
Випуск 15 

 

49 

УДК 930 

Ю. В. Котляр, 
д-р. іст. наук, професор,  

Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 
м. Миколаїв, Україна 

 

 

ЧИСЛОВІ КОДИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ 
 

 

В статті розглядається хронологічно-числова складова проблеми українського дер-
жавотворення. Так як становище в Україні вимагає об’єктивного осмислення націона-
льної державності не лише в змістовно-структурному, а й в часовому вимірі, що може 
забезпечити вибір найбільш досконалих його моделей на майбутнє. 

В процесі дослідження використані такі методи наукового пізнання, як аналітичний, 
порівняльно-історичний, хронологічний, а для аналізу числових моделей історичних дат 
застосовувався синергетичний метод. 

Для нашого дослідження важливими є ряд ключових дат, які стали своєрідним симво-
лом українського державотворення. Вони є певним числовим кодом для розуміння істо-
ричних процесів та явищ. 

«Точками біфуркації» українського державотворення першого рівня слід вважати на-
ступні дати: 1199, 1648, 1919, 1991, які в різних варіаціях (явно або приховано) містять 
числа «1» і «9». Їх наявність призвела до існування чотирьох етапів українського дер-
жавотворення: княжого, козацького, національно-демократичного та сучасного. 

«Точками біфуркації» другого рівня ми визначаємо ті дати, що містять як внутріш-
ню складову число «7» (1169, 1349, 1709) і символізують негативні процеси в історії 
українського державотворення. Разом з тим, зміни з числовим кодом «7» не носять 
критичного характеру і елементи державності у вигляді автономії існують ще не один 
десяток років. 

До третього рівня «точок біфуркації» слід віднести дати з переплетенням чисел 
«5» і «6»: 1569, 1596, 1659. Події, що відбувалися в цих точках носять невідворотний 
характер. 

Ключові слова: Україна; державність; хронологія; синергетика; «точки біфуркації»; 
числовий код. 

 

 

Сучасне становище в Україні вимагає 

глибокого і неупередженого осмислення на-

ціональної державності не лише в змістовно-

структурному, а й в хронологічно-часовому 

вимірі, що може забезпечити вибір найбільш 

досконалих його моделей на майбутнє. Про-

блема дослідження історії українського дер-

жавотворення є важливою і актуальною. Ін-

терес до неї посилюється в так звані ювілей-

ні дати, зокрема, у 2016 р. – до 25-ї річниці 

проголошення незалежності України. 

Українська історіографія, висвітлюючи 

національні традиції державотворення, слу-

жить формуванню державницького світогля-

ду, сприяє кращому розумінню національних 

інтересів, задовольняє прагнення до історич-

ної правди. Незважаючи на те, що тема укра-

їнської державності достатньо повно розгля-

нута як монографічній літературі [17], підру-

чниках [1; 5; 6; 11; 18], довідниках [10] та 

окремих статтях [7; 16], ряд її аспектів вима-

гають додаткового дослідження. Викликає 

певну зацікавленість хронологічно-числова 

складова проблеми, яку ми і спробуємо розг-

лянути в нашій статті. 

Базовими для досліджуваного питання 

стали принципи історизму та об’єктивності. 

Принцип історизму допомагає реалізувати 

прагнення дослідника через усвідомлення 

сутності періоду, що вивчається, показу про-

цесів з точки зору сучасників. Принцип 

об’єктивності вимагає відтворення минулого 

неупереджено, без кон’юнктурних перекру-

чень та «виправлень» колишніх подій для 

доказу власних наукових позицій. В процесі 

вивчення проблеми використані такі методи 

наукового пізнання, як аналітичний, порів-

няльно-історичний, хронологічний та синер-

гетичний. Порівняльно-історичний метод дав 

змогу співставляти історичні події, що від-
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повідають різним етапам державності на те-

риторії України; аналітичний метод допоміг 

виділити окремі дати та визначити їх значи-

мість у державотворчих процесах; хроноло-

гічний метод використовувався, щоб показа-

ти події та явища історичного процесу у ча-

совій послідовності. Для аналізу числових 

моделей історичних дат застосовувався си-

нергетичний метод. 

