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ДО УВАГИ АВТОРІВ ЖУРНАЛУ 
«СВІТ КЛІО»! 

 
Редакційні вимоги до публікацій 

 
1. Загальні вимоги 

 
До друку приймаються наукові статті, доповіді та повідомлення за 

тематикою журналу, публікації документів і пам’яток, історичні довідки, 
бібліографічні та джерелознавчі огляди, рецензії на нові видання, повідомлення 
про наукові події й заходи українською, англійською, польською, німецькою, 
російською (для негромадян України) та іншими мовами народів Європи. 

Обсяг рукописів – не більше 1,5 авторського аркуша (1 авторський аркуш – 
40 000 друкованих знаків (включаючи пробіли між словами, розділові знаки, 
цифри тощо). 

Кожна стаття має містити метадані. Вони публікуються у виданні, на сайті 
видання і зберігаються в інформаційних і наукометричних базах. До метаданих 
належать: 

1. УДК – подають окремим рядком, ліворуч перед відомостями про авторів. 
2. Відомості про автора (авторів) вказують праворуч над назвою публікації 

(команда – вирівнювання по правому краю тексту) із зазначенням імені / ініціалів 
і прізвища; рядком нижче – номеру ORCID; рядком нижче – наукового ступеня і 
вченого звання; посади, місця роботи (повна назва); ще рядком нижче – 
населеного пункту (в дужках), де живе або працює автор, назви країни, e-mail. Усі 
відомості наводять у називному відмінку. Ім’я автора (авторів) виділяють жирним 
та курсивним накресленням. 

3. Назву публікації подають прописними (заголовними) літерами жирним 
накресленням одним абзацом (команда – вирівнювання по центру тексту). Якщо 
публікацію подано частинами в кількох випусках видання, її назву змінювати не 
можна. Окрім того, у підрядковій примітці до назви публікації потрібно наводити 
відомості про її продовжування чи закінчення («Продовження (Закінчення). 
Початок див. …» (і наводять номер (и) випуск (-ів) видання, в якому було 
надруковано попередні частини цієї публікації). 

Метадані пунктів 2 і 3 потрібно подавати українською й англійською 
мовами та мовою статті. 

4. Анотації розміщують перед текстом публікації після її назви. Обов’язково 
подають короткі й розширені анотації. Обсяг короткої анотації – приблизно 500 
слів (3000 знаків із пробілами; приблизно 1 сторінка тексту). Обсяг розширеної 
анотації – від 2 до 3 сторінок тексту. Рекомендовані пункти анотації:  

– мета / завдання дослідження; 
– методологія / методи / наукові підходи;  
– основні результати дослідження; 
– перспективи подальших студіювань; 
– практичне значення досягнутих результатів, вплив на суспільство, 

політику; 
– оригінальність дослідження. 
Якщо стаття написана українською або англійською мовою, то коротку 

анотацію подають мовою, якою написана стаття, а розширену – іншою мовою. 
Якщо стаття написана іншою мовою (польською, російською), у цьому випадку 
обов’язково (!) подають три анотації: коротка – мовою, якою написана стаття, дві 
розширені – українською та англійською мовами. 

5. Ключові слова (від трьох до восьми) подають окремим рядком після 
анотацій, позначаючи «Ключові слова» (ці два слова виділяють жирним та 
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курсивним накресленням). Ключові слова подаються тими мовами, що й анотації. 
6. Подані на розгляд редакційної колегії рукописи наукових статей мають 

відповідати встановленим вимогам і містити такі необхідні елементи: 
постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими 
чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення 
невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття; 
формулювання мети та завдань дослідження (постановка завдання); виклад 
основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів; висновки з дослідження і перспективи подальших 
розвідок у визначеному напрямі. 

7. References – окрема складова частина публікації. Це список використаної 
літератури та опублікованих джерел в абетковому порядку, виконаний 
латинським шрифтом. У цьому блоці повторюють посилання на латинськомовні 
праці та наводять кириличні видання у транслітерованому вигляді. Наявні в 
статті посилання на архівні джерела – не включають. References подають 
наприкінці публікації після основного тексту, позначаючи назву прописними 
(заголовними) літерами жирним накресленням. 

Список літератури та джерел у блоці References має бути оформлений 
відповідно до міжнародного стандарту з переліку міжнародних стилів 
оформлення публікацій APA (American Psychological Association (APA) Style), 
коли рік публікації наводиться у круглих дужках після імені автора. 

Оформити цитування відповідно до стилю APA можна на сайті онлайнового 
автоматичного формування посилань:  

– http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual (Generate APA citations for 
Books). 

Для оформлення кириличних цитувань необхідно транслітерувати: а) імена 
авторів; б) назви видань; в) назви статей; варіант: наводиться авторський 
англійський варіант назви статі, якщо він наявний у публікації.  

Рекомендовані онлайнові транслітератори можна знайти за адресами: 
- http://litopys.org.ua/links/intrans.htm (Транслітератор з української на порталі 

«Ізборник»); 
- http://translit.net/ru/gost-7-79-2000/ (Транслітератор з російської за ГОСТ 

7.79-2000). 
При транслітеруванні необхідно звернути увагу на написання прізвищ 

авторів латиницею! У більшості сучасних видань наявні назви та прізвища 
авторів англійською мовою. Транслітерацію прізвищ здійснюють відповідно до 
Постанови Кабінету Міністрів України № 55 від 27 січня 2010 р. «Про 
впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею». 

Назви періодичних видань (журналів) потрібно наводити відповідно до 
офіційного латинського написання за номером реєстрації ISSN (можна 
перевірити на сайті журналу або в наукових онлайнових базах – elibrary.ru, 
sciencedirect.com, «Наукова періодика України» та багатьох інших). 

У блоці References наприкінці кожного бібліографічного запису в квадратних 
дужках необхідно вказувати англійською мовою мову оригіналу видання [in 
Ukrainian] [in English] [in Russian]. 

 
 
 

 
 

http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual
http://litopys.org.ua/links/intrans.htm
http://translit.net/ru/gost-7-79-2000/
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ПРИКЛАДИ 
оформлення списку літератури та опублікованих джерел 
(порівняння вітчизняного та міжнародного стандартів) 

 
ЛІТЕРАТУРА 

Відповідно до вимог ВАК згідно з ДСТУ 
ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з 

інформації, бібліотечної та видавничої 
справи. Бібліографічний запис. 

Бібліографічний опис. Загальні вимоги та 
правила складання» 

REFERENCES 
Відповідно до міжнародного стандарту з 

переліку міжнародних стилів оформлення 
публікацій APA (American Psychological 

Association (APA) Style) 

1. КНИГИ 
Шаблон оформлення за стилем АРА:  

Автор. (Рік публікації). Назва книги транслітерована. Місто (повністю): Видавництво. 
[in Ukrainian (in English, in Russian тощо)].  

УВАГА: В елементах опису можна використовувати лише прямі лапки (") 
Один автор: 

Борисенко В. Й. Боротьба демократичних сил 
за народну освіту в Україні 60-90 років 
ХІХ ст.: монографія / В. Й. Борисенко. – К.: 
Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – 
161 с. 

Borysenko V. J. (2011). Borot'ba 
demokratychnykh syl za narodnu osvitu v 
Ukraini 60-90 rokiv ХХ st. Kyiv: Vyd-vo NPU 
imeni M. P. Drahomanova. [in Ukrainian]. 

де Рибас А. Старая Одесса. Исторические 
очерки и воспоминания / Александр де Рибас. 
– Одесса, 1913. – 379 с. 

De Ribas, A. (1913). Staraya Odessa. 
Istoricheskie ocherki i vospominaniya. Odessa. 
[in Russian]. 

Два автори: 
Кучер В. І. Україна 1941-1944: трагедія народу 
за фасадом Священної війни: Монографія / 
В. І. Кучер, О. В. Потильчак; МОН України. 
НПУ імені М. П. Драгоманова. – Біла Церква: 
ТОВ “Білоцерківдрук”, 2011. – 386 с. 

Kucher V. I. & Potyl'chak O.V. (2011). 
Ukraina 1941-1944: trahediia narodu za 
fasadom Sviaschennoi vijny. Bila Tserkva: 
TOV “Bilotserkivdruk”. [in Ukrainian]. 

3-6 авторів 
Потильчак О. В. Таємниці “західного 
інтернування”: японці в радянських таборах 
для військовополонених в Українській РСР 
(1946-1949 рр.) / О. В. Потильчак, 
В. В. Карпов, Т. Такеучі. – К.: Вид-во Акад. 
праці і соц. відносин Федер. проф. спілок 
України, 2011. – 176 с., 24 іл. 

Potyl'chak O. V., Karpov V. V. & Takeuchi T. 
(2011). Taiemnytsi “zakhidnoho 
internuvannia”: iapontsi v radians'kykh 
taborakh dlia vijs'kovopolonenykh v 
Ukrains'kij RSR (1946-1949 rr.). Kyiv: Vyd-vo 
Akad. pratsi i sots. vidnosyn Feder. prof. spilok 
Ukrainy. [in Ukrainian]. 

Гроші України / Р. М. Шуст, А. Л. 
Крижанівський, О. П. Целуйко, В. Є. Швець, 
О. Д. Вовчак, З. М. Комаринська; 
Національний банк України. – К.: УБС НБУ; 
Х.: ТОВ «Видавництво “Фоліо”, 2011. – 502 с. 

