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Проанализированы современные технологии производства
банкнотной бумаги, ее структуры, цикл оборачиваемости
банкнот, приведены признаки изнашиваемости банкнот и
причины исключения их из обращения.
Modern technologies of production of banknote paper, its struc>
tures, cycle of turnover of bank>papers, are analysed, the signs
of worn down of bank>papers and reason of exception are result>
ed them from an appeal.
Постановка проблеми
У світовій практиці існують такі
основні асортиментні групи цін
них паперів: банкноти, бланки
цінних та державних паперів; мит
ні та гербові марки, поштові мар
ки та конверти; відомчі, докумен
тарні та галузеві бланки; бланки
документів, що прямо чи опосе
редковано є платіжними засоба
ми; лотерейна та білетна продук
ція; етикеткова продукція. Банк
ноти є цінним папером багатьох
країн світу, тому визначення фак
торів впливу на зношеність банк
нот, ознак зношеності та причин
вилучення з обігу є актуальним.
Мета роботи
Метою роботи є аналіз сучас
них технологій виробництва банк
нотного паперу, його структур,
життєвого циклу банкнот, а також
виділення ознак зношеності
банкнот та причин їх вилучення.
Результати
проведених досліджень
Сучасні технології виготов
лення банкнот починаються з
виробництва спеціального па
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перу з бавовни та льону. В Ук
раїні для виготовлення гривні ви
користовується 100 % бавовня
ний папір. Паперову сировину
сортують вручну і видаляють з неї
сторонні
елементи,
після
чого відправляють на різання. От
риману масу подають в роторний
котел, в якому за допомогою
нагрітої пари відбувається пере
творення її в паперову масу. В
папір додаються кольорові во
локна. Охолоджена і віджата маса
надходить у вижимну машину, де
її пропускають через спеціальні
вали зі сталевими ножами і про
мивають артезіанською водою.
Довжина волокна після цього
зменшується. До отриманої маси
додають відбілювач і розміщують
її на пористій поверхні, яка пропу
скає воду.
У такому вигляді паперова
маса залишається декілька днів,
і після цього вона надходить в
розмежувальну машину, де до
неї додають кольорові волокна і
барвник. У вогняній машині масу
пропускають через фільтр, що
видаляє нерозмелені волокна.
Для видалення води масу бага
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торазово прокочують по дро
тяній сітці. Щоб надати паперу
необхідної щільності його про
сочують тваринним клеєм і
гліцерином, пропускають через
жорсткі валики і сушать.
Після виготовлення банкнот
банки випускають їх в обіг.
Зношені банкноти повертаються
до банку, який визначає, чи є
банкнота придатною до повтор
ного обігу, чи ні. Якщо зношена
банкнота придатна до обігу, її пу
скають на повторне користуван
ня, якщо ні — її направляють з
іншими непридатними банкнота
ми до Національного банку Ук
раїни для знищення. При вияв
ленні банкнот з дефектами ви
робництва, банк позначає їх як
непридатні до обігу і також

відправляє на знищення. Націо
нальний банк обмінює непри
датні до обігу банкноти на нові та
оцінює ступінь їх зношеності, на
підставі чого робить висновки
щодо подальших об’ємів зноше
них банкнот та регулювання оцін
ки показників зношеності банк
нот. Непридатні до обігу банкно
ти знищують шляхом перетво
рення на пульпу. Таким чином
Національний банк здійснює
емісію готівки, від імені держави
випускає в обіг готівкові гроші і
вилучає їх, якщо вони зносилися,
а також замінює одні грошові
знаки на інші. Схема життєвого
циклу банкнот наведена на
рис. 1.
Кількісне співвідношення між
готівкою і безготівковою сфера