Термін «синергетика» походить від грець-

кого «синергос» – той, що діє спільно. У дано-

му випадку, маються на увазі спільні зусилля 

вчених різних галузей знань для пошуку  

нових парадигм пізнання явищ природи, су-

спільства і створення наукової картини світу, 

що відповідає сучасним вимогам [9, с. 157]. 

Ключовим поняттям для синергетики є 

«біфуркація». Цей термін вперше ввів фран-

цузький фізик, математик і філософ А. Пуан-

каре, описуючи фізичний процес, який в пе-

вний момент починає рухатися за різними 

траєкторіями. Біфуркація виникає в тому 

випадку, коли різні системи втрачають стій-

кість у навколишньому середовищі. І як на-

слідок – викликаються несподівані й нелі-

нійні (хаотичні) процеси, що змушують сис-

тему розвиватися за все більш складною тра-

єкторією, або знищують її. Найчастіше під 

терміном «біфуркація» розуміють поняття 

«розвилка» (роздвоєність), хоча С. Курдю-

мов вважає, що необхідно говорити не про 

роздвоєність, а про «поліфуркацію», маючи 

на увазі, що в складних системах вихід із 

стану хаосу відбувається не роздвоєнням 

шляхів руху, а виявленням набагато більшої, 

в принципі невизначеної або безконечної їх 

кількості [15]. 

Для нашого дослідження більш важливою 

є точка зору одного із засновників синерге-

тики – лауреата Нобелівської премії І. При-

гожина, який вказує, що історія є послідовні-

стю біфуркацій [8, с. 15]. Прикладом цього 

можна вважати перехід від мезоліту до нео-

літу (так звана неолітична революція), що 

відбувся практично в один час на всій земній 

кулі. Ми спираємося на точку зору І. Приго-

жина та І. Стенгерс про те, що кінцева подія 

залежить від передісторії системи [13, с. 217–

218]. Тому для розуміння державотворчих 

процесів на території України, слід досліди-

ти їх передісторію у числовому вираженні та 

визначити певні математичні закономірності. 

Ми є прихильниками класичного варіанту 

історії розвитку української державності, яка 

складається з чотирьох етапів: 

1. Княжа доба. Її можна поділити на ряд 

періодів, частина з яких носить дискусійний 

характер: 

 Легендарний період (Антське царство, 

Куявія) – І ст. н. е. – ІХ ст. 

 Київська Русь (Давньоруська держава) – 

882 – 1240 рр. 

 Галицько-Волинська держава –1199 – 

1349 рр. 

М. Грушевський та М. Брайчевський роз-

починають традиції державотворення з антів, 

у яких чітко зафіксовано політичні структури 

могутнього міжплемінного союзу, що пану-

вав майже на всій території сучасної України. 
На думку сучасних українських істориків, 

Давньоруська держава – Київська Русь була 
нестійким державним утворенням, де одно-
часно відбувався процес етногенезу українців 
(на території Київської, Чернігівської, Пере-
яславської, Волинської, Галицької земель), 
росіян (Володимиро-Суздальська, Новгород-
ська, Псковська, Смоленська, Рязанська зем-
лі), білорусів (Полоцька, Мінська, Туровська 
землі).  

На наш погляд, ключовою для формуван-
ня власне української державності стало  
існування Галицько-Волинської держави, хоча 
М. Грушевський вважав, що Галицько-
Волинське князівство було спадкоємцем  
політичних та культурних традицій Києва  
[7, с. 9]. 

2. Козацька доба. Гетьманщина: 

 Національно-визвольна війна під прово-
дом Богдана Хмельницького, становлення 
української козацької державності – 1648–

1657 рр. 

 Руїна – 1657-1687 рр. 

