
3) В глобальній економіці пошук партнерів повинен проводитися 
по всьому світу. Як показує історія, винаходи і відкриття робляться у 
всіх країнах і дуже часто в маленьких фірмах або окремими людьми. 

4) Вигідно, щоб консорціум мав гнучку структуру та з максима-
льною ефективністю використовувіснуючі ресурси та ті, що будуть 
придбані. 

5) В умовах швидкого розвитку технологій невигідно вкладати 
великі гроші в закупівлю устаткування, стаціонарних приміщень, особ-
ливо якщо невідомо, який об'єм продукції буде випущений. 

6) Бажано скорочення невиробничих витрат, перш за все 
пов’язаних з управлінням. 

Таким чином, до переваг створення консорціуму можна віднести: 
• синергетичний ефект, тобто висококваліфіковані фахівці компа-

ній, що об'єдналися, здатні разом вирішити складніші завдання, ніж ко-
жна компанія окремо; 

• скорочення термінів виконання проектів; 
• підвищення якості інноваційних продуктів в результаті викорис-

тання передових ідей і технологій декількох виробників; 
• скорочення термінів виходу на ринок і розширення об'єму ринку 

за рахунок складання зусиль декількох партнерів; 
• вищу конкурентоспроможність за рахунок гнучкого викорис-

тання адміністративних, фінансових, інтелектуальних і інших можливо-
стей партнерів[5]. 

Отже, можна зробити висновок, що формування консорціуму до-
зволить значно швидше підвищити якість товарів або послуг і підняти 
конкурентоспроможність вітчизняних фірм за рахунок об'єднання їх 
потужностей, кадрів, матеріальних і фінансових ресурсів. Такий варіант 
привабливий своєю простотою, мінімальним ризиком і економічністю, 
оскільки не вимагає від партнерів зміни правового статусу, створення 
сумісних фондів і оплати змісту відособленого апарату управління. 
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МЕТОДИКА НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ  
ПРИВАТНИХ ПАПЕРОВИХ ГРОШЕЙ ЯК ДЖЕРЕЛ ЕКО-
НОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ  

This thesis presents private paper money research by using emblematic, chronology, 
metrology etc. methods, determines outward appearance descriptions of the private 
paper money, and defines characteristics, distinguished methods of the private mon-
ey investigation from methods of the official notes sources analysis. 

В статье проводится критический анализ частных денег с помощью методов 
эмблиматики, хронологии, метрологии и других, выявляются специфические 
черты внешнего оформления частных бумажных денег и определяются осо-
бенности, которые отличают методику первоисточников критики частных де-
нег от методики первоисточников критики государственных денежных знаков. 

Актуальність роботи обумовлена тим, що економічний розвиток 
української держави і новітні світові фінансові перетворення характе-
ризуються дедалі більшим використанням недержавних грошей, різно-
манітних грошових замінників. Крім того, вітчизняна наука сьогодні 
потребує розширення джерельної бази і вимагає використання нових 
дослідницьких підходів і методик.  

Метою роботи є розробка методики виявлення економічної ін-
формації за допомогою аналізу сфрагістичних, емблематичних, метро-
логічних та ін. ознак приватних паперових грошей. Відповідно до пос-
тавленої мети, визначені такі завдання: 1) проаналізувати стан вивчен-
ня проблеми в історіографії; 2) охарактеризувати джерельну базу дос-
лідження; 3) розробити методику джерелознавчої критики приватних 
паперових грошей, розкрити особливості аналізу приватних паперових 
грошей як носіїв економічної інформації; 4) вказати основні напрямки 
використання розробленої методики. 



Методологічну основу роботи складають принципи об’єктивності 
та системності; загальнонаукові методи: емпіричний, структурно-
системний, класифікаційний, науково–евристичний, порівняльний, а 
також спеціальні джерелознавчі методи. 

Наукова новизна роботи зумовлюється тим, що вона є першою, в 
якій здійснено розробку методики дослідження приватних паперових 
грошей як джерел економічної інформації. Практичне значення отрима-
них результатів полягає в тому, що в дослідженні розроблено методику, 
яка в перспективі може підвищити інформативність грошей як джерел 
економічної інформації.  

Обрана тема досі не була об’єктом спеціального дослідження в іс-
торіографії і майже повністю базується на джерельному матеріалі. Зага-
льні аспекти приватного грошового обігу розглядались Р.Й. Тхоржевсь-
ким, Г.М. Марковецькою і Г.В. Сапожником [1-3].  

Базовими джерелами даного дослідження є приватні гроші, які 
зберігаються у музейних і приватних колекціях [4-6].  

Друге місце за значенням для даного дослідження після власне 
приватних грошей посідають неопубліковані діловодні документи, які 
зберігаються в архівах України [7-10]. 

Велику роль у дослідженні відіграють також матеріали періодич-
ної преси. Більша частина актових джерел є лише опосередкованим 
джерелом інформації. Джерела особового дають можливість з’ясувати 
особливості сприйняття населенням приватних грошей. 

Приватні паперові гроші є найбільш репрезентативними, повними 
і вірогідними джерелами дослідження. Зовнішній аналіз цих джерел є 
основним напрямком представленої роботи. Документи офіційного ді-
ловодства, актові джерела, матеріали періодичної преси та джерела осо-
бового походження містять додаткову інформацію, необхідну для пере-
вірки і доповнення інформації, отриманої під час зовнішнього аналізу, 
тобто є основою для здійснення внутрішнього аналізу приватних гро-
шей. 