Shust, R. M., Kryzhanivskyi, A. L., Tseluiko, 
O. P., Shvets, V. Ye., Vovchak, O. D., & 
Komarynska, Z. M. (2011). Hroshi Ukrainy. 
Kyiv: UBS NBU; Kharkiv: Folio. [in 
Ukrainian]. 

Якщо більше шести авторів, сьомого і наступних авторів позначають et al. 
Багатотомне видання: 

  
Економічна історія України: Історико-
економічне дослідження: в 2 т. Т.1 / [ред.рада: 
В. М. Литвин (голова), Г. В. Боряк, В. М. Геєць 
та ін.; відп. ред. В. А. Смолій; авт. кол.: Т. А. 
Балабушевич, В. Д. Баран, В. К. Баран та ін.]; 
НАН України, Ін-т історії України. – К.: Ніка-

Smolii, V. A. (Ed.). (2011). Ekonomichna 
istoriia Ukrainy: Istoryko-ekonomichne 
doslidzhennia (Vol. 1). Kyiv: Nika-Tsentr. [in 
Ukrainian]. 
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Центр, 2011. – 696 c. 
Редактор (видання без автора): 

Організація українських націоналістів і 
Українська повстанська армія: Історичні 
нариси / НАН України; Інститут історії 
України / С. В. Кульчицький (відп. ред.). – К.: 
Наук. думка, 2005. – 495 с. 

Kulchytskyi, S. V. (Ed.). (2005). Orhanizatsiia 
ukrains'kykh natsionalistiv i Ukrains'ka 
povstans'ka armiia: Istorychni narysy. Kyiv: 
Naukova dumka. [in Ukrainian]. 

Історія Одеси / Колектив авторів. Голов. ред. 
В. Н. Станко. – Одеса: Друк, 2002. – 560 с. : іл. 

Stanko, V. N. (Ed.). (2002). Istoriia Odesy. 
Odesa: Druk. [in Ukrainian]. 

Редактор і керівник авторського колективу 
Національне питання в Україні ХХ – початку 
ХХІ ст.: історичні нариси / Ред. рада: В. М. 
Литвин (голова), Г. В. Боряк, В. М, Даниленко, 
С. О. Довгий, С. В. Кульчицький, Ю. А. 
Левенець, О. С. Онищенко, В. А. Смолій, В. М. 
Шаповал; Відп. ред. В. А. Смолій; Кер. авт. 
кол. Л. Д. Якубова; Авт. кол.: О. Г. Аркуша, В. 
Ф. Верстюк, С. В. Віднянський, Т. В. 
Вронська, В. І. Головченко, Г. Г. Єфіменко, В. 
О. Котигоренко, С. В. Кульчицький, О. Є. 
Лисенко, О. M. Майборода, І. Г. Патер, Р. Я. 
Пиріг, О. С. Рубльов, В. П. Щетніков, І. Я. 
Щупак. НАН України. Інститут історії 
України. – К.: Ніка-Центр, 2012. – 592 с. 

Smolii, V. A. (Ed.). (2012). Natsional'ne 
pytannia v Ukraini ХХ – pochatku ХХI st.: 
istorychni narysy. Kyiv: Nika-Tsentr. [in 
Ukrainian]. 
 

Без автора (або ред. колегія) 
Нариси історії української революції 1917–
1921 років / Ред. кол.: В. А. Смолій (голова), Г. 
В. Боряк, В. Ф. Bерстюк, С. В. Кульчицький, 
В. М. Литвин, Р. Я. Пиріг, О. П. Реєнт, О. С. 
Рубльов, В. Ф. Солдатенко, Ю. І. Терещенко. 
НАН України. Інститут історії України. – К.: 
НВП «Видавництво “Наукова думка” НАН 
України», 2011. – Кн. 1. – 390 с. 

Smolii, V. A. (Ed.). (2011). Narysy istorii 
ukrains'koi revoliutsii 1917–1921 rokiv (Vol. 
1). Kyiv: NVP "Vydavnytstvo "Naukova 
dumka" NAN Ukrainy". [in Ukrainian]. 

Упорядники 
Українське повсякдення ранньомодерної доби: 
збірник документів. – Вип. 1: Волинь XVI ст. / 
Упорядн.: Безпалько В. В., Висотін М. Б., 
Ворончук І. О., Кучерук М. М., Чубик Ю. I.; 
Наук. ред. І. Ворончук; Ред. кол.: Бездрабко В. 
В., Гримич М. В., Кулаковський П. М., 
Однороженко О. А., Ульяновський В. І. НДІ 
українознавства МОН України; ЦДІА України; 
ГО «Центр досліджень та відродження 
Волині». – К.: Фенікс, 2014. – 776 с. – (Серія 
документальних джерел). 

Bezpalko V. V., Vysotin M. B., Voronchuk I. 
O., Kucheruk M. M., & Chubyk Yu. I. 
(Comps.). (2014). Ukrains'ke povsiakdennia 
rann'omodernoi doby: zbirnyk dokumentiv 
(Vol. 1: Volyn' XVI st., Seriia dokumental'nykh 
dzherel). Kyiv: Feniks. [in Ukrainian]. 

Українські жертви Волині 1938–1944 pp. у 
картах і таблицях. Володимир-Волинський 
район / Упоряд. О. Голько, О. Тучак, Н. Халак. 
НАН України. Інститут української 
археографії та джерелознавства ім. М. С. 
Грушевського – Львівське відділення; ТзОВ 
Інститут геоінформаційних систем. – Львів, 
2014. – 96 с. 

Holko, O., Tuchak, O., & Khalak, N. (Comps.). 
(2014). Ukrains'ki zhertvy Volyni 1938‒1944 
pp. u kartakh i tablytsiakh. Volodymyr-
Volyns'kyj rajon. Lviv. [in Ukrainian]. 
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Автор і перекладач: 
Зомбарт В. Евреи и хозяйственная жизнь : 
авториз. пер. с нем. / Вернер Зомбарт; 
Г. Гросман (ред. пер.); Межрегиональная 
академия управления персоналом. – К.: 
МАУП, 2003. – 229 с. 

Zombart, V. (2003). Evrei i xozyajstvennaya 
zhizn': avtoriz. per. s nem. (G. Grosman, 
Trans.). Kyiv: MAUP. [in Russian]. 

Перевидання 
Бойко О. Д. Історія України: Навчальний 
посібник / О. Д. Бойко. – 5-е вид., доп. – К.: 
Академвидав, 2014. – 720 с. 

Boiko, O. D. (2014). Istoriia Ukrainy: 
Navchal'nyj posibnyk (5th ed.). Kyiv: 
Akademvydav. [in Ukrainian]. 

Частина книги 
Потильчак О. В. Трудові ресурси цивільного 
населення України і система примусової праці 
в часи німецької окупації. Україна в Другій 
світовій війні: погляд з XXI ст. Історичні 
нариси: в 2 кн. Кн. 2. Ред. кол.: В.А. Смолій 
(голова), Г. В. Боряк, Ю. А. Левенець, 
В. М. Литвин, О. Є. Лисенко, О. С. Онищенко, 
О. П. Реєнт, П. Т. Тронько; НАН України. 
Інститут історії України. К.: Наукова думка, 
2011. С. 92-126. 

Potyl'chak O. V. (2011). Trudovi resursy 
tsyvil'noho naselennia Ukrainy i systema 
prymusovoi pratsi v chasy nimets'koi okupatsii. 
In V. A. Smolii (Ed.) Ukraina v Druhij svitovij 
vijni: pohliad z XXI st. Istorychni narysy 
(Vol. 2, pp. 92–126) [Ukraine in the Second 
World War: A View from the XXI Century. 
Historical Essays]. Kyiv: Naukova dumka. [in 
Ukrainian].  
 

2. ПЕРІОДИЧНІ, ПРОДОВЖУВАНІ ВИДАННЯ, МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ 
Шаблон оформлення за стилем АРА:  

Автор. (Рік публікації). Назва публікації транслітерована [Назва публікації англійською 
мовою (якщо наявна)]. Назва видання транслітерована – Назва видання англійською 

мовою, Том (номер) чи (випуск), Сторінки 
Стаття в журналі 

Потильчак О. В. Проблематика історії України 
другої половини XVII – початку ХХ століть у 
працях В. Й. Борисенка: витоки наукової 
школи. Уманська старовина. Вип. 2. Умань, 
2016. С. 130-135. 

Potyl'chak O. V. (2016). Problematyka istorii 
Ukrainy druhoi polovyny XVII – pochatku 
XVIIІ stolit' u pratsiakh V. J. Borysenka: vytoky 
naukovoi shkoly [The issue of Ukrainian history 
of the second half XVII – early XX century in 
the works of V. Borisenko: origins of his 
scientific school]. Umans'ka starovyna. Uman', 
2016, 2. 130-135. [in Ukrainian]. 

Потильчак О.В. Фонд Управління військової 
прокуратури перевірочно-фільтраційного 
табору 0310 у Державному архіві Луганської 
області: структура, склад та інформаційний 
потенціал документальної колекції. Воєнна 
історія. 2010. № 3. С. 100-107. 

Potyl'chak O.V. (2010). Fond Upravlinnia 
vijs'kovoi prokuratury perevirochno-
fil'tratsijnoho taboru 0310 u Derzhavnomu 
arkhivi Luhans'koi oblasti: struktura, sklad ta 
informatsijnyj potentsial dokumental'noi 
kolektsii. [The Fund of the Military Prosecutor 
Department (test-filtration camp 0310) in the 
State Archive of the Luhansk region: structure, 
composition and information potential of the 
documentary collection.]. Voienna istoriia, 3, 
100-107. [in Ukrainian]. 

