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Запропонована стаття є продовженням висвітленням історіо-
графії історії монетного карбування на території Подніпров’я у 
XIV–XV ст.1 З огляду на час написання матеріалу, пропонується 
——————— 

1 Хромова Ірина. До історіографії історії монетного карбування у 
Подніпров’ї у XIV–XV ст. // Історіографічні дослідження в Україні. – 
К., 2016. – Вип. 26. – С. 262–281. 
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огляд історіографії означеної проблеми у хронологічних межах 
90-х рр. ХХ – 10-х рр. ХХІ ст. Основну увагу приділено працям 
українських дослідників. 

Період 90-х рр. ХХ ст. характеризується якісно новим рівнем 
розробки проблем карбування монет на території руських зе-
мель та Улусу Джучи. Працям цього часу притаманна систе-
матизація попередніх здобутків, ґрунтовне опрацювання дже-
рельної бази та впровадження нової методики роботи з нею, 
розробка класифікаційних схем, узагальнення топографічних 
даних тощо.  

У вивченні історії грошового обігу Середнього Подніпров’я, 
насамперед слід виокремити праці київського археолога Г. Козу-
бовського, який з 90-х рр. ХХ ст. досліджує цю проблематику2 і 
від самого початку приділяв багато уваги як київському, так і 
сіверському карбуванню. Одним з головних доробків автора 
вважається розроблена ним класифікаційна схема для київських 
випусків Володимира Ольгердовича як доповнення типологічної 
класифікації, попередньо розробленої М. Котляром. Нова класи-
фікація складає сім типів монет. Крім встановлених раніше 
п’яти типів, схема містить два додаткові, емісії яких, за визна-
ченням автора, хронологічно є більш ранніми за решту вже 
відомих. До першого типу Г. Козубовський відніс 17 екз., до 
другого – 1 екз.3 Натомість, у своїх дослідженнях ми виокрем-
люємо ці монети в окремий вид – наслідування. Водночас сам 
Г. Козубовський у пізніших своїх публікаціях схильний від-
носити ці екземпляри до наслідувань джучидським монетам, без 
вказівки на емітента і з локалізацією їх на території сучасної 
Сумської обл.4 

——————— 
2 Козубовський Г. Гроші, грошовий обіг середньої Наддніпрянщини 

ХІV–ХV ст. : автореф. дис. канд. іст. наук. – К., 1992. – 21 с. 
3 Kozubowski G. Monety księstwa Kijowskiego w XIV w. // Wiado-

mości Numizmatyczne. – R. XXXVIII. – 1994. – Z. 3–4 (149–150). – 
S. 127–130. 

4 Козубовский Г. Проблеми датування українських старожитностей 
XIV–XV ст. за монетними знахідками // Північне Причорномор’я і 
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Г. Козубовському належить також систематизований топо-
графічний опис монетних знахідок на території Києва, зокрема – 
монет Володимира Ольгердовича з прорисовками та типологіч-
ним аналізом5. Також, дослідник припускає, що карбування 
київських денаріїв розпочалося після 1377 р., коли помер вели-
кий князь литовський Ольгерд, оскільки на монетах відсутні 
ознаки верховного сюзерена, при цьому монети з плетінкою 
відображають васальну залежність Володимира Ольгердовича 
від ординських ханів6. Іконографічному аналізу київських монет 
вчений приділяв окрему увагу7. 

Дискусійним питанням щодо сіверського карбування князя 
Дмитра Корибута Ольгердовича Г. Козубовський присвятив 
працю «Сіверські монети XIV ст.»8, яка містить детальний та 
ілюстрований огляд як раніше відомих нумізматичних джерел, 
так і таких, які були на той час лише введені до наукового обігу. 
Результатом проведеного аналізу стали висновки щодо основної 
кількості відомих монет, які автор пропонує відносити до 
сіверського карбування. Водночас, Г. Козубовський не робить 
однозначних висновків щодо емітента, зауважуючи про небез-
печність безапеляційного віднесення всіх досліджених монет до 
карбування Дмитра Корибута Ольгердовича. Однак, саме цей 
варіант емітента вважається найбільш імовірним, адже дві відо-
мі монети містять легенди з написом кирилицею, який вказує 
саме на Корибута. Головними характеристиками окресленої 
бази джерел сіверського карбування, що не містять легенди, 
автор вважає вагові та іконографічні, причому останні мають 

                                                                                                                           

Крим у добу середньовіччя (XIV–XVI ст.). – Кіровоград, 2006. – С. 51–
58. 

5 Козубовский Г. Находки монет XIV–ХV ст. на территории Киева. 
Препринт. – К., 1991. – C. 47. 