 Боротьба за автономію українських зе-
мель. Ліквідація Гетьманщини. – 1687–1764 
(1775, 1783 рр.). 

На думку вітчизняних істориків О. Апа-
нович, О. Гуржія, В. Смолія, В. Степанкова, 
Р. Іванченко, українська козацька держав-
ність з яскраво вираженими етнічними рисами 
в середині ХVII ст. вже існувала у заверше-
ному вигляді [7, с. 10]. Козацька гетьманська 
держава діяла як демократичне утворення, 
визнавала виборне право, а також мала ознаки 
розподілу влад. 
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3. Період Української національно-

демократичної революції: 

 Центральна Рада – 4 березня 1917 –  

28 квітня 1918 рр. 

 Гетьманат «Українська держава»  

П. Скоропадського – 24 квітня – 14 грудня 

1918 р. 

 Директорія УНР – 14 листопада 1918 – 

10 листопада 1920 рр. 

 Західноукраїнська народна республіка – 

1918-1923 рр. 

ХХ ст. стало третім і четвертим етапом 

боротьби за державну незалежність України. 

Серед українських самостійників були при-

хильники республіканського устрою: Центра-

льна Рада, Директорія УНР, а також монархі-

сти – Гетьманат. Спроба в часи національно-

демократичної революції 1917–1920 рр. від-

родити державність в Україні зазнала пораз-

ки. Проте вона нагадала про певні 

нацiонально-полiтичнi архетипи, що засвід-

чили наявність національної ідеї в українсь-

кому суспільстві, яка за сприятливих умов 

здатна сформувати державність. 

4. Сучасна українська незалежна держа-

ва з 24 серпня 1991 р. 

Четвертий етап державотворення почався, 

коли позачергова сесія Верховної Ради про-

голосила історичний «Акт про державну не-

залежність України», де було вказано, що 

створення самостійної держави України про-

довжує тисячолітню традицію державотво-

рення. В постанові Верховної Ради зазнача-

лося: «Проголосити 24 серпня 1991 року 

Україну незалежною демократичною держа-

вою. З моменту проголошення незалежності 

чинними на території України є тільки її 

Конституція, закони, постанови Уряду та 

інші акти законодавства республіки» [12]. 

Державна незалежність України проголошу-

валася на основі права на самовизначення 

народів, передбаченого Статутом ООН та 

іншими міжнародно-правовими документа-

ми. 

На жаль, математичні підрахунки дають 

підстави стверджувати, що Україна більше 

перебувала в умовах бездержавного існуван-

ня, ніж у процесі державотворення, що ство-

рює значну складність у сприйнятті вказаних 

етапів як моментів існування єдиної україн-

ської державності. Разом з тим, ми маємо 

унікальний в світовій історії досвід відро-

дження українського державотворення, на-

віть після століть перебування під іноземним 

гнітом. Тривала відсутність власної держави 

викликала потребу знаходити і відстоювати 

окрему позицію в інших державних і цивілі-

заційних структурах, спочатку у Великому 

князівстві Литовському, Руському і Жемай-

тійському та Речі Посполитій, згодом в Ро-

сійській та Австро-Угорській імперіях, а піз-

ніше – у Радянському Союзі. Одним із нас-

лідків такого становища стало формування 

специфічної української політичної культу-

ри, яку деякі сучасні дослідники іменують 

культурою пристосування та виживання, 

тісно пов’язаною із загальною соціальною 

амбівалентністю суспільства. 

Для нашого дослідження важливими є ряд 

ключових дат, які стали своєрідним симво-

лом українського державотворення. Вони є 

певним числовим кодом для розуміння істо-

ричних процесів та явищ. 

Розглянувши цифровий ряд, пов’язаний із 

історією українського державотворення, на-

ми було виділено наступні дати: 

 1199 – створення Галицько-Волинської 

держави; здобуття Києва; княжіння Романа 

Мстиславовича. 

