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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДРУКОВАНОЇ СУВЕНІРНОЇ ПРОДУКЦІЇ
БАНКНОТНО-МОНЕТНИХ ДВОРІВ СВІТУ

Проведено дослідження та аналіз сучасних тенденцій 
та підходів у виборі зображень для друкованої суве-

нірної продукції, що виготовляється Банкнотно-монет-
ними дворами світу. Результати досліджень показують, 

що у більшості країн світу, а насамперед в Україні,
Банкнотно-монетні двори не виготовляють іміджеву

друковану сувенірну продукцію, зокрема інтагліодруком.
Тому, розвиток цієї теми є сучасним, перспективним 
та конкурентноспроможним, де головною ідеєю буде
висвітлення національної ідентичності країни, її історії 
та культури, видатних діячів та знаменних подій, дат 

на державному рівні.

Ключові слова: інтагліодрук; офорт; глибокий друк;
зображення; друкована сувенірна продукція; банкноти;

Банкнотно-монетний двір.

Постановка проблеми
В Україні і світі особливого

значення набуває проблема ви-
готовлення якісної іміджевої
друкованої сувенірної продукції,
що може конкурувати з художні-
ми творами, виконаними спосо-
бом гравіювання, що передбачає
собою довготривалий та затрат-
ний процес виконання. Саме
металографічний або інтагліодрук,
що використовується виключно
для виготовлення цінних паперів
і документів суворого обліку,
особливо банкнот, дозволяє от-
римати відбитки різноманітних
півтонів, також рельєфне зобра-
ження, яке можна перевірити
на дотик. Це дає змогу прирівня-
ти за художніми якостями від-
битки зображень, надрукованими

у техніці офорту та інтагліодруку.
Але інтагліо — це метод друку
обмеженого доступу, який виріз-
няється високою собівартістю,
тому важливо обґрунтовано підій-
ти до вибору матеріалів для дру-
ку (здешевлення фарб та паперу)
та певних автентичних захисних
елементів на сувенірній продукції.

Слід зазначити, що проблема
виготовлення друкованої сувенір-
ної продукції інтагліо способом
не досліджена науковцями, тому
такі дослідження, зважаючи на
перспективність випуску подібної
сувенірної продукції, є актуаль-
ними.

Мета роботи
Вивчення сучасних тенденцій

вибору зображень для друкованої

© 2017 р.
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сувенірної продукції та техноло-
гій їх друку Банкнотно-монетни-
ми дворами світу та визначення
на цій основі напрямків розроб-
лення зображень для друкованої
сувенірної продукції, що може
бути використана Банкнотно-
монетним двором Національ-
ного банку України.

Аналіз попередніх 
досліджень
Переважний напрямок сувенір-

ної продукції банкнотних дворів
світу — пам’ятні сувеніри у вигля-
ді купюр та нерозрізаних арку-
шів з надрукованими купюрами.

До 50-ї річниці незалежності
Мальдівів у 2015 р. Валютне
управління Мальдівських островів
[1] випускає пам’ятний сувенір
у вигляді купюри у вишуканому
подарунковому пакованні. Голов-
на ідея — зобразити прогрес
та мир за 50 років незалежності
країни. 

Виданню притаманний унікаль-
ний дизайн, майстерність ви-
конання, орнамент характери-
зує традиції та ісламські звичаї
Мальдівів (рис. 1) [1]. 

Колірна гама банкнот Маль-
дів — світлих пастельних кольо-
рів, стримана, вишукана, описує
національні цінності. 

Серія банкнот Мальдівських
островів вважається одними з най-
красивіших банкнот світу. Дизайн
грошових одиниць ідентифікує
країну, висвітлюючи унікальність
її природи, нації та культури. Ця
серія в обігу з 26 січня 2016 року.
Банкноти можна придбати, як
сувенірні видання. Для цього
передбачені паковання у вигляді
паперового чи шкіряного альбому
чи буклету відповідно (рис. 1) [1].

Резервний банк Австралії та-
кож практикує випуск пам’ятних
колекційних банкнот у подарун-
ковому пакованні [2]. У Австралії
такі сувеніри досить популярні
і пропонують цікавий погляд на
австралійську культуру, історію
та цінності (рис. 2).