Стаття в збірнику 
Потильчак О. В. “Чинник 
військовополонених” у міжетнічних стосунках 
повоєнної України: невідомі сторінки історії 
публічних судових процесів 1946 р. Збірник 
наукових праць “Наукові записки Вінницького 
державного педагогічного університету імені 

Potyl'chak O. V. (2009). “Chynnyk 
vijs'kovopolonenykh” u mizhetnichnykh 
stosunkakh povoiennoi Ukrainy: nevidomi 
storinky istorii publichnykh sudovykh protsesiv 
1946 r. [«The factor of war» during post-war 
inter-ethnic relations in Ukraine: unknown 
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М. Коцюбинського”. Серія “Історія”. Вип. 17. 
Вінниця, 2009. С. 35-42. 

pages of history of public trials in 1946]. 
Naukovi zapysky Vinnyts'koho derzhavnoho 
pedahohichnoho universytetu imeni M. 
Kotsiubyns'koho. Seriia “Istoriia” (17), 35-42. 
[in Ukrainian]. 

Потыльчак А. В. Проверочно-фильтрационные 
пункты НКВД-МВД в системе учреждений 
репатриации перемещенных лиц на територии 
Украины в 1944-1947 гг. Сборник статей 
«Историк и его время» (Памяти професора 
В. Б. Конасова). Вологда, 2010. С. 305-316. 

Potyl'chak A. V. (2010). Proverochno-
fil'tracionnye punkty NKVD-MVD v sisteme 
uchrezhdenij repatriacii peremeshhennyx lic na 
teritorii Ukrainy v 1944-1947 gg. [Verification-
filtration camps of the NKVD-MVD of 
the system of institutions repatriation of 
displaced persons on the 
territory of Ukraine during 1944-1947]. Istorik 
i ego vremya (Pamyati profesora V. B. 
Konasova), 305-316. [in Russian].  

Матеріали конференцій 

Потильчак О. В. До історії грошового обігу 
Правобережної Київщини у ХVІІ ст.: останні 
монетні знахідки з Трушків на Білоцерківщині. 
Матеріали І-ї Всеукраїнської науково-
практичної конференції з міжнародною участю 
“Культурно-історична спадщина України: 
перспективи дослідження та традиції 
збереження” (11-12 жовтня 2018 р., м. Черкаси). 
Черкаси, 2018. С. 115-119. 

Potyl'chak O. V. (2018). Do istorii hroshovoho 
obihu Pravoberezhnoi Kyivschyny u XVII st.: 
ostanni monetni znakhidky z Trushkiv na 
Bilotserkivschyni [To the history of the money 
circulation of the Right Bank Kiev Region in 
the XVII century: the latest monetary 
discoveries from Trushkov in the Bila Tserkva 
Region]. Abstracts of Papers: Kul'turno-
istorychna spadschyna Ukrainy: perspektyvy 
doslidzhennia ta tradytsii zberezhennia (pp. 
115–119). Cherkasy. [in Ukrainian].  

3. ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ 
Шаблон оформлення за стилем АРА:  

Автор. (Рік публікації). Назва публікації транслітерована. [Назва публікації 
англійською мовою (якщо наявна)]. Назва джерела – Назва джерела англійською мовою, 

Том (номер, випуск) – якщо вони наявні, Сторінки. Retrieved from адреса сайту 
Офіційний сайт Національного музею історії 
України [Електронний ресурс]. Режим 
доступу: https://www.nmiu.com.ua. Назва з 
екрану. (15.12.2016).  

The official site of the Kyiv city history 
museum. Retrieved from 
http://www.migdal.ru/article-
times.php?artid=5673&print=1 

Потильчак О. В. Військовополонені італійці в 
радянських таборах на території України 
(1946-1954 рр.) [Електронний ресурс] / 
О. В. Потильчак // Військово-історичний 
меридіан. Електронний науковий журнал. – К. 
2013. Вип. 1 (3). С. 28-40. – Режим доступу: 
https://vim.gov.ua/pages/_journal_files/10.10.201
4/pdf/28-40.pdf 

Potyl'chak O. V. (2014). Prisoners of Italians in 
Soviet camps on the territory of Ukraine (1946-
1954). Vijs'kovo-istorychnyj merydian: 
Elektronnyj naukovyj zhurnal – Military-
historical meridian: Electronic scientific 
journal, 1(3), 28–40. Retrieved from 
http://https://vim.gov.ua/pages/_journal_files/1
0.10.2014/pdf/28-40.pdf [in Ukrainian]. 

4. ДИСЕРТАЦІЇ 

Потильчак О. В. Радянські режимні установи 
для військовополонених та інтернованих в 
УРСР (1939-1954 рр.): організація, дислокація, 
структура: дис... д-ра іст. наук: 07.00.01. К., 
2005. 802 с. 

Potyl'chak O. V. (2005). Radians'ki rezhymni 
ustanovy dlia vijs'kovopolonenykh ta 
internovanykh v URSR (1939-1954 rr.): 
orhanizatsiia, dyslokatsiia, struktura [Soviet 
regime establishments for prisoners of war and 
interned in USSR (1939-1954): organization, 
disposition, structure] (Doctor's thesis). Kyiv. 
[in Ukrainian]. 
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Потильчак О. В. Експлуатація трудових 
ресурсів України гітлерівською Німеччиною у 
роки окупації: дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01. 
К., 1999. 207 с. 

Potyl'chak O. V. (1999). Ekspluatatsiia 
trudovykh resursiv Ukrainy hitlerivs'koiu 
Nimechchynoiu u roky okupatsii [The 
Exploitation of labor resources of Ukraine by 
Hitler's Germany during the years of 
occupation] (Candidate’s thesis). Kyiv. [in 
Ukrainian]. 

5. АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ 

Подобєд О. А. Культурне життя та 
повсякдення переміщених осіб і біженців з 
України у Західній Німеччині (друга половина 
1940-х рр.): автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня докт. іст. наук: спец. 07.00.01, 
Черкаси, 2018. 40 с. 

Podobied O. A. Kul'turne zhyttia ta 
povsiakdennia peremischenykh osib i bizhentsiv 
z Ukrainy u Zakhidnij Nimechchyni (druha 
polovyna 1940-kh rr.) [Cultural and everyday 
life of displaced persons and refugees from 
Ukraine in West Germany (the second half of 
1940's)] (Extended abstract of Doctor's thesis). 
Kyiv. [in Ukrainian]. 

Потильчак О. В. Експлуатація трудових 
ресурсів України гітлерівською Німеччиною у 
роки окупації: дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук: спец. 07.00.01. К., 1999. 20 с. 

Potyl'chak O. V. (1999). Ekspluatatsiia 
trudovykh resursiv Ukrainy hitlerivs'koiu 
Nimechchynoiu u roky okupatsii [The 
Exploitation of labor resources of Ukraine by 
Hitler's Germany during the years of 
occupation] (Extended abstract of Candidate's 
thesis). Kyiv. [in Ukrainian]. 

 
 
 

Написання обов'язкових елементів оформлення списку літератури 
англійською мовою 

 
Редактор / редактори Ed. / Eds. 
Упорядник / упорядники Comp. / Comps. 
Перекладач Trans. 
Тези доповідей  Abstracts of Papers  
Матеріали (праці) конференції  Proceedings of the Conference Title  
Матеріали II Всеукраїнської 
конференції  

Proceedings of the 2nd All-Ukrainian 
Conference  

Матеріали V Всеукраїнської 
науково-практичної конференції  

Proceedings of the 5th All-Ukrainian 
Scientific and Practical Conference  

Матеріали III Міжнародної 
конференції  

Proceedings of the 3rd International 
Conference 

Дис. ... канд. наук  Candidate’s thesis  
Дис. ... д-ра наук  Doctor’s thesis  
Автореф. дис. ... канд. наук  Extended abstract of Candidate’s thesis  
Автореф. дис. ... д-ра наук  Extended abstract of Doctor’s thesis  
пппп  

 
2. Вимоги до оформлення тексту 

 
Текстовий редактор – не нижче Microsoft Office 2003, шрифт – Times New 

Roman, кеґль – 14, міжрядковий інтервал – 1,0, береги – всі по 2 см, абзацний 
відступ – 1 см. Формат файлу – .DOC, .DOCX або .RTF. Якщо під час набору 
статті були використані нестандартні шрифти, необхідно обов’язково повідомити 
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їх повну назву або надати сам шрифт (стандартне розташування в ОС Windows: 
локальний диск C:/Windows/Fonts). 

Текст потрібно набирати без переносів слів. Абзацні відступи форматувати 
за таким алгоритмом: виділити необхідний текст; у діалоговому вікні «Абзац» 
виставити такі параметри: вирівнювання – по ширині, відступ справа – 0 см, 
відступ зліва – 0 см, інтервал перед – 0 пт, інтервал після – 0 пт, міжрядковий 
інтервал – 1,0 рядка, відступ першого рядка – 1,0 см. Заборонено форматувати 
абзаци за допомогою пробілів і табулятора. 

Таблиці створювати автоматично через меню «Таблиця – Вставити 
таблицю» й нумерувати послідовно. Праворуч над назвою таблиці розміщувати 
напис «Таблиця» із зазначенням її номера (виділяти курсивним накресленням). 
Назву таблиці наводити посередині сторінки симетрично до тексту, виділивши 
жирним накресленням. На всі таблиці мають бути посилання у тексті («табл. ….», 
«у табл. …», «див. табл. …»). 