6 Козубовский Г. Находки монет XIV–ХV ст. ... – С. 15. 
7 Козубовський Г.А. Знак – герб Київських князів в XIV–XV ст. // 

Наукова геральдична конференція : збірник тез повідомлень та допо-
відей / відп. ред. А. Б. Гречило. – Львів : Укр. геральдичне т-во, 1993. – 
С. 40–42.  

8 Козубовський Г. Сіверські монети ХIV ст. – К., 1992 – C. 40. 
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виняткове значення. Мова йдеться про так званий «княжий 
знак» і оригінальне читання арабського напису, що унасліду-
ється сіверськими монетами. Г. Козубовський надалі продовжує 
свої дослідження в галузі української середньовічної нуміз-
матики. 

У ряді праць питання місцевого карбування піднімається  
в контексті нарису загальної історії регіонального грошового 
обігу. 

В окремих розділах праці Ш. Бектінєєва «Денежное обра-
щение Великого княжества Литовского в ХІІІ–ХV вв.» розгля-
нуто київські випуски Володимира Ольгердовича та сіверські – 
Дмитра Корибута Ольгердовича9. Київська грошово-вагова сис-
тема була названа автором цікавою та загадковою. Невизначе-
ність метрологічних особливостей київських денаріїв, на думку 
автора, не дає змоги співвідносити їх з відомими платіжними 
засобами (гривнями чи празькими грошами), водночас факти їх 
знахідок разом з платіжними зливками, джучидськими та євро-
пейськими монетами, дають дослідникам підстави для припу-
щення про їх ймовірне співвідношення10. Важливим є висновок 
автора про те, що київська монетна емісія, поряд з полоцько-
вітебською грошово-ваговою системою, стала попередницею 
загальнодержавного карбування Великого князівства Литов-
ського, де було використано київський досвід монетного вироб-
ництва11. Робота містить огляд розробленої М. Котляром типо-
логічної класифікації. Автор цілком її поділяє, як і думку 
М. Котляра та Г. Козубовського, вважаючи київські випуски 
литовсько-руськими монетами12. Монети Дмитра Корибута Оль-
гердовича дослідник визначає за номіналом як «денгі», спира-
ючись на руські монетні традиції, а місцем карбування, як і 

——————— 
9 Бектинеев Ш. Денежное обращение Великого княжества Литов-

ского в ХІІІ–ХV вв. – Мн.: В. Н. Милютин, 1994. – 80 с. 
10 Там же. – С. 8. 
11 Там же. – С. 34. 
12 Там же. – С. 39. 
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М. Догель, вважає Переславль-Залеський13. Також, дослідник 
звертає увагу на технологічні особливості виробництва монет. 

Г. Івакін у праці «Історичний розвиток Києва XIII – середини 
XVI ст.»14 розглядає випадки знахідок монет Володимира Оль-
гердовича на території м. Києва. Важливим для нашого дослід-
ження є опис монетного матеріалу, при поданні якого автор 
користується класифікацією, розробленою М. Котляром. Г. Іва-
кін проводить датування новознайдених скарбів, що містили 
монети київських випусків (зокрема, дається порівняльна харак-
теристика Сосницького 1911 р. та Київського 1985 р. скарбів), їх 
походження та приналежність15. 

Для дослідження джучидського карбування на території 
сучасної України важливе значення мають попередні здобутки 
С. Яніної16 та В. Єгорова17, які є опонентами у одному з най-
більш спірних питань – локалізації монетного двору Шехр  
ал-Джедід на території Подніпров’я. Зауважимо, що означена 
тематика має настільки багато нюансів, що заслуговує висвіт-
лення в окремій публікації. 

З кінця 90-х рр. ХХ ст. знову активізується інтерес до уділь-
ного карбування XIV–XVII ст. Цьому безпосередньо сприяє 
активне збільшення джерельної бази, а також нові способи її 
репрезентації (Інтернет-аукціони, нумізматичні форуми тощо). 
Зростаюча кількість монет, що потрапляють до рук дослідників 
та колекціонерів, вимагає створення сучасної систематизації. 
Особлива увага приділяється монетам, карбованим у період 
саме XIV–XV ст., адже, як визнають самі дослідники, цей 

——————— 
13 Там же. – С. 40. 
14 Івакін Г. Історичний розвиток Києва XIII – середини XVI ст. – К., 

1996. 
15 Там само. – С. 155–156. 
16 Янина С.А. «Новый город» (Янги-Шехр – Шехр ал-Джедид) – 

монетный двор Золотой Орды и его местоположение // Труды ГИМ. – 
М., 1977. – Вып. 49. – С. 193–213. 