Також, вирізняються з поміж
інших банкнот своїм дизайном,
оригінальністю та доцільністю
оформлення, банкноти Казахста-
ну. До 20-ти річчя національно
валюти, вийшла в обіг нова купю-
ра, що має вертикальний симво-
лічний дизайн (рис. 3). На бан-
кноті зображені крилатий кінь,
як символ чистого світла і життя,
натхнення і родючості, цілеспря-
мованості і влади та тріумфаль-
ну арку як символ вільної країни,
національної ідеї [3].

Рис. 1. Пам’ятний сувенір до 50-ї річниці незалежності Мальдівів, 
2015 р., інтагліодрук [1]
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Ще одним напрямком сувенір-
ної продукції банкнотних дворів
світу є виготовлення графічної
сувенірної продукції. Окремі на-
ціональні виробники банкнот
світу обрали інтагліодрук не тіль-
ки для виготовлення та захисту
грошових одиниць і цінних паперів,
а і для виготовлення іміджевої
друкованої сувенірної продукції. 

Розглядаючи глибокий друк,
а саме гравюру на металі, з ху-
дожньої точки зору, можна виді-
лити декілька її різновидів. Це
акватинта, меццо-тинто, м’який
лак, офорт, суха голка та ін.

Суха голка — це техніка гра-
віювання на металі, де відсутнє
травлення. Зображення вико-
нується вістрям твердої голки
на поверхні металевої дошки.
Отримана дошка є формою гли-
бокого друку. Штрихам характер-
на м’якість. Техніка сухої голки
простішата доступніша офорту,
адже не потрібно, ні ґрунтуван-
ня, ні травлення. Штрихи нано-
сяться безпосередньо на відполі-
ровану мідну або цинкову дошку
художником [4].

Акватинта та м’який лак —
це різновиди техніки офорту [5].
В обох випадках потрібно ґрун-
тування поверхні металевої плас-
тини та травлення кислотою.

Відрізняються певні інгредієнти
в технологічних процесах, що
дає цікаві ефекти: у акватинті —
малюнок схожий на акварель-
ний живопис; у м’якому лаку —
штрих олівця [6].

Офорт — один з різновидів
гравюри, метод глибокого дру-
ку, де зображення створюють
способом механічного гравіюван-
ня на металі різцями художником,
поглиблення елементів штрихів
друкарської форми досягають
хімічно, шляхом травлення ме-
талу кислотами. Метод відомий
ще з початку XVI ст. Техніка ви-
готовлення пластини для друку
зображення трудомістка та дов-
готривала: на металеву плас-
тину наносять кислостійкий лак;
сталевою голкою гравіюють шар
лаку до металу, потім пластину
вміщають у кислоту. Травлення
можна проводити в декілька при-
йомів. Після першого травлення
в місцях, де не було лаку, утво-
рюються незначні поглиблення.
Потім місця, які відповідають
світлим ділянкам зображення,
знову вкривають лаком і вдруге

Рис. 2. Приклади паковань банкнот
Австралії, як сувенірних видань,

2016 р. [2]

Рис. 3. Банкнота Казахстану,
випущена до 20-ти річчя

національно валюти у 2005 р. [3]
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піддають травленню, поглиблюю-
чи друкувальні елементи, і таким
чином за кілька етапів отриму-
ють бажану градацію тонів. Для
друку фарба закочується в за-
глиблення, її надлишок знімаєть-
ся. Під дією тиску валу ручного
друкарського верстата фарба
переходить на папір, утворюючи
рельєфні штрихи або тональні
плями [7].

Матеріали та інструменти,
що необхідні для виготовлення
друкарської форми методом
офорту це — пластини з цинку,
міді або м’якої сталі товщиною
від 1,5 до 3 мм, знежирюючий
розчинник, твердий або рідкий
лак (ґрунт), гасовий або скипи-
дарний факел, кислота; офортні
голки, металеві щітки, шабери,
гладилки, шліфувальний і полі-
рувальний інструмент, пензель,
валик; фарба офортна, папір
офортний [5].

Процес створення офорту
в техніці травленого штриха
складається з наступних етапів:
підготовка дошки (шліфування,
полірування, ґрунтування і коп-
чення); гравіювання (малювання
інструментом по ґрунту); травлен-
ня; отримання пробного відбит-
ка; коригування форми; друку-
вання.

У техніці офорту працювали
видатні художники, такі як
Рембрант (1606–1669) (рис. 4),
Франсіско Гойя (1746–1828),
Тарас Шевченко (1814–1861)
(рис. 5) та ін. 