Ілюстрації до тексту подавати окремими файлами у форматі .JPEG з 
послідовною нумерацією арабськими цифрами та підписом. Посилання на 
ілюстрації в тексті вказувати їх порядковим номером («рис. …», «фото …», 
«схема …»). 

При набиранні тексту слід дотримуватись таких загальних норм: 
- між словами ставити тільки один пробіл; 
- розрізняти тире (–) та дефіс (-). Дефіс – це знак, що з’єднує частини 

складних слів. Під час друку має позначення маленької горизонтальної рисочки (-
), та не відокремлюється пробілами від слів. Тире – це розділовий знак, що 
вживається для позначення прямої мови, пауз, перед це (це є), оце, то, ось (це) 
значить. Тире у тексті обов’язково з обох боків відділяють пробілами; 

- не відділяти від попередньої цифри знак градуса, мінути, секунди, процента 
(25°; 5'; 30''; 77%); 

- відділяти нерозривним пробілом (одночасне натискання клавіш 
Ctrl+Shift+Пробіл) знаки і літери на означення томів, частин, параграфів, пунктів, 
номерів сторінок тощо від наступної цифри (Т. 7; ч. 23; § 5; № 34; С. 28–30); 
загальноприйняті позначення одиниць виміру від попередньої цифри (45 пуд.; 
150 грн; 32 км; 6 млн; 45 тис.); 

- відділяти нерозривним пробілом ініціали та прізвище (В. А. Лавренов); 
скорочення після переліків (типу і т. п., і т. д.), перед іменами та прізвищами 
(п. Наталка, ім. В. Винниченка), перед географічними назвами (м. Чернівці, 
с. Моринці, р. Золота Липа); 

- скорочення типу 80-ті, 2-го друкувати через нерозривний дефіс (одночасне 
натискання клавіш Сtrl+Shift+Дефіс); 

- лапки використовувати у варіанті “ ”; 
- апостроф має виглядати так – ’; 
- використовувати арабські чи римські цифри згідно з традицією; 
- дати подавати через тире без пробілів. Перед скороченнями р., рр., ст. 

ставити нерозривний пробіл. Якщо дати наводити в дужках, то «рр.» не писати 
(1861 р., 1945–1947 рр., (1945–1947), ХV–XVIII ст.). У сполученнях на означення 
десятиліть між датами ставити тире з пробілами: 40-х – 50-х рр., 1940-х – 60-х рр. 
Роки, що не збігаються з календарними, подавати через похилу риску (1997/98 
навчальний рік; 2012/13 бюджетний рік); 

- часові та числові інтервали оформляти через тире без пробілів (липень–
серпень; 36–44); 

- у цифрових даних, що включають більше п’яти цифр, після кожних трьох 
цифр ставити нерозривний пробіл (13 255; 457 357; 46 532,5 кг.); 

-будь-які зроблені автором уточнення, коментарі, виділення тощо, які 
вставляють у цитату, слід оформляти за таким шаблоном: [текст. – Авт.]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/JPEG
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3. Вимоги до оформлення приміток і бібліографічних посилань 

 
Різного роду змістові примітки (коментарі, уточнення, «ліричні відступи» 

від основної теми тощо) оформляти за допомогою посилань автоматично внизу 
відповідної сторінки (діалогове вікно «Виноски» з параметрами: виноски – внизу 
сторінки; формат – інший – символ зірочка (*;**;***)).  

Бібліографічні посилання (бібліографічні примітки) розміщувати 
посторінково автоматично (діалогове вікно «Виноски» з параметрами: виноски – 
внизу сторінки; формат номерів «1, 2, 3,…»; нумеровані списки – продовжити). 
Знак виноски ставити перед розділовим знаком (двокрапкою, крапкою з комою, 
комою, крапкою), а не після нього. 

Бібліографічне посилання – сукупність бібліографічних відомостей про 
цитований, розглядуваний або згадуваний у тексті інший документ / твір, що 
необхідні й достатні для його загальної характеристики, ідентифікації та пошуку. 
Бібліографічні посилання потрібно оформляти згідно з вимогами, встановленими 
у ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні 
вимоги та правила складання», але з певними відмінностями.  

Бібліографічне посилання має містити наступні елементи:  
- прізвище та ініціали автора (авторів);  
- заголовок документа;  
- відомості, що відносяться до заголовка (монографія, записки, збірник 

тощо);  
- відомості щодо відповідальності – інформація про осіб та організації, які 

брали участь у створенні описуваного видання (вказуються укладачі, 
відповідальні редактори, перекладачі тощо); 

- відомості про видання – інформація про зміни й особливості даного 
видання стосовно попереднього видання цього ж твору (наприклад: Вид. 10-е, 
перероб. і доп.); 

- вихідні дані (місце, видавець, рік видання); 
- відомості про серію (номер журналу, випуску, тому); 
- сторінки, на які зроблено посилання або загальна кількість сторінок (при 

посиланні на весь документ). 
Прізвища авторів виділяти курсивним накресленням. Прізвище передує 

ініціалам. Між ініціалами, а також між ініціалами і прізвищем ставити 
нерозривний пробіл. Окремі блоки бібліографічного посилання розділяти 
крапкою з тире. Існує автоматичний оформлювач бібліографічного опису 
http://vak.in.ua/do.php 

Усі бібліографічні посилання подавати мовою оригіналу. В разі 
неодноразового посилання на різні праці одного автора застосовувати 
скорочений запис (автор, перші два-три слова назви, три крапки, тире, сторінка). 
У повторних посиланнях на багатотомний документ зазначати автора, 
заголовок, номер тому (випуску, книги), сторінки. Якщо повторне посилання 
слідує одразу за первинним, його текст замінюють словами «Там само», «Там 
же», «Ibid.» (залежно від мови джерела, на яке посилаються). У повторному 
посиланні на іншу сторінку до вказаних слів додають номер сторінки. У 
повторному посиланні на твір одного, двох чи трьох авторів, яке не слідує за 
первинним посиланням, зазначають прізвище та ініціали авторів, слова «Вказ. 
праця», «Указ. соч.», «Op. cit.» та сторінки. 

Бібліографічні посилання, включені у комплексне посилання, розміщують в 
алфавітному порядку і відділяють одне від одного крапкою з комою. Якщо до 
комплексного посилання включено кілька посилань на одного й того ж автора 
(авторів), то в другому й наступних посиланнях його прізвище й ініціали 

http://vak.in.ua/do.php
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замінюють на «Його ж», «Її ж», «Їх же», «Его же», «Её же», «Их же» або, 
відповідно, «Idem», «Eadem», «Iidem». 

Посилання на архівні матеріали подаються національною мовою, залежно від 
місцезнаходження документа, згідно із загальноприйнятою в даному архіві (в 
даній країні) системою посилань (наприклад: ЦДІАК України, ф. 127, оп. 3, спр. 
38, арк. 45; РГАДА, ф. 124, 1624 г., кн. 35, л. 65; BO, rkps 161/58; rkps 17070, k. 45 
v.). У першому посиланні на архів вказується його повна назва, а в дужках 
зазначається абревіатура. У наступних посиланнях ставиться лише абревіатура. 

Офіційні ініціальні абревіатури назв архівних установ та інші рекомендації 
щодо оформлення архівних посилань можна знайти на порталах державних 
архівних служб, зокрема України: http://www.archives.gov.ua/Law-
base/Regulations/index.php?2002-of 

 
Порядок подання та розгляду рукопису статті 

 
Редакційній колегії слід подавати один роздрукований примірник та 

електронну копію статті. 
Редакційна колегія не розглядатиме статті, які не відповідають вказаним 

вище вимогам. 
Редакційна колегія має право редагувати й скорочувати подані матеріали. 

Неопубліковані статті, а також електронні носії й ілюстрації авторові не 
повертаються. 

За зміст статті, достовірність фактів, цитат, дат тощо відповідає автор. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.archives.gov.ua/Law-base/Regulations/index.php?2002-of
http://www.archives.gov.ua/Law-base/Regulations/index.php?2002-of
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МІДНА РОСІЙСЬКА МОНЕТА В ГРОШОВОМУ ОБІГУ 

ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ У XVIII СТ.  
(НА МАТЕРІАЛАХ НУМІЗМАТИЧНИХ ЗНАХІДОК 2017 РОКУ З 

ТРУШКІВ НА БІЛОЦЕРКІВЩИНІ) 
 

RUSSIAN COPPER COIN IN MONETARY CIRCULATION  
OF THE RIGHT-BANK UKRAINE IN THE XVIII CENTURY. 

(NUMISMATIC FINDINGS OF 2017 FROM TRUSHKY,  
BILA TSERKVA REGION) 

 
 

Анотація. Мета статті. На основі нещодавно виявлених нумізматичних 
джерел розглядається актуальна для української нумізматики проблема участі 
мідної розмінної монети Московського царства та Російської імперії у 
грошовому обігу Правобережної України XVIII ст. Методологія дослідження – 
принципи науковості, об’єктивності, історизму, методи аналізу, класифікації, 
синтезу, історико-генетичний та історико-типологічний. Наукова 
новизна. Автором оприлюднені результати польових нумізматичних досліджень 
2017 р., що проводились у рамках ініціативної наукової програми співробітників 
Навчально-наукової лабораторії експертизи культурно-історичних цінностей 
кафедри джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін НПУ імені 
М. П. Драгоманова в селі Трушки Білоцерківського району Київської області. На 
підставі аналізу нових нумізматичних джерел і враховуючи тенденції грошової 
емісійної політики Речі Посполитої та Росії у кінці XVII – середині XVIII ст., 
автор запропонував власне бачення місця та ролі мідної російської монети в 
грошовому обігу прикордонних з Росією територій Південної Київщини у 
досліджуваний період.  