17 Егоров В.Л. Историческая география Золотой Орды в ХIII–
XIV вв. – М., 1985. 
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матеріал найменш досліджений і систематизований у порівнянні 
з попередніми та наступними історичними періодами18. 

Вважаємо за потрібне наголосити на тому, що новітні праці 
характеризуються передусім пошуками новизни, а іноді – спро-
бами рецепції усталених висновків. При цьому коло інтересів 
дослідників залишається традиційним і охоплює загальну істо-
рію грошового обігу, власне карбування монет на руських зем-
лях, його передумови та особливості тощо. Поряд з цим, стійким 
залишається інтерес дослідників до систематизації попередніх 
здобутків. Також слід відзначити підвищену увагу до іконо-
графічного аналізу джерельного матеріалу.  

Серед таких новітніх праць звертає на себе увагу стаття 
С. Климовського «Київські монети Володимира Ольгердовича: 
пріоритет політики чи економіка?»19. Першість серед передумов 
князівського карбування віддано економічній ситуації у регіоні. 
Першими випусками руських князівств автор визнає насліду-
вання джучидським монетам. У статті описуються наслідування 
монетам Джанібека, відомі за знахідками переважно у Київській 
та Сумській областях. Увага приділяється іконографічному ана-
лізу монет, однак однозначних висновків автор не наводить, 
посилаючись на чисельність припущень попередніх дослідників. 
Суто нумізматичні дослідження, присвячені карбуванню київ-
ських монет Володимира Ольґердовича, належать Валентині 
Дубіцькій, яка детально аналізує вміст скарбів із зазначеними 
монетам, що знаходяться на зберіганні у фондах Національного 
музею історії України (м. Київ), зокрема нею проведено пош-
темпельний аналіз монет Сосницького скарбу20.  

——————— 
18 Волков И. В., Зайцев В. В., Лейбов В. Л. Серебряные монеты Мос-

ковских удельных княжений. Конец XIV – начало второго десятилетия 
XV в. Каталог-определитель. – М.: Древлехранилище, 2010. – 144 с.: 
илл. – С. 3. 

19 Климовський С. Київські монети Володимира Ольгердовича: прі-
оритет політики чи економіка? // Історико-географічні дослідження в 
Україні. – К., 2007. – Вип. 10. – С. 358–375. 

20 Дубицкая Валентина. Монети Володимира Ольгердовича // Ку-
пола. – 2007. – Вип. 4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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Спроби поповнити джерельну базу київського князівського 
карбування новими типами монет містяться у статті О. Пого-
рільця та Р. Саввова «Про нові монети зі знаком Володимира 
Ольгердовича»21. Новознайдені два екземпляри монет, які авто-
ри вважають наслідуваннями галицько-руських грошиків і від-
носять їх до київського карбування Володимира Ольгердовича у 
80-х рр. ХІV ст.22, походять з випадкових знахідок на території 
Черкаської обл. Головну роль у авторській атрибуції відіграли 
іконографічні особливості в оформленні монет – обидва екзем-
пляри на своїх аверсах містять зображення «князівського зна-
ку», характерного для київських денаріїв Володимира Ольгер-
довича. Реверсні зображення тяжіють до традицій львівського 
карбування другої половини ХІV ст.23 Таким чином, автори 
намагаються довести вплив на формування монетної системи 
Київського князівства не тільки джучидської, а й західної зони 
впливу – зони празького гроша. В статті проведено порів-
няльний аналіз галицько-руських грошиків і виявлено оригі-
нальні типи монет, які могли наслідуватися при карбуванні 
нововідкритих монет. Зважаючи на кількість знахідок, висновки 
авторів щодо їх місця у грошовому обігу виглядають дещо 
передчасними, однак дослідники наполягають на спектрі наве-
дених ними результатів як вагомому аргументі проти припу-
щень щодо «штучного» походження знахідок. Крім новизни  
у київському карбуванні, О. Погорілець та Р. Саввов внесли 
потужний внесок у дослідження карбування власної монети кня-
зями Коріатовичами на Подільській землі24.  
                                                                                                                           

http://www.myslenedrevo.com.ua/uk/Sci/History/Kupola/Vol04/Volodymyr
OlgerdCoins.html; Ее же. Новые данные по атрибуции и датировке 
монет Киевского княжества (по результатам поштемпельных связей // 
Международная нумизматическая конференция. Тезисы докладов. – 
Вильнюс, 2012. – С. 112–115. 

21 Погорілець О., Саввов Р. Про нові монети зі знаком Володимира 
Ольгердовича // Нумізматика і фалеристика. – 2009 – № 4. – С. 10–11. 