Рис. 1. Схема життєвого циклу банкнот
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ми грошового обігу постійно
змінюється. Це можна пояснити
тим, що:
1) готівкові розрахунки надто
дорого коштують, оскільки
включають значні видатки на
друкування грошових знаків та
витрати на їх транспортування і
зберігання їх;
2) готівкові розрахунки упо
вільнюють платіжний обіг і
погіршують контроль за ним з
боку суспільства.
Домінуюче
положення
готівки в структурі платіжних
інструментів пов’язане також з
психологічним аспектом: насе
лення звикло розраховуватись
готівкою. За даними дослідників
при розмірі трансакції операції
менше 10 дол. США 90 % плат
ників віддають перевагу оплаті
готівкою, і лише коли розмір
трансакції перевищує 50 дол.
США, достатня кількість плат
ників (65 %) використовує
платіжні карти.
За даними європейських
дослідників, у 2009 р. при
трансакції розміром понад
100 євро частка наявних за
собів, використовуваних при
оплаті, складала 49 %, тоді як в
2005 р. — 46 %. Питома вага
платіжних карт залишилася
незмінною — 36 %. Стосовно
розподілу номіналів, найбіль
шим попитом користуються
банкноти середніх номіналів, а
найменшим — банкноти висо
ких номіналів.
Переваги
використання
готівки для населення:
1. Зручність — будьякий
одержувач грошових коштів мо
же на свій розсуд відмовитися
приймати певні кредитні карти
при оплаті товарів. Також
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здійснення платежів за допомо
гою електронних засобів припу
скає наявність спеціальних
технічних пристроїв, в роботі
яких не трапляються збої.
2. Легкість використання —
при проведенні розрахунків ви
користовувати готівку простіше,
ніж електронні гроші, оскільки в
цьому випадку не вимагається
спеціальних технічних при
строїв, а також немає не
обхідності повідомляти третю
сторону і чекати її підтверджен
ня на право операції, а одержу
вач засобів може негайно їх вит
ратити.
3. Простота витрачання за
собів — готівка дозволяє плат
никові економніше витрачати
свої кошти. За даними соціо
логів, використовуючи платіжну
карту, людина набагато легше
розлучається з грошима, ніж
маючи їх в готівці.
4. Анонімність — при оплаті
товару або послуги готівкою по
купець має можливість зберегти
свою анонімність, а при елек
тронних розрахунках особа
платника
ідентифікується.
У зв’язку з цим покупці, які не
бажають, щоб їхні операції ста
ли відомі широкому загалу, вва
жають за краще використовува
ти готівку.
5. Швидкість розрахунків —
при здійсненні оплати товарів і
послуг за допомогою платіжних
карт, на відміну від готівки,
швидкість обробки платежу
сповільнюється, унаслідок не
обхідності запрошувати під
твердження на здійснення опла
ти у третьої сторони, що у свою
чергу, негативно позначається
на товарообігу підприємств
роздрібної торгівлі.
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6. Безпека — у разі втрати
або крадіжки кредитних карт
існує небезпека злому елек
тронних систем хакерами, тому
збереження електронних гро
шей залишається серйозною
проблемою.
7. Економічність — для мо
дернізації електронних систем
платежів
використовуються
новітні технології, що призво
дить до зростання сукупних вит
рат. За оцінками зарубіжних ек
спертів, витрати при здійсненні
платежів за допомогою бан
ківських карт виявляються знач
но вищими, ніж при оплаті
готівкою.
8. Можливість державного
контролю емісії і обігу — готівка
є зобов’язанням центрального
банку країни, який не може
збанкрутіти, тоді як електронні
засоби платежу — це зобо

в’язання кредитних організацій
або комерційних підприємств, у
разі банкрутства яких збережен
ня засобів на рахунках клієнтів
ставиться під питання.
За даними Національного
банку Голландії, станом на пер
ший квартал 2011 р. до основ
них ознак зношування банкнот
належать зігнуті кути з наявними
тріщинами (34 %), загальне за
бруднення (27 %), склеювання
розірваної банкноти за допомо
гою стрічки (14 %), локальні за
бруднення у вигляді плям (9 %),
сторонні надписи (9 %), надри
ви (6 %) та відсутність частини
банкноти (1 %).
На рис. 2 представлено ста
тистику вилучення банкнот з
обігу в Голландії. Діаграма ілюс
трує, що найбільше банкнот ви
лучається з обігу через зігнуті
кути, загальне забруднення та