Металографічний або інтагліо-
друк — це спосіб друку з друкарсь-
ких форм, на яких друкувальні
елементи заглиблені по відно-
шенню до пробільних, забез-
печує рельєфність елементів
зображень, що виступають над
поверхнею паперу і шорсткість
яких відчувається на дотик. Друк
проводиться фарбами підвище-
ної в’язкості. Фарба, що запов-
нює заглиблення в друкарській
формі під великим тиском (від
80 до 100 кг/см2) переноситься
на задруковуваний матеріал,
при цьому вдавлюючись у за-
глиблення [10]. 

Метод інтагліодруку на сьогод-
ні є одним з провідних методів
захисту банкнот та інших видів
цінної друкованої продукції. Від-
мінні ознаки відбитків інтагліо-
друку: відсутність растру [8];
товстий шар фарби, що створює
рельєф; великий діапазон від-
творення відтінків за рахунок
різної глибини і ширини штри-
хових елементів; деформація

Рис. 4. Рембрант, Вітряк, 1641.
Офорт. 14,5×20,5 см [8]

Рис. 5. Т. Шевченко, Видубицький
монастир в Києві, 1844. 

Папір, офорт 17,1×24,2 см [9]
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задруковуваного матеріалу (вда-
вленості зі зворотного боку);
характерні витікання фарби («ву-
сики», «шприцювання») по краях
штрихів графічних елементів
[10].

Технологія глибокого друку,
по-перше, моделює фотогра-
фічний процес відтворення без-
перервного (півтонового) зобра-
ження і, по-друге, передбачає
прямий контакт між матеріалом і
формним циліндром, завдяки
цьому досягається дуже висока
якість друку. Формний циліндр
довговічний і витримує великі
тиражі [11].

Форми для інтагліодруку ви-
готовляють шляхом електронно-
механічного гравіювання, хіміч-
ного травлення або прямого
лазерного гравіювання [12]. 

Фарби для друку цінних па-
перів — спеціально захищені,
якість яких суворо контролюєть-
ся, мають складні характерис-
тики: магнітні та металізовані
властивості, містять мікрокапсу-
ли, видимі та невидимі в інфра-
червоних променях, кольоро-
змінні під дією хімічних розчинів
та температури, водорозчинні
та інші [13]. 

Папір для друку цінних па-
перів має певні особливості, що
гарантують захист документів.
Це водяні знаки, планшетки,
захисні волокна, металізовані
смужки, вміст флуоресцентних
частинок, хімічних реактивів,
радіоційних мікрочастинок та
плівок типу VOID [13].

Для інтагліодруку викорис-
товують спеціальне друкарське
обладнання з обмеженим дос-
тупом, що застосовується ви-
ключно для виготовлення цінних
паперів.

Інтагліодрук може бути цін-
ним у виготовленні друкованої
іміджевої сувенірної продукції,
адже він максимально може за-
мінити механічний друк художніх
творів, виготовлених у складній
техніці офорту, що передбачає
собою довготривалий та затрат-
ний процес виконання.

Зображення, надруковані ме-
тодом інтагліо мають дорогий
вигляд за рахунок чіткості штри-
ху, який можна відчути на дотик. 

Найпопулярніші подарункові
серії карток надруковані саме
інтагліодруком, щорічно вигото-
вляє Бюро гравірування і друку
Америки (the Bureau of Engraving
and Printing (BEP)), що засно-
ване 1862 р., — це найбільший
виробник цінних паперів уряду
в Сполучених Штатах Америки.
Окрім паперових банкнот, до-
кументів суворої звітності, сер-
тифікатів, нагород, ідентифіка-
ційних карток, бланків та інших
спеціальних охоронних докумен-
тів, BEP виготовляє високоякісні
багатоколірні іміджеві друковані
сувеніри способом інтагліо, які
можна придбати в інтернет-
магазині на офіційному сайті
[12]. Ця продукція навіть стала
предметом колекціонування.

Вся сувенірна продукція BEP
присвячена пам’ятним датам,
таким як річниці незалежності,
річниці видатних діячів, демокра-
тії, конституції, подіям, пам’яткам
культури США. Така тематика
сприяє формуванню поваги до
батьківщини на національному
рівні та просуванню бренду як
США в цілому, так і Бюро гравію-
вання і друку, зокрема всередині
країни та закордоном.