Стверджується, що спровокована початком Північної війни 1700–1721 рр., 
шведською окупацією (1702) та козацько-селянським повстанням під проводом 
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С. Палія (1700–1704) внутрішня військово-політична нестабільність у Речі 
Посполитій сприяла посиленню російського військово-політичного впливу на 
Правобережній Україні. Розпочавшись у 1704 р. з інтервенції під приводом 
придушення «Паліївщини», російська присутність тут активізувалася в період 
правління Анни Іонанівни, Єлизавети Петрівни, а особливо за Катерини ІІ.  

Розповсюдженню російської монети на грошовому ринку Правобережної 
України у 20-60-х рр. ХVIII ст. сприяло значне скорочення масштабів карбування 
грошей у Речі Посполитій за роки правління Августа ІІ Сильного (1697–1733) та 
Августа ІІІ (1734–1763). За таких умов вже з початку століття російська 
монета поступово стає помітним чинником грошового обігу Правобережжя, а 
особливо його прикордонних із Гетьманщиною територій. 

Враховуючи ці обставини, автором статті частково скорегований висновок 
відомого українського нумізмата М. Котляра про перевагу польсько-литовської 
монети на Правобережній Україні протягом усього XVIIІ ст. Автор поділяє таку 
думку свого колеги лише стосовно грошового ринку високопробної срібної та 
золотої монети великих номіналів. Ситуація ж з розмінною монетою на 
прикордонних з Росією територіях Правобережжя, зокрема на Середньому 
Пороссі, була дещо іншою. Внаслідок кризи монетного виробництва на початку 
XVIII ст. у Речі Посполитій суттєво скоротились обсяги карбування грошей, 
зокрема дрібної срібної та мідної розмінної монети. Якщо на польських та 
західноукраїнських землях брак власної монетної маси звично покривався за 
рахунок притоку грошей європейських країн, передусім Швеції та 
Бранденбурзько-Прусської держави, то на Правобережній Україні поступово 
сильніші позиції у грошовому обігу посідає мідна російська монета, карбування 
якої в цей період набуває значних масштабів.  

Обсяг дрібної польсько-литовської монети в грошовому обігу регіону значно 
скоротився й цю нішу одразу ж заповнила монета російського карбування. 
Починаючи з 30–40-х рр. XVIIІ ст. особливого поширення у роздрібній торгівлі на 
Правобережжі, зокрема на території Південної Київщини, набуває імперська 
мідна монета, що потрапляє сюди у значних кількостях внаслідок інтенсивної 
транскордонної торгівлі, міграційних процесів і посилення політичної 
присутності Росії на території Польщі та Литви. Остаточно російська монета 
заволоділа грошовим ринком Правобережної України в останні роки правління 
Катерини ІІ (1762–1796) внаслідок остаточної ліквідації державності Речі 
Посполитої. 

Характерною особливістю практично усіх знайдених у Трушках мідних 
російських монет XVIII ст. є їх значний ступінь зношеності внаслідок тривалого 
перебування в грошовому обігу, що може свідчити про активне використання 
місцевим населенням регіону цієї монети як засобу платежу, передусім у дрібній 
торгівлі. 

Ключові слова: дві копійки, денга, копійка, полушка, Роставиця, Середнє 
Поросся, Трушки. 
 
 

Abstract. The aim of the study. Actual for the Ukrainian numismatics problem 
of using a copper coin of the Moscow kingdom and the Russian Empire in the money 



 13 

turnover of Right-Bank Ukraine during XVIII century is studied on the basis of newly 
discovered numismatic sources. Research methodologу – principles of science, 
historicism, objectivity, methods of analysis, classifications, generalization, historical-
genetic and historical-typological. Scientific novelty. The results of field numismatic 
research in 2017 in Trushky (Bila Tserkva Region) conducted within the framework of 
the initiative scientific program of the educational and scientific laboratory of 
examination of cultural-historical values of the Original and Special Historical Sciences 
of the Faculty of History Education (National Pedagogical Dragomanov University) are 
represented.   

A set of 26 Russian copper coins of small denominations of the XVIII century is 
analyzed, attributed and classified in the article. The coins minted during the reign of 
Peter I (1696–1725), Anna of Russia (1730–1740), Elizabeth of Russia (1741–1761), 
Catherine the Great (1762–1796) and Paul I of Russia (1796–1801) were found on the 
site of a synchronous in time ancient rural building.  

The author proposed his own vision of the place and role of the Russian copper 
coin in the monetary circulation of the territories of the Southern Kyiv region bordered 
by Russia during the investigated period according to the analysis of new numismatic 
sources and the tendencies of the monetary emission policy of the Commonwealth and 
Russia at the end of the seventeenth and mid-eighteenth centuries according to the 
analysis of new numismatic sources and the tendencies of the monetary emission policy 
of the Commonwealth and Russia at the end of the seventeenth and mid-eighteenth 
centuries. 

It is alleged that internal military-political instability in the Commonwealth was 
caused by the beginning of the Great Northern War 1700–1721, the Swedish occupation 
(1702), the Cossack-peasant uprising led by S. Paliy (1700-1704) and contributed to the 
strengthening of Russian military-political influence in the Right-Bank Ukraine. The 
Russian presence began here in 1704 with intervention under the pretext of suppressing 
"Paliivshchyna" and was updated during the reign of, Anna of Russia, Elizabeth of 
Russia, Catherine the Great. 

Significant reduction in the scale of coinage in the Commonwealth during the 
reign of Augustus II the Strong (1697–1733) and Augustus III of Poland (1734–1763) 
contributed to the spread of the Russian coins in the money market of the Right-Bank 
Ukraine. Under such conditions, since the beginning of the century, the Russian coin 
gradually became a significant factor in the money circulation of the Right Bank, and 
especially its territories on border with the Hetmanate. 

Given these circumstances the author partly corrected the conclusion of the 
famous Ukrainian numismatist M. Kotlyar about the superiority of the Polish-
Lithuanian coin on the Right-Bank Ukraine during the entire XVIIІ century. The author 
shares opinion of his colleague only with regard to the money market of high-grade 
silver and gold coins of large denominations. The situation with the modest coin on the 
border areas with Russia – the territories of the Right Bank, in particular in the Middle 
Porossya, was somewhat different. As a result, the crisis of coin production in the early 
18th century in the Commonwealth, coinage, in particular, small silver and 
exchangeable copper coins, had decreased substantially. On the Polish and Western 
Ukrainian lands, the lack of its own coinage was covered by the inflow of money from 
European countries, primarily Sweden and the Brandenburg-Prussia state. In the Right 
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Bank Ukraine, the Russian copper coin, which coinage in this period becomes 
significant, occupied a stronger position in monetary circulation.  

The volume of the small Polish-Lithuanian coin in the monetary circulation of the 
region significantly decreased and this niche immediately filled the coin of Russian 
coinage. Because of intensive cross-border trade, migration processes and strengthening 
Russia's political presence on the territory of Poland and Lithuania since 30’s and 40’s 
of the XVIII century in the retail trade on the territory of the Right-bank Ukraine, in 
particular in the territory of the Southern Kyiv region, the imperial copper coin was 
widely used. Ultimately, the Russian coin had taken over the money market of the 
Right-Bank Ukraine in the last years of the reign of Catherine the Great (1762-1796) as 
a result of the final liquidation of the statehood of the Commonwealth.  

A characteristic feature of almost all found coins is their significant wear out, 
which may indicate the active use of these coins as a payment, primarily in the small 
trade by the local population. 

The published results of the author's research are based on the data of the local 
group of numismatic sources and require verification with the use of time synchronous 
monetary material from other settlements of the region, which creates a prospect for 
further research on the problem. 

Key words: two copecks, dengas, a copeck, mite, Rostavitsya, Middle Porossya, 
Trushky. 
 
 

Постановка проблеми. Період XVIII ст. у нумізматичній історії 
Правобережної України є особливим. Упродовж цього часу грошовий ринок 
регіону перетерпів значних змін і трансформацій. Ще у середині ХVII ст. Річ 
Посполита вступила в тривалий період внутрішніх і зовнішніх конфліктів, війн і 
політичної нестабільності наслідками яких стали занепад економіки й торгівлі та 
багатократне зростання бюджетних витрат на військові потреби. Після 1654 р. 
Лівобережна Україна поступово інкорпорується в політичну систему Московської 
держави та повільно, але невпинно, долучається до її грошового ринку. А ось 
Правобережжя, з середини 1680-х рр., повертається під зверхність Польської 
корони у складі якої й залишалося до так званого “другого поділу Речі 
Посполитої” у 1793 р.  

На початку XVIII ст. у грошовому обігу Правобережної України, зокрема її 
прикордонних з Гетьманщиною територій, відбуваються зміни пов’язані з 
проникненням на ринок регіону російської золотої, срібної та мідної монети, що 
тривало на тлі затяжної кризи грошового господарства Речі Посполитої. Сприяла 
цьому не лише грошова реформа Петра І (1696–1725), що наблизила російську 
монетну систему до західноєвропейських стандартів, але й активна військово-
політична присутність Росії на Правобережжі, Волині та в Галичині в роки 
Північної війни з Швецією (1700–1721), російсько-турецької війни 1735–1739 рр. і 
під час придушення Коліївщини 1768–1769 рр.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальні тенденції щодо участі 
російської монети в грошовому обігу Правобережної України у XVIII ст. свого 
часу були предметом вивчення в працях відомого вітчизняного нумізмата М. 
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Котляра1. Проте висновки зроблені дослідником так і не закріпилися в українській 
навчальній нумізматичній літературі. І сьогодні автори спеціалізованих 
підручників традиційно розглядають грошовий обіг на Правобережній Україні у 
XVIII ст. осібно, як питому частину польсько-литовського грошового ринку, 
ігноруючи очевидний факт – інтенсивне проникнення в межі окресленого ареалу 
російської монети2. 