 1648 – початок національно-визвольної 

війни під проводом Богдана Хмельницького; 

становлення української козацької держав-

ності. 

 1918 – проголошення Української 

Центральної Ради; створення Західноукраїн-

ської народної республіки. 

 1919 – Акт злуки УНР і ЗУНР у Києві, 

возз’єднання східних і західних українських 

земель. 

 1990 – прийняття Верховною Радою 

Декларації про державний суверенітет Укра-

їни. 

 1991 – прийняття Верховною Радою 

УРСР 24 серпня 1991 р. «Акту проголошення 

незалежності України». Законом від 17 вере-

сня 1991 р. назва «Українська Радянська Со-

ціалістична Республіка» була замінена на 

споконвічну назву держави – «Україна».  

1 грудня 1991 р. відбувся референдум і вибо-

ри Президента України (90,3 % громадян, які 

взяли участь у референдумі, підтвердили Акт 

проголошення незалежності України). 
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Указані дати є точками відліку різних 
етапів української державності – княжого 
(1199 р.), козацького (1648 р.), національно-
демократичного (1918 р.) і сучасної україн-
ської незалежної держави (1991 р). Княжий 
етап українського державотворення ми по-
чинаємо з 1199 р., погоджуючись з точкою 
зору С. Томашівського, який вважав Галиць-
ко-Волинське князівство першою формою 
української національної держави, окреслю-
ючи його як «Галицько-Волинська держава» 
[3, с. 32]. Крім того, територіальні рамки 
Галицько-Волинської держави, Гетьманщи-
ни та Української народної республіки най-
більше відповідають сучасним кордонам 
України. 1919 р. є ключовим в державотво-
ренні, адже символізує об’єднання Наддніп-
рянської і Західної України, доводячи ідею 
єдності і соборності українських земель. 
Прийняття «Декларації про державний суве-
ренітет України» в 1990 р. можна вважати 
роком початку сучасного державотворення. 

З шести вказаних дат відразу ж приверта-
ють увагу три: 1199, 1919, 1991, які склада-
ються з двох чисел «1» і «9», причому в їх 
подвоєнні. Розглянемо і наступні дати: 
«1648», «1918», «1990». Додаючи послідовно 
числа з дат виходимо на цікаві результати: 

 1+6+4+8=19. 

 1+9+1+8=19. 

 1+9+9+0=19. 
Знову ті ж самі числа «1» і «9», що є важ-

ливими для українського державотворення. 
Отже, через історію державності України, 

виходячи з дат, чітко простежується доміну-
вання двох чисел «1» і «9» з індо-арабської 
десяткової системи числення. 

Всі числа мають кількісні та якісні харак-
теристики. Ми звикли мати справу з їх кіль-
кісною стороною. Але у цифр є і якісна сто-
рона, як символів творіння. Такими їх 
сприймав математик Піфагор, який за леген-
дою, навчався у єгипетських жерців, а потім 
привіз до Європи готові цифрові матриці. У 
адаптованому варіанті вони дійшли до на-
ших днів і відомі як «Квадрат Піфагора». У 
ньому «1» (початок квадрату) уособлює ім-
пульс, єдність, активність і творчість, а «9» 
(закінчення квадрату) виражає вищу форму 
симбіозу [14]. Можливо саме тому об’єднання 
таких складових дає цифровий імпульс для 
симбіозу українського державотворення. 

Цікавими є і інші математичні дії з трьома 
базовими датами. 

 1991–1919=72; «72» – це 7+2=9. 

 1919–1199=720; «720» – це 7+2+0=9. 
Віднімання з додатково введеними датами 

також дають аналогічний результат: 

 1990–1648=342; «342» – це 3+4+2=9. 

 1918–1648=270; «270» – це 2+7+0=9. 
При різних математичних діях з вказани-

ми датами все одно виходимо на «9» – базо-
ве число українського державотворення. 