22 Там само. – С. 11. 
23 Там само. – С. 10. 
24 Див.: Погорілець О., Саввов Р. До питання карбування монети на 

Поділлі в другій половині XIV ст. // Нові дослідження пам’яток 
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Певну кількість видань присвячено вивченню територіальної 
специфіки грошового обігу періоду середньовіччя. До них 
можна віднести праці А. Шостопала25, В. Піворовича26, 
М. Єльникова27, О. Супруненка, Н. Бокій28 та ін. Праця А. Шос-

                                                                                                                           

козацької доби в Україні. – К., 2004. – Вип. 13. – С. 144–156; Їхнє ж. 
Карбування «Подольских полугрошиков» на Поділлі в другій половині 
XIV ст. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Літописний Губин в контексті історії Болохівської землі». – Київ–
Хмельницький–Кам’янець-Подільський–Старокостянтинів, 2004. – 
С. 202–207; Их же. Монеты подольского князя Константина Кори-
атовича (вторая половина ХIV века) // XIII Всероссийская нумизмати-
ческая конференция. Тезисы докладов и сообщений. – М., 2005. – 
С. 109–110; Их же. Монета Константина Кориатовича в денежном 
обращении Подольского княжества // Современные вехи и актуалии в 
нумизматике, фалеристике и сфрагистике. – Тракай, 2005. – С. 22–24; 
Їхнє ж. Історія Подільського князівства в монетах литовських князів 
Коріатовичів // Матеріали Другої науково-практичної конференції 
«Місто Хмельницький в контексті історії України». – Хмельницький, 
2007. – С. 100–106; Їхнє ж. «Подольский полугрошок» и упоминания о 
нем в литовско-русских летописях // Матеріали VIII Міжнародної 
нумізматичної конференції PTN, Бялосток – Августов, 2008. – Вар-
шава, 2008, – С. 52–59; Их же. Чеканка монеты в Подольском кня-
жестве во второй половине XIV в. // Крыніцазнаувства і спецыяльныя 
гістарычныя дысцыпліны. Навуковы зборнік. – Мінск, 2008. – Вып. 4. – 
С. 114–120; Их же. Монета и счетная единица Подольского княжества 
князей Кориатовичей (вторая половина 14 в.) // Международная нумиз-
матическая конференция. Тезисы докладов. – Вильнюс, 2012. – С. 116–
119; Церковняк В. Каталогізація монет Подільського князівства карбо-
ваних наприкінці XIV ст.: (подільський денарій, півгрошики «Смот-
рич» та «Поділля») // Нумізматика і фалеристика. – 2014. – № 2. – С. 9–
11. 

25 Шостопал А. В. Скарби Черкащини. – Черкаси, 2007. 
26 Піворович В. Б. Монети і скарби півдня України. – Херсон, 2008. 
27 Ельников М. Памятники периода Золотой Орды Нижнего Поднеп-

ровья: история, итоги и перспективы // Татар археологиясе. – Казан, 
2001. – № 1–2 (8–9). – С. 126–165; Його ж. Золотоординські часи на 
українських землях. – К. : Наш час, 2008. – 176 с. – (Сер. «Невідома 
Україна»). 
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топала «Скарби Черкащини» містить короткий нарис історії 
грошового обігу в регіоні і топографію монетних знахідок на 
території Черкаської області – як вже опублікованих, так і 
нових. Видання В. Піворовича «Монети і скарби півдня Украї-
ни» з детальною атрибуцією, топографічним описом та якіс-
ними ілюстраціями стало дуже цінним для дослідження наслі-
дувань джучидським монетам і карбування джучидських монет 
на території сучасної України. Праці М. Єльникова присвячені 
вивченню джучидських археологічних пам’яток на території 
українського Подніпров’я. Книга «Золотоординські часи на 
українських землях» містить не тільки нариси політичної історії 
та культури, автор окремо зупиняється на висвітленні грошо-
вого обігу. Найбільшу увагу, зрозуміло, він приділяє частці 
джучидських монет у місцевому обігу. Слід підкреслити,  
що карбування київських денаріїв Володимира Ольгердовича 
М. Єльников розглядає в межах традиції карбування місцевих 
наслідувань29. В дослідженнях О. Супруненка30 головну увагу 
зосереджено на вивченні джучидських пам’яток українського 
Лівобережжя. 

Карбування наслідувань на території руських удільних кня-
зівств у ХІV–XV ст. займає особливе місце у новітніх дослід-
женнях з вітчизняної нумізматики. Серед кола дискусійних 
питань щодо їхнього походження, хронології емісій тощо, 
особливий інтерес становить іконографія таких монет31. До 

                                                                                                                           
28 Бокій Н., Козир І. Комплекс золотоординського часу біля с. Тор-

говиця на Кіровоградщині (попередня публікація) // Синьоводська 
проблема у новітніх дослідженнях : pб. статей. – К., 2005. – С. 41–80. 