Колірна гама сувенірної про-
дукції стримана здебільшого
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витримана у двох-трьох кольо-
рах, близьких до кольору банк-
нот. 

Друкованим сувенірам при-
таманне поєднання зображення
та супроводжуючого тексту до
нього. Використовується як зо-
браження тексту з історичних до-
кументів, так і історичні зобра-
ження віньєток, рисунків тощо.

Максимально гармонійно під-
бираються шрифти до графіч-
ного матеріалу і до контексту
видання (рис. 6).

У 2017 році програма BEP
випускає колекцію гравірованих
художніх композицій, присвя-
чених Конституції Сполучених
Штатів (рис. 7). Серія робіт
складається з трьох друкованих
інтагліодруком видань. За тема-

тикою — зображення законо-
давчих, виконавчих і судових гі-
лок влади федерального уряду.

У Національному бюро друку
Японії (National Printing Bureau)
[15], технічні експерти в області
друку і виготовленні паперу, а та-
кож дизайнери та гравери об’єд-
нують свої знання і досвід для
створення унікальних сувенір-
них подарункових друкованих
продуктів.

Так, у 2014 році до 100-річчя
заснування залізничної станції
Токіо, було надруковано серію
пам’ятних робіт, що складається
з двох симетричних гравюр.
Права частина роботи зображує
станцію Токіо 100-річної давнини,
в час відкриття, а ліва сторона
показує ту ж будівлю сьогодні.

Рис. 6. Серія «Панамський канал Пам’ятна Програма», 
2015 р., інтагліодрук [14]

Рис. 7. Серія робіт з назвами — життя, свобода і прагнення до щастя,
2016 р., інтагліодрук [14]
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Надруковано в один колір, що
притаманно класичній техніці
офорт. На рисунку багато уваги
приділено дрібним деталям, ви-
сокохудожньо здійснено гравію-
вання (рис. 9, 10).

Результати проведених 
досліджень
Аналіз показав, що найбільші

банкнотно-монетні двори світу при-
діляють велику увагу друку якісної
іміджевої сувенірної продукції,
оскільки саме такого роду суве-
нірна продукція, з одного боку,
підкреслює великі можливості
підприємства, з іншого, сприяє
просуванню банкнотно-монетно-
го двору як державної установи. 

Технологічні можливості спо-
собів друку банкнотно-монетних

дворів дуже широкі. Це високий,
глибокий, офсетний, орловський,
ірисовий, інтагліодрук, трафа-
ретний та комбіновані способи
друку. Друкарське обладнання
банкнотно-монетних виробництв
є обмеженого доступу, що умож-
ливлює створення унікальної
сувенірної продукції. Може бути
застосований один технологіч-
ний процес для друку, а може
бути і комбінований, так як для
друку цінних паперів. 

Для друку сувенірної продук-
ції можуть бути застосовані папір
та фарба з особливими елемен-
тами захисту, спрощені та без
елементів захисту.

Так як і випуск сувенірних
банкнот, так і друковані сувеніри

Рис. 8. Серія робіт присвячена Конституції США, 2017 р., інтагліодрук [14]

Рис. 9. Памятна робота 
до 100-річчя станції Токіо, 
2014 р., інтагліодрук [15]

Рис. 10. Пам’ятна робота 
до 100-річчя станції Токіо 

(часткове збільшення), 2014 р.,
інтагліодрук [15]
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можна класифікувати за під-
ставою до випуску. Здебільшого
це присвята до пам’ятних дат,
визначних подій країни або сві-
ту, на замовлення установ та вті-
лення певних ідеологічних цілей. 

Ілюстративна наповненість
друкованих сувенірів досить
широка. Особливе місце зай-
мають портретні, пейзажні, пред-
метні, орнаментальні, докумен-
тальні та семантичні зображення,
що мають значення та ступень
впізнаваності населенням пев-
ного зображення на місцевому,

державному або світовому рівнях.
Безпосередньо зображення

можуть бути штрихові або тоно-
ві; монохромні або кольорові;
лінійні, площинні або об’ємні;
стилізовані або без стилізації. 

Розміщення ілюстрацій на пло-
щині друкованої продукції може
бути відокремлено по центру,
оточено рамкою або текстом, на
виліт або змішане.

На основі аналізу друкованої
сувенірної продукції банкнотно-
монетних дворів розроблено
класифікацію (рис. 11).