Отже, дати української історії, які містять 
в собі числа «1» і «9» тісно пов’язані з украї-
нським державотворенням і є своєрідним 
кодом цього історичного процесу, або осно-
вою для формування «точок біфуркації», 
враховуючи синергетичний метод. 

Проте, чи завжди числа «1» і «9» символі-
зують саме державотворчий процес в Украї-
ні? Виявляється, що ні. Існує ряд дат, що 
містять вказані числа, але несуть загрозу 
існуванню державності на території України. 

 1169 – зруйнування Києва суздальсь-
ким князем Андрієм Боголюбським; початок 
занепаду Давньоруської держави. 

 1349 – Галичина була захоплена сусід-
ньою Польщею, Волинь – Литвою. Галиць-
ко-Волинське князівство перестало існувати 
як єдина політична одиниця. 

 1709 – Полтавська битва. Поразка 
шведської армії і її союзника І. Мазепи. Для 
України наслідком Полтавської катастрофи 
була московська військова окупація та знач-
не обмеження автономних прав Гетьманської 
держави. 

Якою є особливість вказаних дат? Прове-
демо певні обчислення: 

 1+1+6+9=17. 

 1+3+4+9=17. 

 1+7+0+9=17. 
З іншого боку, якщо відкинути початкову 

«1» і конечну «9» з трьох дат, то при будь-
якому обчисленні виходимо на число «7». 

1169 (1+6=7); 1349 (3+4=7); 1709 (7+0=7). 
Отже, число «7», яке є священним в бага-

тьох релігіях, зокрема, в Біблії воно зустрі-
чається більше 160 разів [4, с. 35], на жаль, 
виглядає деструктивним для українського 
державотворення. 

І зовсім містично виглядає химерне пере-
плетення чисел у таких датах української 
історії: 
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 1569 – Люблінська унія. Створення  

Речі Посполитої. Захоплення Польщею Під-

ляшшя, Київщини, Брацлавщини та Волині. 

 1596 – Берестейська церковна унія. 

Збільшила площину розколу між віруючими 

українцями. 

 1659 – Переяславські статті. Договірні 

умови між царським урядом та гетьманом 

Юрієм Хмельницьким, які значно звужували 

владу гетьмана і автономію України. 

Крім вже відомих «1» і «9», одночасна на-

явність чисел «5» і «6» є негативним для 

державотворчих подій в Україні. 

Певне пояснення вирахуваним фактам на-

дає ведична нумерологія, у відповідності з 

якою, числа перебувають між собою у гар-

монійному, пасивному (нейтральному) та 

розбіжному (негативному) станах. Так, зок-

рема, числа «1» і «9» мають гармонійну вза-

ємозалежність одне від одного. Числа «1» і 

«9» розбіжні з «7». Крім того, «1» розбіжна з 

«6», а число «6» розбіжне з «5» [2, с. 288]. 

Своєрідними «точками біфуркації» украї-

нського державотворення першого рівня 

слід вважати наступні дати: 1199, 1648, 1919, 

1991, які в різних варіаціях (явно або прихо-

вано) містять числа «1» і «9». Їх наявність 

призвела до реального існування чотирьох 

етапів українського державотворення: кня-

жого, козацького, національно-демократич-

ного та сучасного. 

«Точками біфуркації» другого рівня ми 

визначаємо ті дати, що містять як внутрішню 

складову число «7» (1169, 1349, 1709) і сим-

волізують негативні процеси в історії украї-

нського державотворення. Разом з тим, зміни 

з числовим кодом «7» не носять абсолютно 

критичного характеру і елементи державнос-

ті у вигляді автономії існують ще не один 

десяток років. 

До третього рівня «точок біфуркації» 

слід віднести дати з переплетенням «5» і «6»: 

1569, 1596, 1659. Події, що відбувалися в цих 

точках носять невідворотний характер. 