Окреслені в назві статті тенденції грошового обігу Правобережної Київщини 
першої-третьої чверті XVIII ст. ілюструють монетні знахідки зроблені під час 
польових нумізматичних досліджень, що проводилися в рамках ініціативної 
наукової програми співробітниками Навчально-наукової лабораторії експертизи 
культурно-історичних цінностей кафедри джерелознавства та спеціальних 
історичних дисциплін НПУ імені М. П. Драгоманова у березні–грудні 2017 р. у 
селі Трушки Білоцерківського району Київської області. 

Мета та завдання дослідження. У статті, на основі нещодавно виявлених 
нумізматичних джерел розглядається актуальна для української нумізматики 
проблема участі мідної розмінної монети Московського царства та Російської 
імперії у грошовому обігу Правобережної України XVIII ст. Запропоновано 
авторське бачення місця та ролі цих монет на грошовому ринку прикордонних з 
Росією регіонів, зокрема Південної Київщини у досліджуваний період. 

Виклад основного матеріалу. Село Трушки розташоване за 17 км на 
південний захід від Білої Церкви на берегах р. Роставиці, за кілька кілометрів від 
місця її впадіння в Рось, а отже географічно знаходиться у лівій частині басейну 
Середнього Поросся – регіону, що в другій половині XVI – на початку XVII ст. 
піддавався інтенсивній козацько-селянській колонізації, а протягом другої 
половини XVII –XVIII ст.ст. був прикордонним із Гетьманщиною, що перебувала 
в складі Московської держави та Російської імперії. Коротка історична довідка 
про Трушки, вміщена в томі “Київська область ” “Історії міст і сіл Української 
РСР” (1971), відносить час заснування села до XVII ст.3  

Виявлені монетні знахідки локалізовано в межах Трушків на правому березі 
Роставиці, навпроти нинішньої центральної частини села. Ця місцевість – 
задернований берег річки довжиною близько кілометра та шириною 100-200 
метрів – де нині селяни випасають свою худобу [Див.: рис. 1], ще в середині XIX 
ст. була обжитою частиною села. Принаймні на “Військово-топографічній мапі 
Російської імперії 1846–1863 рр.”, більше знаній як “мапа Ф. Шуберта”, бачимо 
тут регулярну вуличну забудову [Див.: рис. 2]. 

Частину комплексу нумізматичних знахідок пошукового польового сезону 
2017 р. у Трушках, що аналізується автором, репрезентують 24 мідні монети 
російського карбування XVIII ст., випущених монетними дворами Московської 

                                                
1 Котляр М. Ф. Грошовий обіг на території України доби феодалізму / М. Ф. Котляр. – К.: 
Наукова думка, 1974. – С. 153-155 с.; Он же.  Кладоискательство и нумизматика / Н. Ф. Котляр. 
– К.: Наукова думка, 1974. – С. 110-112. 
2 Голиш Г. М. Основи нумізматики: Навч. посібн.; Вид. 2-ге / Г. М. Голиш. – Черкаси: Вид-во 
“Черкаський ЦНТЕІ”, 2006– С. 117-121.; Шуст Р. М. Нумізматика: історія грошового обігу та 
монетної справи в Україні: Навч. посіб. / Р. М. Шуст. – К.: Знання, 2007. – C. 182-209. 
3 Історія міст і сіл Української РСР: у 26-ти т. – Київська область / Гол. ред. кол.: П. Т. Тронько 
(та ін.); Ін-т історії АН УРСР. – К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1971. – С. 146. 
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держави та Російської імперії в період правління Петра І (1696-1725), Анни 
Іоанівни (1730-1740), Єлизавети Петрівни (1741-1761), Катерини ІІ (1762-1796) та 
Павла І (1796-1801). Усі монети виявлені спорадично, більшість із них на глибині 
25–30 см, що засвідчує їх виведення з грошового обігу в результаті втрати 
власниками у різний час. 

В період про який йдеться Правобережна Україна, зокрема Південна 
Київщина і Середнє Поросся, продовжували залишатися у складі Речі Посполитої. 
Такий державно-політичний статус цих територій було встановлено ще 
Андрусівським перемир’ям 1667 р., а згодом підтверджено Вічним миром 1686 р. 
Принаймні московські трактати кінця XVII-XVIII ст. чітко позиціонують 
окреслені території як прикордонні: “[…] западная граница России «земель царя 
Великия и Малыя и Белыя России”, унаследованная Петром от его 
предшественников и подтвержденная потом несколько раз договорами шла […] 
по западным границам нынешних Псковской, Смоленской, Черниговской 
губернии и рекою Днепром до устья Ирпени; затем переходила через Днепр, шла 
по р. Ирпени и притоку ее Унаве до нынешней Мотовиловки; далее шла по р. 
Стугне и ниже местечка Стаек подходила опять к Днепру […] На запад от 
указанной нами границы лежало государство Польское […]”4. За цими ж даними 
територією Південної Київщини та Пороссям у другій половині XVII – першій 
половині XVIII ст. проходили два торгово-поштові тракти, що вели з Києва на 
південь в турецькі володіння та далі до “Царя-города ” (Константинополя – Авт.). 
Перший із них простував “ […]от Києва до Бело-городка (Білогородка – Авт.) 3 
мили […] От Бело-городка до села Новоселок 2 мили […] а недоезжая до 
Новоселок за милю переезд через реку Алешню, которая впала в Ирпень с 
польской стороны […] От Новоселок до Черногородки 2 мили […] От 
Черногородки до Хвастова 2 мили […] От Хвастова до села Трилес 1 миля […] От 
Трилес до Поволочии (Паволоч – О.П.) 4 мили; переправ и гор нет и дорога 
добрая, а под Паволочюю две речки, одна прозванием Паволочка, другая 
Растовица […] От Паволочь до Погребищ 6 миль […]”5 і т.д. Другий тракт 
проходив “[…] от Киева на Васильков, на Романовку, на Хвастов, на Паволочи, на 
Беликовские млиницы […]”6. 

Спровокована початком Північної війни 1700–1721 рр., шведською 
окупацією (1702) та козацько-селянським повстанням під проводом С. Палія 
(1700–1704) внутрішня військово-політична нестабільність у Речі Посполитій 
сприяла посиленню російського військово-політичного впливу на Правобережній 
Україні. Розпочавшись у 1704 р. з інтервенції під приводом придушення 
«Паліївщини», російська присутність тут активізувалася в період правління Анни 
Іонанівни (1730-ті рр.), а особливо за Катерини ІІ (1762–1796). Цілковито 
логічним результатом цієї експансії стало поглинання Правобережної України 
Російською імперією, що остаточно завершилося у 1793–1795 рр.  

                                                
4 Русские трактаты в конце XVII и начале XVIII веков / Доклад действ. чл. А. А. Русова с 
картою и указателем географических имен, составленных М. Ф. Линдфорс; Юго-зап. отд. Имп. 
рус. геогр. общ-ва. – К.: Типогр. М. П. Фрица, 1876. – С. 57–58, 59. 
5 Там же. – С. 77–78. 
6 Там же. – С. 85. 
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За таких умов вже з початку XVIII ст. російська монета поступово стає 
помітним чинником грошового обігу Правобережжя, передусім його 
прикордонних з Гетьманщиною територій. Характеризуючи цю тенденцію 
грошового ринку Правобережної України на основі аналізу монетних скарбів 
М. Котляр зазначав: “[…] Характерно, що всі скарби Правобережжя першої чверті 
XVIII ст. (у яких, крім російських, не було інших монет), знайдено поблизу 
російського кордону: торговельний обмін між українськими прикордонними 
землями Росії і Речі Посполитої був досить інтенсивним […]”7. Знайдені в 
Трушках монети схиляють до думки про те, що наведене вище спостереження 
відомого нумізмата є справедливим щодо регіону Середнього Поросся, котрий у 
досліджуваний період безпосередньо прилягав до кордону з підросійською 
Гетьманщиною.  

Серед російських монет XVIII ст., знайдених у Трушках, три належать до 
часу царювання Петра І (1696–1725) [Див.: п.п. 1-3; табл. 1]. Найдавнішими з 
виявлених монет є дві мідні полушки (1/4 копійки) та мідна копійка цього царя. 
Через поганий стан збереженості ні дати карбування ні деталі легенди цих монет 
прочитати не вдалося. Проте аналіз синхронних за часом монетних типів 
Московського царства дозволяє досить обґрунтовано стверджувати, що знайдені 
полушки могли бути викарбувані на Кадашевському або ж Набережному 
монетному дворі у Москві між 1718–1722 рр., а копійка – між 1711–1718 рр. 
Зважаючи на період карбування виявлених у Трушках монет Петра І цілком 
імовірним є припущення, що знайдені полушки могли потрапити в грошовий обіг 
нашого регіону у середині – другій половині 1720-х рр. Проте точно відомо, що в 
обігу на території Росії ці монети перебували до Іменного указу імператриці Анни 
Іоанівни від 5 жовтня 1730 р. “Про виключення з ужитку в торгу полушок і про 
вимін нових мідних копійок, зроблених із 1728 року ”8. 