Запропонована методика дослідження приватних паперових гро-
шей базується на аналізі сфрагістичних, емблематичних, неографічних 
та інших ознак приватних паперових грошей з метою виявлення макси-
мально можливої економічної інформації, яку вони містять. Результатом 

такого аналізу стало встановлення низки специфічних рис приватних 
паперових грошей як джерел інформації, а також методичних особли-
востей, які відрізняють джерелознавчу критику приватних паперових 
грошей від інших документів, зокрема державних грошових знаків. 

Приватний (внутрішній) характер більшості емітентів, нелегаль-
ність основної маси випусків, тимчасовість і незагальнообов’язковість 
грошового обігу та обмежені технічні ресурси зумовили переважну 
відсутність на приватних паперових грошах гербів і геральдичних зна-
ків. Зазначені особливості зробили характерним використання елемен-
тів, які, з одного боку, були в більшій мірі (ніж геральдичні) доступні 
емітентам, а з іншого – обов’язково засвідчували приналежність прива-
тних грошей до конкретної організації. Подекуди до таких ознак нале-
жали емблеми, які були частиною символіки емітенту, або ж моногра-
ми чи печатки. Втім, встановленню емітента здебільшого сприяли нео-
графічні ознаки. Написи на бонах свідчили про: 1) діяльність емітентів, 
ставлення до них жителів регіону; 2) місце, період і причини випуску 
незагальнообов’язкових паперових грошей; умови їх використання; 
можливість та хід вилучення з обігу; 3) приблизний обсяг емісій і мас-
штаби розповсюдження грошей. Неографічні ознаки (підписи та серій-
ні номери) разом із сфрагістичними (печатки) виявилися головними 
показниками знаходження приватних грошей в обігу і гарантом їх цін-
ності, в основі чого лежав авторитет організації-емітенту. Вони також, 
спільно з хронологічними елементами, засвідчували тимчасовість зна-
ходження бон в обігу, бо для емітентів характерним було позначення 
на грошах строку їх дії. Неографічні дані разом з метрологічними свід-
чили про шляхи походження бон. Сфрагістичні ознаки подекуди до-
помогли встановити місце проведення емісій, масштаби обігу гро-
шей, час їх друку і строки обігу. Суперскрипційні ознаки дозволяли 
прослідкувати долю приватних грошей після їх вилучення з обігу. 
Хронологічні дані свідчили про час випуску грошей, причому містили 
не тільки рік емісії, але й дату емісії. Метрологічні елементи вказували 
на тимчасовість приватного грошового обігу, причиною появи якого 
була недостатня кількість розмінних грошей. Майже не представлено 
на приватних грошах філігранну ознаку. Переважна більшість емітен-
тів не використовувала елементів захисту, характерних для грошових 



знаків, оскільки організації не мали таких можливостей – з одного боку, 
і не вважали розміщення захисних елементів вкрай необхідним через 
тимчасовість грошей – з іншого. Іконографічні ознаки відсутні 
на приватних грошах, адже використання зображень історичних поста-
тей на недержавних і тимчасових грошах не мало сенсу і вимагало знач-
них зусиль і витрат від емітента. Приватні гроші містили орнаментальні 
ознаки, але останні відрізнялись простотою порівняно з держаними 
грошовими знаками [4-6]. 

Розкриття змісту названих ознак приватних грошей (емблематич-
них, сфрагістичних, метрологічних та інших) стало можливим завдяки 
вивченню інших груп історичних джерел. Ці джерела істотно доповнили 
та дозволили перевірити інформацію, яку містили приватні гроші. Ви-
явлені дані підтвердили автентичність приватних грошей, дозволили 
оцінити їх повноту, репрезентативність та вірогідність [7-10]. 

Основні результати даного дослідження варто викласти у наступ-
них висновках.  

1. На основі наукового аналізу історіографії проблеми з’ясовано 
стан і ступінь її дослідження. Зроблено висновок, що приватні гроші 
вивчені фрагментарно, дослідження здійснювались не досить комплекс-
но, без залучення достатньої кількості джерельних матеріалів. 

2. Основну групу джерел даного дослідження становлять приватні 
паперові гроші, які є найбільш репрезентативними, повними і вірогід-
ними джерелами. Аналіз документів офіційного діловодства, актових 
джерел, матеріалів періодичної преси та джерел особового походження 
дозволив підтвердити автентичність приватних грошей як джерел еко-
номічної інформації, перевірити і доповнити результати зовнішнього 
аналізу приватних грошей. 

3. Розроблено методику здійснення наукової критики приватних 
грошей як джерел економічної інформації. Встановлено, що найбільш 
інформативними елементами оформлення приватних грошей є емблема-
тичні, сфрагістичні, неографічні, хронологічні і метрологічні ознаки. 
Меншу цінність мають орнаментальні, філігранні і суперскрипційні 
ознаки. Приватні гроші взагалі не містять іконографічних ознак. Специ-
фіка досліджуваних джерел вплинула на особливості їх наукової крити-
ки. Джерелознавче дослідження проводилось з урахуванням кризового, 

тимчасового, недержавного і незагальнообов’язкового характеру емі-
сій. 

4. Визначено перелік проблем, у яких приватні гроші можуть бу-
ти використані як джерела інформації. До таких тем відносять-
ся: дослідження місцевих кредитних і товарно-грошових відносин; ви-
вчення фінансово-розрахункової діяльності підприємств-емітентів; пи-
тання матеріально-грошового забезпечення робітників емітентів та ін. 
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