Таким чином, виходячи із проаналізова-

них дат української історії, можна вважати, 

що числа «1» і «9» є тим цифровим кодом, 

який відповідає українському державотво-

ренню. Подвоєння цього коду дає фактично 

100 % можливість існувати українській дер-

жаві, так як числа перебувають у гармонії 

між собою. Наявність в даті внутрішнього 

числа «7» показує про потенційну загрозу 

для держави, так як між числами існує роз-

біжність. Переплетення чисел «1», «5» і «6» 

«включають» початок ліквідації державотво-

рчих процесів в Україні, так як між ними є 

подвійна розбіжність. 

Вказані числові коди, щодо історичних 

подій на території України діяли в межах 

другого тисячоліття нової ери. Які зміни 

принесе нам третє тисячоліття – покаже час. 
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ЧИСЛОВЫЕ КОДЫ УКРАИНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

 

В статье рассматривается хронологически-числовая составляющая проблемы строи-

тельства украинской государственности. Так как положение в Украине требует объектив-

ного осмысления национальной государственности не только в содержательно-

структурном, но и во временном измерении, что может обеспечить выбор наиболее совер-

шенных его моделей на будущее. 

В процессе исследования использованы такие методы научного познания, как аналитиче-

ский, сравнительно-исторический, хронологический, а для анализа числовых моделей исто-

рических дат применялся синергетический метод. 

Для нашего исследования важным является ряд ключевых дат, которые стали своеоб-

разным символом украинского государства. Они стали определенным числовым кодом для 

понимания исторических процессов и явлений. 

«Точками бифуркации» украинской государственности первого уровня следует считать 

даты: 1199, 1648, 1919, 1991, которые в разных вариациях (явно или скрыто) содержат 

числа «1» и «9». Их наличие привело к существованию четырех этапов украинского государ-

ства: княжескому, казацкому, национально-демократическому и современному. 

«Точками бифуркации» второго уровня мы считаем те даты, которые содержат как 

внутреннюю составляющую число «7» (1169, 1349, 1709) и символизируют негативные про-

цессы в истории украинской государственности. Вместе с тем, изменения с числовым ко-

дом «7» не носят критического характера, и элементы государственности в виде автоно-

мии существуют еще не один десяток лет. 

До третьего уровня «точек бифуркации» следует отнести даты с переплетением чисел 

«5» и«6»: 1569, 1596, 1659. События, происходившие в этих точках, носят неотвратимый 

характер. 
Ключевые слова: Украина; государственность; хронология; синергетика; «точки бифур-

кации»; числовой код. 
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NUMERIC CODES OF THE UKRAINIAN STATEHOOD 
 

The article discusses chronologically the numerical portions of the problems of the Ukrainian 
state. As the situation in Ukraine requires an objective understanding of national statehood, not 
only in the substantial-structural and in the temporal dimension, which can ensure selection of the 
most perfect models for the future. 

The author used such methods of scientific knowledge, as an analytical, comparative-historical, 
chronological, and analyzed in numerical models of historical a date was applied the synergetic 
method. 
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For our study important are a number of key dates, which became a symbol of the Ukrainian 

state. They are specific numeric code for understanding historical processes and phenomena. 

«Bifurcation points» of the Ukrainian state of the first level should be considered following 

dates: 1199, 1648, 1919, 1991, which in different variations (explicitly or implicitly) contain the 

number «1» and «9». Their presence led to the existence of the four stages of the Ukrainian state: 

the Prince, Cossack, national democratic and modern. 

«Bifurcation points» of the second level, we define those dates, which contain as an internal 

component of the number «7» (1169, 1349, 1709) and symbolize the negative processes in the histo-

ry of the Ukrainian state. However, the changes with the numerical code «7» are not critical in na-

ture and the elements of statehood in the form of autonomy, there are more than a dozen years. 

Up to the third level of «bifurcation points» should include the date of the intertwining of number 

«5» and «6»: 1569, 1596 and 1659. The events occurring at these points are inevitable in nature. 

Key words: Ukraine; States; timeline; synergy; «points of bifurcation»; numerical code. 
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