29 Єльников М. Золотоординські часи … – С. 119. 
30 Супруненко О. Б., Приймак В. В., Мироненко К. М. Старожитності 

золотоординського часу Дніпровського лісостепового Лівобережжя. – 
К.–Полтава, 2004. – 82 с. 

31 Одним з прикладів останніх досліджень можна вважати інфор-
мацію про знахідки монет із «князівським знаком» типу сіверських 
наслідувань. Див.: Коваленко Ю. Монети Золотої Орди з давньо-
руського Глухова та його округи // Актуальні проблеми нумізматики у 
системі спеціальних галузей історичної науки: тези доповідей ІІІ Між-
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проблеми так званих «київських» наслідувань зверталися вітчиз-
няні дослідники – Г. Козубовський32, С. Климовський33, К. Хро-
мов та ін.34 

Ряд статей К. Хромова присвячено дослідженню та система-
тизації наслідувань джучидським монетам, які карбувались у 
Київському, Новгород-Сіверському князівствах, а також на 
території Побужжя. Ним розроблено класифікацію, проведено 
повну метрологічну та іконографічну характеристику та введено 

                                                                                                                           

народної науково-практичної конференції, 5–6 листопада 2015 р. – 
Кіровоград–Київ–Переяслав-Хмельницький, 2015. – С. 40–43. 

32 Козубовський Г. Синьоводська битва 1362 р. і зміни у грошовому 
обігу Південної Русі-України // Синьоводська проблема у новітніх 
дослідженнях / НАН України, Ін-т історії України; наук. ред. 
Ф. М. Шабульдо; упор. О. Д. Брайченко. – К.: НАН України, Ін-т істо-
рії України, 2005. – С. 93–99; Его же. О роли «плетенки» на русских и 
русско-литовских монетах ХІV века // Сугдейский сборник. – К.–
Судак, 2008. – Вып. III. – С. 79–86; Его же. К вопросу о киевских и 
северских монетах XIV в. // Пятнадцатая Всероссийская нумизмати-
ческая конференция. Тезисы докладов и сообщений. – М. : Госу-
дарственный Исторический музей, 2009. – С. 127–129; Kozubovski G. 
Monety księstwa Kijowskiego … – S. 121–139.  

33 Климовський С. Київські монети Володимира Ольгердовича: прі-
оритет політики чи економіка? ... – С. 358–375. 

34 Зокрема ця тема порушувалась і автором статті. Див.: Хромова І. 
До питання про вплив джучидської монетної традиції на формування 
місцевої монетної справи в українському Подніпров’ї середини – 
другої половини XIV ст. // Український історичний збірник – К., 2009. – 
Вип. 12. – С. 49–59; Хромова И., Хромов К. Вопросы атрибуции 
находок местных монет-подражаний второй половины 14 в. на терри-
ториях литовско-ордынского приграничья // Международная нумизма-
тическая конференция. Тезисы докладов. Вильнюс, 23–25 мая 2012 г. 
Национальный музей Литвы. – Вильнюс, 2012. – С. 108–111; Її ж. 
Монетне карбування на території Середнього Подніпров’я. Від на-
слідувань до офіційних емісій. Питання іконографії // Український 
історичний збірник. – К., 2012. – Вип. 15.– C. 229–237; Її ж. До історії 
розвитку карбування на українських землях: місцеві наслідування джу-
чидських монет XIV ст. // Спеціальні історичні дисципліни: питання 
теорії та методики. – К., 2013. – Число 22/23. – С. 462–470. 
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до наукового обігу невідомі раніше екземпляри монет, карбо-
ваних на монетному дворі «Орда Базар (1)» в Нижньодніп-
ровському регіоні35. Він запропонував типологічну класифі-
кацію київських наслідувань монет Джанібека з їх повною 
метрологічною характеристикою, визначенням хронологічних 
меж емісії та припущеннями щодо можливого емітента36. 
Дослідник уклав каталог усіх відомих йому (на 2007 р.) ек-
земплярів монет київських наслідувань. Також К. Хромов про-
водить перегляд джерельного матеріалу, запроваджує нову атри-
буцію раніше відомих монет37 та здійснює іконографічний 
аналіз38. 

——————— 
35 Хромов К. Монетный двор второй четверти ХV века «Орда 

Базар» в Нижнеднепровском регионе // Восточная нумизматика в 
Украине. Сборник публикаций. Ч. 1. Монеты Джучидов. – К., 2004. – 
С. 34–57. 

36 Хромов К. К. О монетной чеканке на территории Киевского кня-
жества в 50-е годы ХІV века // Восточная нумизматика в Украине. 
Сборник публикаций. Ч. ІІ. Монеты Джучидов ХІІІ–ХV веков и со-
предельных государств. – К., 2007 – С. 60–79. 