Рис. 11. Класифікація зображень друкованої сувенірної продукції
банкнотно-монетних дворів
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Важливо урахувати друкарсь-
ко-технічні властивості обладнан-
ня та їх адаптація до друку се-
редніх та великих зображень,
а також обґрунтований підхід
вибору матеріалів, їх здешевлен-
ня шляхом вилучення захисних
компонентів складу основної
фарби та спрощення особли-
востей паперу.

Вибір тематики зображень
для виготовлення друкованої
сувенірної продукції в Україні
дуже широкий. Цьому сприяє
багатолітня історична та куль-
турна спадщина народу. Це мо-
жуть бути історичні зображення
пейзажів вагомих об’єктів (рис.
12, а), портрети діячів, історичні
документи, всесвітньовідомі па-
леолітичні зображення трипільсь-
кого народу, зображення деко-
ративно-прикладного характе-
ру, одягу регіонів України, твари-
ни та рослини занесені до Чер-
воної книги України (рис. 12, б)
та ін.

Висновки
Проаналізувавши тенденції

вибору графічного матеріалу
для сучасних друкованих пода-
рункових видань Банкнотно-мо-
нетних дворів світу, можна зро-

бити висновок, що головна ідея —
висвітлення національної ідентич-
ності країни, її історії та культу-
ри, видатних діячів та знаменних
подій, дат, природи тощо.

Тому саме інтагліодрук може
бути цінним у виготовленні дру-
кованої іміджевої сувенірної про-
дукції, адже він максимально
якісно може замінити складну ме-
ханічну техніку офорту, що перед-
бачає собою довготривалий та
затратний процес виконання.

Тому виготовлення друкова-
ної продукції інтагліоспособом
буде актуально для України, сус-
пільства та туристів, як культур-
ний, іміджевий, високохудожній
сувенір на державному рівні.

Для підкреслення автентично-
сті друкованого сувеніра варто
використовувати окремі особ-
ливі елементи захисту цінних
паперів, такі як:

— спеціальні дефекти, мікро-
текст в друкарській підготовці;

— водяні знаки, захисну
стрічку, волокна, флуоресцентні
частинки, планшетки та конфеті
в паперовій масі;

— елементи, надруковані оп-
тично-змінною, флуоресцентною
фарбою та фарбою з вмістом
мікрокапсул;

а б 
Рис. 12. Приклади ескізів для друкованої сувенірної продукції 

інтагліо способом
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— комбінування спеціальних
видів друку;

— зображення з елементами
для людей з послабленим зором;

— нанесення голограми;
— нумерація та персоналі-

зація;
— гаряче тиснення;
— ноу-хау.

До вибору теми варто залучати
фахівців, щоб вона була актуаль-
ною, цікавою та корисною для на-
селення держави та туристам в пев-
ний момент розвитку країни.

Доцільно продумати пакован-
ня та оформлення друкованого
сувеніру, зручність у колекціо-
нуванні, якщо це передбачено.
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Проведено исследование и анализ современных 
тенденций и подходов в выборе изображений 

для печатной сувенирной продукции изготавливаемой
Банкнотно-монетными дворами мира. Результаты иссле-

дований показывают, что в большинстве стран мира, 
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а прежде всего в Украине, Банкнотно-монетные дворы 
не производят имиджевую печатную сувенирную 

продукцию, в частности интаглиопечатью. 
Поэтому, развитие этой темы является современным,
перспективным и конкурентоспособным, где главной 

идеей будет освещение национальной идентич-
ности страны, ее истории и культуры, выдающихся 

деятелей и знаменательных событий, 
дат на государственном уровне.

Ключевые слова: интаглиопечать; офорт; 
глубокая печать; изображение; печатная сувенирная

продукция; банкноты; Банкнотно-монетныйдвор.

The research and analysis of modern tendencies 
and approaches of the image selection for printed souvenir 

production made by the Mint and Stamp Printing House
Departments of the world were undertaken. The research 

results show that in most countries of the world, and especially
in Ukraine, the Mint and Stamp Printing House Departments 
do not produce image printed souvenirs, using the intaglio 
printing in particular. Thus, the development of this topic 

is up-to-date, promising and competitive vector, the main idea 
of that is supposed to be an illustration of the national identity 

of the country, its history and culture, prominent figures 
and significant events, dates at the state level.

Keywords: intaglio printing; etching; gravure printing; 
image; printed souvenirs; banknotes; Banknote and Mint.
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