Судячи зі знахідок у Трушках, значно інтенсивніше російська монета 
потрапляє на ринок Південної Київщини починаючи з середини 1730-х рр. 
Однією з причин цього найімовірніше стала війна 1733–1735 рр. Втрутившись у 
боротьбу «за Польську спадщину» Російська імперія постійно тримала чималий 
військовий контингент на Правобережній Україні. Не слід також забувати, що в 
першій половині XVIII ст. Південна Київщина, через транскордонну міграцію 
населення обох берегів Дніпра та не в останню чергу завдяки двом міжнародним 
трактам, що проходили її теренами, залишалася активною транзитною зоною. 

Окреслені вище тенденції грошового обігу Правобережної Київщини другої 
третини XVIII ст. ілюструють вісім знайдених нами мідних монет карбованих в 
правління російської імператриці Анни Іоанівни (1730–1740). Серед них шість 
полушок 1730-1735 рр. карбування та дві денги, викарбувані у 1735-му та 1739 рр. 
[Див.: п.п. 4-11; табл. 1].  

Цікаво, що співвідношення кількості виявлених монет найдрібнішого 
номіналу – полушка, загалом кореспондується з їх загальними накладами. 
Зокрема, 1730 р. було викарбовано 2,8 млн. монет цього номіналу. Наступного 
року (1731) тираж полушок склав уже 30 млн., а в 1734 р. – 19 млн. 200 тис. 
                                                
7 Котляр М. І. Грошовий обіг на території України доби феодалізму... – С. 152. 
8 Адрианов Я. В. Русские монеты 1700-2000 годов: исторический обзор и каталог / 
Я. В. Адрианов. – Пермь: ИПК «Звезда», 2001. – С. 54. 
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монет. У 1735 р. монетні двори імперії викарбували 68 млн. 800 тис. полушок на 
номінальну суму понад 17 млн. рублів9.  

З джерел та нумізматичної літератури відомо, що значна частина полушок 
періоду правління Анни Іоанівни виготовлялися шляхом перекарбування з так 
званих “хрестових” копійок Петра ІІ 1728–1729 рр., що стало можливим унаслідок 
чергової монетної реформи та чотирикратного пониження стопи мідної монети10. 
Ця технологічна особливість добре простежується на нумізматичному матеріалі з 
Трушків. Три з шести знайдених тут полушок мають сліди штемпелів реверсу 
копійок 1728–1729 рр. [Див.: п.п. 5, 7, 9; табл. 1]. 

Характерно, що сліди зображення монети-попередниці помітні лише на 
реверсі обох нових монет. Така їх особливість може свідчити про те, що штемпель 
реверсу полушок під час перекарбування “хрестових” копійок знаходився внизу. 
Ударне зусилля на нього було значно меншим, що й зумовило часткове 
недокарбування монетного поля полушок.  

Другу групу знайдених у Трушках монет періоду правління Анни Іоанівни 
становлять дві мідні денги 1735-го та 1739 рр. карбування [Див.: рис. 5]. Слід 
зазначити, що наклади цього найпопулярнішого у середині XVIII ст. номіналу 
російських монет також були значні. Зокрема, у 1735 р. російські монетарні 
викарбували їх 66 млн. 200 тис. штук на суму 33 млн. 100 тис. рублів сріблом, а 
ось тираж денги 1739 р. склав 26 млн. монет11. Метрологічні показники обох 
виявлених монет цього номіналу, враховуючи ступінь їх зношення в процесі 
обігу, знаходяться в межах норми монетного двору [Див.: п.п. 10-11; табл. 1]. 

Найбільшою за чисельністю локальною групою російських мідних монет із 
комплексу XVIII ст., виявлених під час нумізматичного польового дослідження 
2017 року в Трушках, є дрібні номінали карбовані за правління імператриці 
Єлизавети Петрівни (1741–1761). Польові дослідження принесли 12 таких 
знахідок. Абсолютну більшість серед них (8 монет) становить найдрібніший 
номінал – денга. Знайдено також 4 двохкопієчні монети цієї російської 
імператриці [Див.: п.п. 12-23; табл. 1]. Номінал деньга представлений монетами 
викарбуваними у 1743 [Див.: рис. 6], 1746, 1747, 1749 (2 монети), 1751, 1753 та 
1760 рр. Основні метрологічні показники (вага та діаметр монетного кружка) 
більшості з них знаходяться в межах, вказаних у нумізматичних каталогах12 [Див.: 
п.п. 12-18; табл. 1]. 

Цікавою в цьому плані є денга 1760 р. карбування. Це монета нового дизайну 
з рифленим гуртом, вензелем Єлизавети на аверсі та святим Георгієм-
Переможцем, який вражає змія, на реверсі [Див.: рис. 7]. При тому, що її реверс 
повністю зношений до стану практично гладкої поверхні, а аверс несе сліди 
зношеності рівня F (за американською шкалою) зважування показало вагу в 
7,6 гр. [Див.: п. 22; табл. 1]. Це значно перевищує вагову норму денги 1757–
1760 рр., що складає 5,12 гр. Фактичний діаметр кружка цієї монети (21,05 мм) 

                                                
9 Гусев С. О. Каталог монет императорской России (1682-1917) / С.О. Гусев. – Вып. 2. – М.: 
Coins Moscow, 2018. – С. 147. 
10 Спасский И. Г. Русская монетная система / И.Г. Спасский. – Ленинград: Издательство 
Государственного Эрмитажа, 1962. – С. 132. 
11 Гусев С.О. Указ. соч. – С. 137. 
12 Там же. – С. 137. 
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навпаки, значно менший за норму монетного двору (23,0– 26,0 мм)13. При цьому 
варіант обрізки по гурту практично виключається, адже монета має чітку гуртову 
рифлену насічку. Цікаво, що копійка Єлизавети Петрівни аналогічного монетного 
типу та року карбування має вагу 10,24 гр., діаметр монетного кружка 26 мм і 
сітчастий гурт14. Відтак варіант плутанини нашої знахідки з монетою іншого 
номіналу також маловірогідний. Отже, маємо справу або з неописаним у 
каталогах варіантом денги, або ж з елементарним грубим технологічним браком. 

Три з чотирьох знайдених у Трушках монет Єлизавети Петрівни номіналом 
2 копійки, не дивлячись на їх значну зношеність в процесі обігу, піддаються 
ідентифікації за роками карбування (1757, 1760, 1761). Один двохкопієчник 
лишається недатованим [Див.: п.п. 19-21; табл. 1]. Як видно з таблиці, вага, 
діаметр і товщина кружка цих монет хоч і відчутно різняться між собою, все ж 
знаходяться в межах норм монетного двору, або ж дають цілком допустимі 
похибки15. 

Виявлена група монет досить рівномірна за датами карбування та містить 
дрібні номінали практично всього періоду правління доньки Петра І. Найстарша з 
них викарбувана у 1743 р., а наймолодша – у 1761-му. При цьому на 40-ві рр. 
XVIII ст. припадає трішки більше знахідок – 5 [Див.: п.п. 12-17; табл. 1]. По три 
знайдені монети викарбувані у 1750-х [Див.: п.п. 17-19; табл. 1] і на початку 1760-
х рр. [Див.: п.п. 21-23; табл. 1]. Така відносна хронологічна рівномірність монет 
цієї групи є непрямим фактом, що ілюструє регулярність надходження російських 
грошей дрібних номіналів на ринок регіону в окреслений хронологічний період. 

Ще однією характерною особливістю виявлених у Трушках монет часів 
правління Єлизавети Петрівни є їх значний ступінь зношеності. 9 із 10-ти монет 
мають характерні сліди потертості монетного поля внаслідок тривалого 
перебування в грошовому обігу [Див.: п.п. 12-16; 18-23; табл. 1]. Часто деталі 
аверсів і реверсів цих карбівок практично не читаються [Див.: п.п. 13, 18-22; 
табл. 1]. Такі особливості стану збереженості знахідок можуть свідчити про 
активне використання місцевим населенням Середнього Поросся у 40-60-х рр. 
XVIII ст. російської мідної монети як засобу платежу, передусім у дрібній 
торгівлі. 

Період правління Катерини ІІ (1762–1796) у знахідках із Трушків 
представлений двома монетами номіналом 2 копійки [Див.: п.п. 24, 25; табл. 1]. 
Обидві карбівки несуть на собі дуже значні сліди тривалого перебування в обігу, а 
монета 1766 р. ще й механічні пошкодження пізнішого часу. Цікаво, що 
метрологічні показники монет, навіть враховуючи їх зношеність, відчутно 
відрізняються від норм монетного двору. Зокрема, товщина обох монетних 
кружків різна, а їх діаметр є більшим за норму на 1-2 мм. Вага однієї з монет 
(датувати яку не вдалося через зношеність) перевищує вагову норму 
двохкопієчників Єкатеринбурзького монетного двору 1763–1796 рр. карбування 
на 1,36 гр.16 Такі розбіжності у вазі та розмірах окремих монет, що належать до 
єдиного монетного типу та періоду карбування, можуть свідчити як про 
                                                
13 Там же. – С. 138. 
14 Там же. – С. 129. 
15 Там же. – С. 114. 
16 Там же. – С. 116. 
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недосконалість технології монетного виробництва так і про те, що у гонитві за 
валом карбування монетні майстри мало зважали на такі “дрібниці” як стандарти 
та норми. Важливо було дотриматися лише однієї норми – сумарної номінальної 
вартості монет, що карбувалися з пуда монетного металу. У період правління 
Катерини ІІ зберігалася монетна стопа встановлена ще Єлизаветою Петрівною у 
1757 р. – мідної монети карбувалося на 16 рублів із пуда17.  