37 Хромов К. Новое в изучении новгород-северских подражаний 
джучидским дирхемам третей четверти XIV века // Международная 
нумизматическая конференция, посвященная 150-летию Националь-
ного музея Литвы, Вильнюс, 26–28 апреля 2006 г. Тезисы докладов. – 
Вильнюс, 2012. – С. 158–159; Хромов К., Хромова И. Новгород-
северская монета Дмитрия Ольгердовича // Труды Международных 
нумизматических конференций. Труды IV Международной нумизма-
тической конференции «Монеты и денежное обращение в Монголь-
ских государствах ХПI–ХV вв.». Болгар, 6–11 сентября 2005 г. – М., 
2008. – С. 75; Хромов К., Хромова И. Несколько частных вопросов в 
изучении монет Дмитрия Ольгердовича Брянского (1372–1379) // 
Государственный исторический музей. Нумизматические чтения 2010. 
Москва, 23–24 ноября 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://www.academia.edu/9490981/; Їхнє ж. Місцеві монети-насліду-
вання другої половини ХІV ст. на литовсько-ординських прикордон-
них територіях // Ukraina Lituanica: студії з історії Великого князівства 
Литовського. – К., 2015. – Т. ІІІ. – С. 191–203. 

38 Хромов К. «Вузол щастя” в оформленні монет, карбованих на 
території Наддніпрянщини та Північного Причорномор’я у другій 
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Важливе значення мають публікації музейних колекцій, зо-
крема нумізматичного складу з повною атрибуцією монет Бор-
щівського та Василицького скарбів у статтях З. Зразюк39, 
Л. Строкової40, К. Хромова. 

Для іноземних дослідників Є. Іванаускаса41, В. Рузаса42, 
Е. Ремецаса43, І. Шталєнкова44, Д. Гулецького45, Е. Копіцького46 

                                                                                                                           

половині ХІV ст. // Історико-географічні дослідження в Україні. – К., 
2009. – Число 11. – С. 178–185. 

39 Зразюк З. А., Хромов К. К. Борщевский клад // Монеты Джучидов 
и сопредельных государств в ХIII–XV вв. // Восточная нумизматика в 
Украине. – К., 2007. – Ч. ІІ. – С. 99–117. 

40 Зразюк З. А., Строкова Л., Хромов К. К. Монетно-вещевой клад 
третей четверти ХІV века из с. Василицы, Черкасского района Чер-
касской области (монетная часть) // Монеты Джучидов и сопредель-
ных государств в ХIII–XV вв. // Восточная нумизматика в Украине. – 
К., 2007. – Ч. ІІ. – С. 118– 27. 

41 Eugenijus Ivanauskas, Robert J. Douchis. Coins of Liyhuania 1386–
1707. – Vilnius–Columbia, 1999. 

42 Рузас В. Коллекция древнейших литовских монет в музее Банка 
Литвы // Банкаўскі веснік. – 2008. – Сакавік. – С. 41–47. 

43 Ремецас Э. Новые данные о киевских монетах Владимира Оль-
гердовича (по новым находкам монет в Литве) // Pieniądz I systemy 
monetarne wspólne dziedzictwo Europy. Studia I Materiały. Białoruś–
Bułgaria–Litwa–Łotwa–Mołdawia–Polska–Rosja–Rumunia–Słowacja–
Ukraina / Pod redakcją K. Filipowa, B. Kuklik. – Augustów–Warszawa, 
2012. – С. 94–107. 

44 Шталенков И. Редкие монеты Великого княжества Литовского в 
белорусских коллекциях. Реферат. 2004. – илл. 1 [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: // http://skarb.khoz.ru/monety/novogo-vremeni/i.-
shtalenkov.-redkie-monety-velikogo-knjazhestva-litovskogo-v-
belorusskikh-kollekcijakh.-referat.-2004.html  

45 Манеты Беларусі (да 1707 г.). ІЗРОЙ-MAGDUCLIT 2007: давед-
нік / склад. Д.Гулецкі, А.Грамыка, А. Крываручка. – Мн.: І. П. Лог-
вінау, 2007. – 216 с.: іл.; Калекцыйная спадчына Вяликага Княства: 
мапы, гравюры, манеты, пячаткі / Дзмітры Гулецкі [інш.]. – Мн.: 
І. П. Логвінау, 2008. – 184 с. 

