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Цього року минає 100 років від часу завершення Першої світової війни. 
Однією з малодосліджених проблем Великої війни є російська окупація 
Галичини й Буковини, які входили до складу Австро-Угорської імперії, 
особливо це стосується різних складових фінансової політики окупаційного 
режиму. Питання особливостей грошового обігу на Буковині за період 1914 – 
1918 рр. певною мірою розкрито у наукових статтях О. Огуя [1-2]. Автор 
акцентував увагу на проблемах грошового обігу в період російської окупації 
на Буковині, зокрема, звернув увагу на випуск сурогатних грошей і спроби 
випуску чернівецьких бон, розглянув питання несприйняття місцевим 
населенням «нелюбого рубля» та виникнення «розмінної кризи» внаслідок 
нестачі розмінної монети. Вчений також зупинився на розгляді заходів 
російської окупаційної влади, що проводилися для встановлення 
примусового курсу рубля стосовно австрійської крони. 

У дисертаційному дослідженні Г. Марковецької слід відмітити, що в 
цілому, при позитивній характеристиці роботи, викликає подив твердження 
дисертантки про те, що «у період розмінної кризи населення Росії почало 
використовувати стихійно поштові марки як дрібні гроші» [3, С. 15], адже 
використовувалися не поштові марки, а спеціально надруковані грошові 
знаки, які мали назву «розмінні марки». При цьому використання таких 
розмінних марок не можна вважати стихійним, оскільки воно було 
примусовим, а от населення психологічно не сприймало їх як гроші. 
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Значний доробок у висвітлені питань грошового обігу в період Першої 
світової війни належить Р. Шусту [4-6], який детально дослідив умови 
випуску міських бон у м. Львові та особливості одночасного перебування в 
обігові російського рубля й австрійської крони в періоди російської окупації 
західноукраїнських земель. 

Проблеми історії грошового обігу та банківської справи в Західній 
Україні в роки Великої війни також знайшли певне відображення  
у працях інших дослідників, зокрема Б. Білана [7], С. Орлик [8-10], 
С.В. Пивоварова [11-12], І.Г. Скоморович [13], Р. Тхоржевського [14] та ін. 

Щодо джерел дослідження історії грошового обігу в Західній Україні в 
роки Великої війни, то ми можемо виділи декілька груп: 

1) опубліковані законодавчі та нормативно-правові акти; 2) архівні 
документи та матеріали; 3) періодична преса; 4) спогади (мемуари) та 
епістолярна спадщина; 5) нумізматичні та боністичні джерела. 

Зупиняючись на нумізматичних і боністичних джерелах, слід 
відзначити, що практично, в кожному із архівів, фонди яких пов’язані із 
російською окупацією Галичини й Буковини, містяться квитанції та 
асигнації, які відображають проблеми грошового обігу. У деяких справах 
містяться грошові знаки та їхні підробки. Так, зокрема, у Центральному 
державному історичному архіві України у м. Києві нами було досліджено 
російський фальшивий кредитний білет 10-тирубльового номіналу 1909 р. 
випуску [15, 4-4зв.], який зберігається у справі про розрахунок ним 
російським солдатом у м. Львові у квітні 1915 р. Окрім цього, в даному архіві 
міститься ескіз десятикоронової бони, яку пропонував випустити в обіг 
магістрат м. Львова [16, 9 зв.-10].  

Одне із вагомих джерел для дослідження проблем історії грошового 
обігу, безперечно, становлять нумізматичні та боністичні джерела, які 
зберігаються в архівних та музейних фондах, а також у приватних колекціях. 
Щодо основних нумізматичних джерел, то це монети та підробки монет 
періоду Першої світової війни, а от основні боністичні джерела 
репрезентовані цілим комплексом грошових знаків та бон досліджуваного 
періоду. Значна кількість боністичних джерел зберігається в Національному 
музеї історії України, зокрема, чотирьохвідсоткові білети державного 
казначейства, розмінні марки, розмінні казначейські знаки, 5% облігації 
позики Волі та ін.  

Окрім згаданих основних нумізматичних та боністичних джерел існує й 
ряд допоміжних джерел, зокрема, довідкова література, каталоги монет [17-
18] і бонів [19-22], а також матеріали спеціалізованих Web-ресурсів [23-24], 
які мають певний інформаційний потенціал. 
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Історія України ХХ ст. надзвичайно багата на трагічні події. Перша його 

половина стала періодом наймасштабніших за всю світову історію 
військових конфліктів, жертвами яких стали десятки мільйонів 
військовослужбовців різних протиборчих блоків. Це неминуче викликало до 
життя необхідність ведення обліку незворотних утрат. А ведення обліку 
загиблих неможливо здійснити без ідентифікації тіл, які в умовах ведення 
сучасних воєн досить часто не вдається евакуювати відразу ж з поля бою, або 
ж їхня візуальна ідентифікація ускладнюється фізичними пошкодженнями. 


