горло розплавлений 
метал, а якщо він не помирав, відтинали голову. 

Згодом ставлення влади до виготовлення фальшивих 
грошей почало змінюватися. У XVIII столітті 
фальшивомонетництво перетворилося на спосіб 
економічної диверсії. Вперше на державному рівні 

виготовленням фальшивих грошей зайнялися англійці під час війни за 
незалежність США 1764-1783 р. Підроблялися «континентальні гроші», які 
були тоді в обігу в Новому Світі. Пруський король Фрідріх II під час війни із 
Саксонією пустив в обіг на захопленій території знецінені срібні монети, 
позначивши на них довоєнні дати випуску. 

 
Секретна зброя 
 
Наприкінці 20-х років XX століття Франція 

повністю відчула на собі підступництво 
фальшивомонетників. У країні з’явилася безліч 
фальшивих банкнот. Це була таємна помста 
Німеччини, переможеної в 1-й світовій війні. 
Німці переправляли фальшиві гроші також в 
Англію й інші країни. Остерігаючись 
економічної загрози, Франція запропонувала 
укласти багатосторонню угоду по боротьбі з підробкою грошових знаків. І в 
1929 р. у Женеві було укладено відповідну Міжнародну конвенцію, до якої 
приєдналися 26 країн. 
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Свою таємну зброю німці знову пустили в хід під час 2-ї світові війни. У 
1939 році в Німеччині організували виробництво фальшивих англійських 
фунтів. Їх передали спецкур’єру і направили його у Швейцарію, заздалегідь 
попередивши швейцарців про «підозрілу персону». Якість підробок була 
такою, що виявити їх не змогли не тільки прикордонники, але й експерти 
базельського банку. 

У 1942 році з концтабору Бухенвальд 23 ув’язнених — граверів, 
топографів, художників — перевезли в спеціальну майстерню. Там випуск 
«фунтів стерлінгів» поставили воістину на широку ногу: до початку 1945 
року їх виготовили майже на 135 мільйонів. Утім, мимовільні 
фальшивомонетники не втрачали нагоди зіпсувати продукцію або записати 
номери і серії підробок. У 1944 році була скоєна спроба освоїти виробництво 
американської валюти. Але за рік вдалося надрукувати лише близько 6 тисяч 
купюр номіналом 100 доларів. 
 

Постраждалий долар 

З початку 90-х років XX століття фальшивомонетництво переживає 
надзвичайний підйом. Монети із «самоварного золота» з домішкою дешевих 
речовин, царські карбованці з посрібленого чавуну або скла, олов’яні 
підробки під срібло — це все дріб’язок. Сучасна комп’ютерна і копіювальна 
техніка досягла такої досконалості, що за 10-15 хвилин можна виготовити 
копію грошового знака, яку на перший погляд взагалі не відрізниш від 
оригіналу. 

Найчастіше підробляють 
американський долар. За 
кордоном обсяг підроблених 
доларів США від загальної 
кількості фальшивих грошей 
складає 80%. Підробки доларів 
відрізняються більш високою 

якістю і у них намагаються відтворити всі найвідоміші ступені захисту 
валюти. Лідирують, причому з великим відривом, 100-доларові купюри, далі 
йдуть 50-доларові. Підроблені доларові купюри інших номіналів 
зустрічаються вкрай рідко. 

Основними способами виготовлення фальшивих грошей є повна і 
часткова підробка. Якщо перший спосіб вимагає майже заводських умов, то 
другий набагато доступніший. При частковій підробці шахраї ксерокопіюють 
великі купюри (50-100 доларів), вирізають цифри і написи, що позначають 
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номінал, розфарбовують ці вирізки в темно-зелений колір і наклеюють на 
відповідні місця справжніх купюр меншого номіналу (1, 10 доларів). 

 
Головне — це папір 
 
Головна перешкода, з якою зіштовхуються фальшивонетники, — 

імітація грошового паперу. Справжній папір 
містить дво— або багатокольоровий водяний знак 
— чергування темних і світлих ділянок, які 
відрізняються від іншої частини грошового знака. 
Добре видимий на просвіт, водяний знак 
обов’язково повинен мати трохи розмиті, нечіткі 
контури. 

У банкноти додають захисні волокна різних 
кольорів. Ці волоски хаотично розташовані як у 
товщі, так і на поверхні банкнот. В 
ультрафіолетовому випромінюванні справжні 
купюри виглядають темними, тоді як звичайний 
папір випромінює блакитне світло. 

Часто в папір грошових квитків вводять пластикові, металізовані або 
металеві нитки, які іноді виходять на поверхню з лицьового боку 
(«плаваючі» нитки). Нитка може мати магнітні властивості або 
флуоресціювати під впливом УФ-випромінювання, при цьому світіння може 
бути як однокольоровим, так і багатокольоровим. Зазвичай нитка містить 
повторюваний мікротекст. На банкнотах 
великих номіналів в останні роки часто 
використовуються для друку фарби, що 
оптично змінюються (optically variable ink — 
OVI). Такі фарби мають металевий блиск, і їх 
колір може мінятися залежно від кута зору. 

Найбільшими виробниками фальшивок 
за всю історію обігу американських доларів 
були канадці Реаль Дюпон і Джозеф Багдасарян. Р.Дюпон і його три брати 
зробили і збули близько 112 млн. доларів. Д.Багдасарян і члени його родини 
виготовили і «реалізували» близько 15 млн. доларів. 

 

 А як у нас 
 

В Україні найчастіше підробляють євро й долари. До гривні 
фальшивомонетники втрачають інтерес. 
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Так у 2011 р.  число підроблених гривневих банкнот скоротилося майже 
в півтора рази: на 1 млн. грошових одиниць припало 3,4 підробки. Хоча ще 
2010 року цей показник становив 5 штук, 
2009 року - 5,5 штук. З українських 
грошових "папірців" найбільшою 
популярністю у фальшивомонетників 
користується купюра номіналом у 200 грн. 
Що стосується іноземної валюти, то тут 
лідирують €50, €100 і $100. Як розповідають колекціонери, десять  років 
тому через стабільний і досить високий курс гривні фальшивомонетники 
підробляли навіть монети в 50 копійок. 

Згідно з 199 статтею Кримінального кодексу України, за "виготовлення, 
зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з 
метою збуту або збут підроблених грошей" загрожує від 3 до 12 років 
в'язниці. 
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Мы проживаем в мире и добра, 

И горя, и мечты, ненастья, 

Но наша жизнь – всего игра, 

Игра стремленья к денежному счастью! 

 

Игра, в которой  нету правил, 

Да и законов тоже нет, 

Здесь важно: кто на что поставил, 

Кто больше получил монет! 

 

Кто научился так играть, 

Тому не стоит отделяться, 

Тому не стоит просто забывать, 

Что можно и упасть, но не подняться! 

 

Да, несомненно, нам нужны 

Монеты в нашей жизни повседневной, 

Но ведь они не так важны,  

И не важней Мечты Душевной, 

 

И не важнее Красоты Души 

Иль собственных ошибок осознанья. 

Богатым становиться не спеши, 

Духовной Красоты не осознав очарованья!  

 