Рис. 2. Причини вилучення банкнот з обігу за даними Національного банку
Голандії (станом на перший квартал 2011 р.)
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склеювання розірваної банкно
ти, а найменше — через
відсутність частини банкноти,
надриви, сторонні написи та ло
кальні плями.
При сортуванні банкнот з
визначенням непридатних до
обігу автоматичні прилади виз
начають такі основні ознаки по
рушення норм геометричних
параметрів: надриви, отвори,
складені кути, банкноти з
відсутніми частинами, розірвані
банкноти, котрі були знову
скріплені, зім’яті банкноти.
Банкноти
з
розривами
відкритого характеру, які част
ково чи повністю не покрива
ються транспортними поясами
сортувальної машини, вважа
ються непридатними, якщо роз
риви перевищують норми, за
значені в таблиці. При цьому
розриви можуть бути розташо
вані як по всьому периметру
банкноти, так і локально, по
центру, адже саме на згині банк
ноти відбувається найбільше
навантаження при багаторазо
вих перегинах.
Банкноти з отворами, які
повністю або частково не покри
ваються транспортними пояса
ми сортувальних машин вважа
ються непридатними, якщо
розмір
отвору
перевищує
10 мм2. При цьому слід зазначи
ти, що користувачі вважають
банкноту непридатною і здають
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її в банк при розмірі отвору
більше 5 мм2, що є вдвічі мен
шим за встановлені норми.
Банкноти зі складеними чи
зігнутими частинами, з тріщи
ною на згині відслідковуються
на автоматичному обладнанні
за такими показниками, як пе
риметр банкноти та товщина.
До непридатних можна віднести
лише ті, у яких розміри зігнутої
частини за довжиною більше
6 мм чи за шириною більшою,
ніж 5 мм. Банкноти зі зменше
ними розмірами, а саме за дов
жиною від 6 мм чи за шириною
від 5 мм, вважаються непри
датними. Усі виміри проводять
ся відповідно до стандартних
розмірів номіналу.
Відновлені
банкноти,
скріплені з двох частин розірва
ної банкноти різними способа
ми (скотч стрічкою, клеєм та
ін.), зі склеювальним елементом
площею понад 10×40 мм і тов
щиною понад 50 мкм також вва
жаються непридатними.
Зім’яті банкноти відсортову
ються за рівнем прозорості та
щільності, встановленим в сор
тувальному обладнанні.
Гривневі банкноти, що пере
бувають в обігу, залежно від
зовнішнього вигляду внаслідок
зношення
можуть
бути
платіжними (придатними та не
придатними до обігу) і не
платіжними. Ознаки платіжнос

Розміри надривів для непридатних банкнот при сортуванні
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ті встановлює Національний
банк.
Залежно від зовнішнього
вигляду та ступеня зношення
або пошкодження платіжні банк
ноти поділяються на придатні та
непридатні до обігу. До придат
них до обігу банкнот належать
такі банкноти, що за ознаками
платіжності
та
дизайном
повністю відповідають установ
леним Національним банком Ук
раїни зразкам, не мають пошко
джень, забруднень і зберегли
естетичний зовнішній вигляд.
Допускається наявність на
придатних до обігу банкнотах:
— незначних дефектів вироб
ника — до 1 мм у більший або
менший бік розміру банкноти;
— зміщення зображення
рамки, якщо різниця між шири
ною протилежних полів банкно
ти не перевищує 3 мм;
— незначних забруднень.
Такі банкноти з обігу не вилу
чаються і можуть видаватися ус
тановами банків клієнтами, во
ни обов’язкові до приймання
без будьяких обмежень устано
вами,
організаціями
та
підприємствами всіх форм
власності до всіх видів готівко
вих платежів, а установами
банків — для здійснення інших
операцій з готівкою.
Непридатні до обігу банкно
ти — це банкноти з дефектами
виробника та такі, що в процесі
використання зберегли всі оз
наки платіжності, але набули оз
нак зношення і пошкодження.
За критеріями зношення, за
бруднень, пошкоджень і де
фектів непридатні до обігу банк
ноти, у свою чергу, поділяються
на зношені, значно зношені та з
дефектами виробника.