46 Monety Wielkiego Księstwa Litewskiego 1387–1707 / Edmund 
Kopicki; [przedm. Witold Garbaczewski]. – Warszawa: Polskie Towar-
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та ін. найбільший інтерес становлять монети київського карбу-
вання, в більшості випадків як складова монетної системи Вели-
кого князівства Литовського. Цікавим, наприклад, є іконогра-
фічний аналіз монет Володимира Ольґердовича, проведений 
Е. Ремецасом. Автор пропонує звернутися до класичних хрис-
тиянських символічних сюжетів, що дає йому підстави визна-
чити на аверсі монет зображення християнського символу «пле-
тінка» (символ вузла – охорони та опікунства Христа), літери 
«ІS» або «ІС» (скорочені літери від імені Ісус Христос) та хрест 
(символ Христа)47. Знак на реверсі монет Ремецас вважає запо-
зиченим з візантійської традиції48. В. Зайцев у своїх працях49 
провів ґрунтовну роботу у розробці штемпельних зв’язків ма-
сиву сіверських монет з «князівським знаком»50. Зокрема, 
систематизуючи власні, а також попередні доробки інших 
дослідників, він виокремлює з комплексу «сіверських монет», 
віднесених раніше Г. Козубовським до карбування Володимира 
Ольгердовича, монети власне Дмитра Ольґердовича Брянського 
(1372–1379). Це цілком підтверджується за допомогою скла-
дання штемпельних ланцюжків. Такі дослідження важливі, зо-
крема, для вивчення монет Дмитра Корибута Ольгердовича, 
адже впливають на стан джерельної бази, звужуючи її і вод-
ночас надаючи більшої точності її атрибуції.  

Загалом, у даній статті ми розглядаємо іноземну історіо-
графію середньовічного карбування на Подніпров’ї лише по-
біжно. Однак, ця тема, на нашу думку, заслуговує на більшу 
увагу, що буде втілено в окремій публікації. 
                                                                                                                           

zystwo Numizmatyczne. Zarząd Główny, 2005. – 136, [6], 47, [1], VII s., 
XV k. tabl. : il. 

47 Ремецас Э. Указ. соч. – С. 106–107. 
48 Там же. – С. 106. 
49 Зайцев В.В. Новые находки ранних монет Великого княжества 

Литовского в России // Средневековая нумизматика Восточной Ев-
ропы. – Вып. II. – М., 2007. – С. 121–137; Его же. Монеты Дмитрия 
Ольгердовича Брянского (1372–1379 рр.) // Нумизматика. – 2010. – 
№ 1(24). – С. 11–12; Его же. Русские монеты XIV–XVII вв. Очерки по 
нумизматике. – М.: Издательство МБА, 2016. – 304 с., ил. 

50 Зайцев В.В. Русские монеты XIV–XVII вв. ... – С. 56–71. 
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Типологічна класифікаційна схема, розроблена Г. Козубов-
ським у 90-ті рр. ХХ ст., була сприйнята й застосовується 
іншими дослідниками у працях останнього десятиріччя. Так в 
навчальному посібнику «Основи нумізматики» Г. Голиша її 
було взято за основу для класифікації київських денаріїв, хоча 
сам Г. Козубовський на цей час вже змінив свою думку щодо 
нововідкритих ним перших типів київських денаріїв51. Г. Го-
лиш52 згадує припущення про карбування у Києві монет за 
Скиргайла у 1396–1397 рр. У цьому контексті, на нашу думку, 
варто звернути увагу на висновки авторів посібника щодо ролі 
джучидського карбування для місцевого обігу: «В нумізматиці 
довго панувала думка про визначальну роль карбування Золотої 
Орди в грошовому обігу Русі і таке переконання базувалося на 
прийнятому апріорі факті широкого розповсюдження монголо-
татарських монет на руських землях. Нині доведено, що ареал 
цих монет на території Русі мав дуже обмежений характер. Утім 
заперечувати певний вплив монет Золотої Орди на грошовий 
обіг Русі, в тому числі й на формування місцевих лічильно-
вагових понять, немає ніяких підстав»53. Таким чином, автор 
намагається робити глобальні висновки, спираючись при цьому 
тільки на твердження окремих дослідників. 

Також варто відзначити ще кілька дослідників, які торка-
ються обраної нами теми побічно, однак несуть в собі основні 
методологічні засади роботи з нумізматичними джерелами – це 
А. Пономарьов54, В. Потін55 та О. Огуй56. Перший розробив нові 

——————— 
51 Козубовський Г. Проблеми датування українських старожитнос-

тей XIV–XV ст. за монетними знахідками. – С. 51–58. 
52 Голиш Г. Основи нумізматики. Навч. посіб. – Черкаси, 2006. – 

С. 70. 
53 Там само. – С. 71. 
54 Пономарев А. Деньги Золотой Орды и Трапезундской империи 

(квантитативная нумизматика и процессы средневековой экономики). – 
М., 2002. – 215 с., ил., табл. 