За такою ж монетною стопою карбувалась мідна монета в період правління 
наступника Катерини ІІ – Павла І (1796–1801). Знайдена в Трушках монета цього 
монарха номіналом 2 копійки, карбована на монетному дворі в Єкатеринбурзі у 
1798 р., досить добре збережена [Див.: п. 26; табл. 1]. Ця обставина відрізняє 
двохкопієчник Павла І від решти знахідок подібного номіналу, що карбувалися у 
другій половині XVIII ст., і може свідчити про нетривалий період використання 
монети у грошовому обігу. 

 
Таблиця 1 

 
Комплекс мідних монет XVIII ст. російського карбування з Трушків 

Білоцерківського району Київщини (польові дослідження 2017 р.)18 
 

№ 
зп Номінал Рік 

емісії 

Ф
ак

ти
чн

а 
ва

га
 

мо
не

ти
 (г

р)
 Діаметр 

монетного 
кружка (мм) 

Технологічні 
властивості монет, 
стан збереженості 

1 2 3 4 5 6 
Петро І Олексійович (1696–1725) 

1. Полушка 1718-1722 1,00 13,0 VF- 
2. Полушка 1720-1722 0,40 13,5-14,0 F 
3. Копєйка 1711-1718 6,90 23,5 F- 

Анна Іоанівна (1730–1740) 
4. Полушка 1730 3,56 21,0 VF- 

5. Полушка 1731 2,72 21,0 

На реверсі сліди 
перекарбування з 
«хрестової» копійки 
1728-1729 рр.; VF- 

6. Полушка 1731 3,75 21,0 VF- 
7. Полушка 1734 3,98 20,09 На реверсі сліди 

                                                
17 Спасский И. Г. Указ. соч. – С. 132. 
18 Таблицю складено автором за даними: Архів Навчально-наукової лабораторії експертизи 
культурно-історичних цінностей кафедри джерелознавства та спеціальних історичних 
дисциплін кафедри джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова [далі – Архів ННЛ ЕКІЦ НПУ імені М. П. 
Драгоманова], м. Київ. Ф. 2. (Польові описи експедицій). Оп. 1. Спр.1. Польовий опис постійно 
діючої нумізматичної експедиції за темою “Грошовий обіг Правобережної України у ХVI–
ХVIІІ ст.ст. (регіон Південної Київщини та Середнього Поросся)”. 2016-2018 рр. 12 арк. 
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перекарбування з 
«хрестової» копійки 
1728-1729 рр.; VF- 

8. Полушка 1735 2,59 19,02 VF- 

9. Полушка 1735 2,93 20,0-21,0 

На реверсі сліди 
перекарбування з 
«хрестової» копійки 
1729 рр.; VF- 

10. Денга 1735 6,89 25,07 VF- 
11. Денга 1739 7,10 25,0 F+ 

Єлизавета Петрівна (1741–1761) 
12. Денга 1743 7,74 25,0 VF- 
13. Денга 1746 6,56 25,01 F- 
14. Денга 1747 7,92 23,01 F- 
15. Денга 1749 8,82 24,09 VF- 
16. Денга 1749 8,54 24,08 VF- 
17. Денга 1751 8,12 24,09 VF 
18. Денга 1753 7,22 24,09 F- 
19. Две копейки 1757 17,89 33,05 F- 
20. Две копейки 17(?) 21,03 30,03 F- 
21. Две копейки 1760 17,55 32,0 F- 

22. Денга 1760 7,60 21,05 

Вага та діаметр 
монети суттєво 
відрізняються від 
норми; F- 

23. Две копейки 1761 19,22 31,05 F 
Катерина ІІ (1762–1796) 

24. Две копейки 1766 17,62 35,0 F- 
25. Две копейки 17(?)8 21,84 34,0 F- 

Павло І (1796–1801) 
26. 2 копейки 1798 16,87 36,0 VF 

 
Поширення російської монети у грошовому обігу Правобережної України, 

зокрема на території Південної Київщини та Середнього Поросся, у 30–60-х рр. 
ХVIII ст. мало значно глибші причини, аніж поширення міграції населення та 
військова присутність імперії в регіоні. Найперша з них – значне скорочення 
масштабів карбування монети в Речі Посполитій у першій третині XVIII ст. 
Зокрема, на початку правління короля Августа ІІ Сильного (1697–1733) в 
грошовому обігу держави продовжували знаходитись боратинки та тимфи Яна ІІ 
Казимира (1648–1668), шостаки та орти Яна ІІІ Собеського (1674–1696). Монетні 
двори у Кракові та Бигдоші не працювали, а монетарні Гродно, Гданська, Торуні, 
Ельбланга та Лейпцига періодично карбували незначну кількість мідних солідів, 
срібних трояків, шостаків, ортів, талерів і подвійних талерів, золоті монети в 
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чверть дуката, напівдукати, дукати і подвійні дукати19. В результаті такої 
емісійної політики утворився значний дефіцит дрібної срібної та мідної розмінної 
монети, що посилився в роки правління короля Августа ІІІ (1734–1763). Протягом 
перших 15 років його королювання коронна монета в Речі Посполитій, за 
виключенням невеликої кількості гданських дукатів, взагалі не карбувалась. 
Тільки в 1749 р. на монетарнях Саксонії Август ІІІ почав емісію мідних солідів і 
грошів. У 1753–1756 рр. тут із низькопробного срібла карбувалися півтораки, а із 
срібла вищої проби трояки, шестигрошовики, орти та тимфи, напівталери і 
талери. Монетний двір Гданська у 1753–1763 рр. карбував соліди, трояки, 
шостаки, орти, злотовки (30 грошів) та подвійні злотовки. Від 1760 р. монетарні 
Торуні та Ельблонга випускали білонні соліди, трояки, шостаки, орти та подвійні 
дукати20. Проте обсяги карбування монети навіть близько не наближалися до тих, 
що існували в Речі Посполитій у першій половині-середині XVII ст. Велика срібна 
та золота монета не вирішувала, а навпаки загострювала проблему дефіциту 
розмінних грошей, таких потрібних у роздрібній торгівлі. Якщо на польських та 
західноукраїнських землях брак власної монетної маси звично покривався за 
рахунок притоку грошей європейських країн, передусім Швеції та 
Бранденбурзько-Прусської держави, то на Правобережній Україні поступово 
сильніші позиції у грошовому обігу посідає мідна російська монета, карбування 
якої в цей період набуває значних масштабів. Обсяг дрібної польсько-литовської 
монети в грошовому обігу регіону значно скоротився й цю нішу одразу ж 
заповнила монета російського карбування. Такі наші спостереження 
підтверджуються й результатами польового нумізматичного дослідження в 
Трушках, де за весь пошуковий сезон 2017 р. не було знайдено жодної монети 
польського чи литовського карбування датованої XVIII ст. Натомість про 
розповсюдженість у цей період мідних російських грошей як засобу платежу на 
Середньому Пороссі свідчать знахідки цих монет в інших населених пунктах 
регіону. Зокрема у 2016 р. в околицях села Черкас Білоцерківського району 
автором було знайдено полушку 1735 р. карбування21. У центральній частині села 
Пилипча на присадибній ділянці одного з місцевих жителів було піднято денгу 
1749 р.22 Монету такого ж номіналу 1745 р. карбування зовсім нещодавно 
знайдено у лісі на захід від села Яблунівка23. Якась частина виявлених у регіоні 
монет російського карбування XVIII ст. зберігаються в фондах Білоцерківського 
краєзнавчого музею24. 

Висновки. Отримані дані дозволяють певним чином скорегувати висновки 
М. Котляра, що їх відомий український нумізмат зробив свого часу для грошового 
ринку Правобережної України XVIIІ ст. На думку вченого протягом усього цього 
періоду в регіоні “[…] як і раніше, переважала польсько-литовська монета, проте 
                                                
19 Kopicki E. Ilustrowany skorowidz pieniędzy polskich i z Polską związanych. Teksty. Część 1 
(poz.1-7058)/ Edmund Kopicki. – Warszawa: Polskie towarzystwo numizmatyczne. Zarząd główny, 
1995. – S. 101-102. 
20 Właśnie tam. – S. 102-106. 
21 Архів ННЛ ЕКІЦ НПУ імені М. П. Драгоманова. Ф. 2. Оп. 1. Спр.1. Арк. 2. 
22 Там само. 
23 Там само. – Арк. 9. 
24 Башинська Л. С. Монети Російської держави XVI-XVIII ст. у фондах Білоцерківського 
краєзнавчого музею / Л. С. Башинська // Юр’ївський літопис. – 2015. - № 14. – С. 105-115. 
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масштаби грошового обігу різко скоротились у порівнянні з XVІІ ст.[…]”25 Ми 
поділяємо таку думку вченого проте лише стосовно грошового ринку 
високопробної срібної та золотої монети великих номіналів. Ситуація ж з 
розмінною монетою на прикордонних з Росією територіях Правобережжя, 
зокрема на Середньому Пороссі, спостерігалася інша. Починаючи з 30–40-х рр. 
XVIIІ ст. особливого поширення у роздрібній торгівлі тут набуває імперська 
мідна монета, що потрапляє сюди у значних кількостях внаслідок інтенсивної 
транскордонної торгівлі, міграційних процесів і посилення військово-політичної 
присутності Росії на території Польщі та Литви. Остаточно російська монета 
заволоділа грошовим ринком Правобережної України в останні роки правління 
Катерини ІІ (1762-1796) внаслідок остаточної ліквідації державності Речі 
Посполитої. 
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