Зношені банкноти мають не
значні ознаки зношення та пош
кодження, а саме:
— банкноти без пошкоджень,
але потерті, з ознаками фізич
ного зношення, із загальними та
локальними забрудненнями, що
псують естетичний вигляд банк
ноти;
— банкноти з плямами, напи
сами (в т. ч. видимими в ультра
фіолетових або інфрачервоних
променях), відбитками штампів
(крім штампів про погашення);
— надірвані та надрізані
банкноти незалежно від розміру
надриву, надрізу, зі склеєними
надривами і надрізами;
— банкноти з проколами і от
ворами, відірваними краями і
кутами.
Значно зношені банкноти ма
ють суттєві ознаки зношення чи
пошкодження. До них відносять:
— банкноти з утраченими ча
стинами, якщо збереглось не
менше 55 % початкової площі
банкноти;
— банкноти, розірвані й
розрізані на дві або більше час
тин (крім розірваних на вузькі
смуги) та склеєні (склеєна
ділянка не повинна заважати
визначенню справжності і скле
юватися з іншими банкнотами),
у тому числі з утраченими час
тинами, якщо не менше 55 %
загальної площі частини, що за
лишились, безумовно належить
одній банкноті;
— банкноти, розрізані на
вузькі смуги та склеєні, якщо всі
смуги збереглися;
— банкноти, пошкоджені во
гнем, водою, різними рідинами
та хімікатами.
Пошкодження банкнот мож
на поділити на групи відповідно
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до узагальненого виду пошко
джень, котрі є результатом
впливу [27]:
— руйнування — повне або
часткове (таке, що робить банк
ноту неплатіжною — понад 55 %
початкової площі) знищення
банкноти;
—
загальне
зношення
(ветхість) — стан банкноти, кот
рий характеризується струк
турними змінами, пов’язаними
зі зменшенням жорсткості
банкноти, що супроводжується
потертостями, втратою фарби,
збільшенням пористості, висоти
мікронерівностей, товщини та
ваги, мікронадривами крайки, а
також втратою захисних ознак;
— забруднення — розподіл
бруду, насамперед через вплив
секрету сальних залоз людини,
по всій площі банкноти або ло
калізована концентрація бруду
будьякого походження у виг
ляді плям, малюнків, відбитків
штампів, колір яких контрастує
з навколишніми незабруднени
ми частинами банкноти. Не
обхідно зазначити, що якщо за
гальне
забруднення
утво
рюється поступово як результат
дотиків пальців людини і, зазви
чай, супроводжується та підси
люється загальним зношенням,
то локальне забруднення може
мати місце на банкноті без
інших пошкоджень, але призво
дити до вилучення з обігу (не
допускаються локальні забруд
нення розміром понад 10×10 мм
на частинах, що не містять дру
кованих літер чи зображення,
або понад 15×15 мм на части
нах, що містять друковані літери
чи зображення);
— старіння — стан банкноти,
що характеризується зменшен
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ням еластичності основи банк
ноти, її крихкістю, ламкістю, по
жовтінням, котрий виникає під
дією часу внаслідок хімічного,
теплового та електромагнітного
впливу, підсиленого механічним
чинником;
— порушення структурної
цілісності — наявність локаль
них наскрізних пошкоджень ос
нови банкноти;
— порушення геометричної
форми — локальні та загальні
зміни геометричних розмірів
банкноти внаслідок відсутності
частини, кута, а також втрати
площинності через хвилястість
та зім’ятість.
Висновки
Готівка і далі залишатиметься
пріоритетним способом платіж
ності при дрібних розрахунках,
однак прослідковується загаль
на тенденція до скорочення ви
користання кількості готівки. До
основних переваг використання
готівки для населення слід
віднести: зручність і легкість ви
користання, економічність, ано
німність, швидкість і безпеку
розрахунку.
До основних ознак, за якими
можна визначити зношування
банкноти, спричинене зміною
геометричних параметрів, слід
віднести загальне руйнування,
загальне зношення, старіння,
порушення периметру банкно
ти, порушення структурної
цілісності та загальне забруд
нення банкноти. При цьому на
автоматичному сортувальному
обладнанні
відстежуються:
зігнуті кути з наявними тріщина
ми, загальне забруднення,
склеювання розірваної банкно
ти за допомогою стрічки, ло
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ПОЛІГРАФІЧНІ
кальні забруднення у вигляді
плям, сторонні надписи, надри

ви та відсутність частини банк
ноти.
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