55 Потин В. Монеты. Клады. Коллекции. Очерки нумизматики. – 
Спб.: Искусство – Спб, 1993. – 302, [1] с. 
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методи дослідження нумізматичних джерел (переважно мате-
матичні та статистичні), ввів нові для нумізматичної науки тер-
міни (станом на 2002 р.), визначив нові закони статистики, 
створення баз даних та використання інформаційних ресурсів та 
техніки. В. Потін та О. Огуй детально розробили методологію та 
методику роботи з джерелами, їхні характеристики. 

Серед авторів дисертаційних робіт, що були захищені на 
здобуття ступенів кандидатів і докторів історичних наук, варто 
згадати Г. Козубовського57, Г. Івакіна58; дисертації, що були 
захищені за останні роки: Л. Томілович59, Н. Турмис60, М. Єль-
ников61. 

Підводячи підсумок, варто зазначити, що переважно всі 
найбільш ґрунтовні праці з історії грошового обігу на території 
України вийшли у період другої половини ХХ ст. Новий етап 
розробки теми розпочався з останніх років ХХ ст. і триває 
дотепер. З історіографічного огляду очевидно, що важливим 
внеском у вивчення історії грошового обігу стала розробка 
основ теоретичної бази нумізматичних досліджень. У зазначе-
них вище працях М. Котляра, Г. Федорова-Давидова, Г. Козу-

                                                                                                                           
56 Огуй О. Історія обігу грошових одиниць та їх найменувань на 

Буковині. Австрійський період (1774–1918/21). – Чернівці, 2005. – 
576 с. 

57 Козубовський Г. Гроші, грошовий обіг середньої Наддніпрян-
щини ХІV–ХV ст. ...  

58 Івакін Г. Історичний розвиток Києва ХІІІ – середини ХVI ст. : 
автореф. дис. ... д-ра іст. наук: 07. 00. 04 / НАН України; Ін-т археології – 
К., 1997. – 46 с.  

59 Томілович Л. В. Пороські землі середини ХІІІ – середини ХVІ ст. : 
автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний  
ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2001. – 21 с. 

60 Турмис Н. Історіографія нумізматики України періоду середньо-
віччя : автореф. дис. … канд. іст. наук. 07.00.06. Львів. нац. ун-т ім. 
І. Франка. – Л., 2005. – 18 с. 

61 Єльников М. Поховальні пам’ятки Нижнього Подніпров’я часів 
Золотої Орди (середина XIII – перша половина XV ст.): дис. ... канд. 
іст. наук: 07.00.04 / Кримський філіал Ін-ту археології НАН України. – 
Сімф., 2006. – 260 арк. : рис., табл. 
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бовського, К. Хромова та ін. детально систематизовано або 
розроблено понятійний апарат та методологію опрацювання 
джерел. 

Джерельна база досліджень продовжує поповнюватись но-
вими знахідками. Частіше це випадкові поодинокі виявлення 
невеликої кількості екземплярів, рідше – скарбові матеріали. 
Останній з відомих – це т. зв. Русанівський скарб 2012 р., 
знахідки якого опубліковані білоруським дослідником Ю. Бо-
рейшею62. Скарбовий матеріал включає, зокрема, монети київ-
ського та сіверського карбувань. 

Новітні дослідження базуються на значно доповненій дже-
рельній базі і нових технологіях її опрацювання. Сама проблема 
власного монетного виробництва на території сучасної України 
у більшості випадків розглядається фрагментарно у системі 
вивчення історії грошового обігу, або локально спрямованих 
досліджень. Узагальнюючої наукової праці, яка б ґрунтувалася 
на попередніх здобутках нумізматичних досліджень та врахо-
вувала б нові джерела, на сьогодні немає. 

Поряд з новими проблемами, які зумовлює розвиток нуміз-
матичних досліджень, досі актуальними та дискусійними зали-
шаються питання іконографії та метрології монет князівського 
карбування. Зображення на монетах Київського та Новгород-
Сіверського князівств досі є умовно визначеними. Остаточно не 
вирішеними залишаються питання локалізації джучидських і 
князівських монетних дворів на території Подніпров’я та Пів-
денного Побужжя. Відсутність прогресу в цій галузі досліджень 
спричинена певною однобічністю джерельної бази, якісне та 
кількісне поповнення якої останнім часом йде лише за рахунок 
нового монетного матеріалу, а не писемних чи інших нуміз-
матичних джерел. 

 

 

——————— 
62 Борейша Ю. Волынские монеты Федора Любартовича в свете 

кладовых данных и реконструкции символики Галицко-Волынского 
государства. – Мн., 2015. – С. 6–11. 
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