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ПЕРЕДМОВА 
Серед різноманітних методів формального опису, вивчення і си-

нтезу абстрактних об'єктів, розроблених у математиці, дискретні ме-
тоди відіграють важливу роль. Це обумовлено насамперед тим, що 
дискретність, яка виражається в можливості відповідності елементів 
багатьох розглянутих у дискретній математиці множин натуральним 
числам і, відповідно, окремим об'єктам навколишнього світу, дає аде-
кватний спосіб абстрактного зображення реальних об'єктів і процесів. 

Нам добре знайомі фізичні процеси, про які можна сказати, що 
вони тривають безперервно: течія води в річці, обертання Місяця на-
вколо Землі  та інші. З іншого боку, ми спостерігаємо окремо розта-
шовані одне від одного об'єкти – літаки, комп'ютери і навіть окремі 
елементи, з яких ці комп'ютери складаються. Між цими дискретними 
об'єктами, як правило, існує деякий зв’язок, обумовлений, наприклад, 
розкладом польотів, логічним взаємозв'язком, що забезпечує вико-
нання алгоритмів обробки інформації в комп'ютері. 

Під дискретними об'єктами певного типу (класу) в математиці 
найчастіше розуміють ті, котрі в сукупності складають скінченні чи 
зліченні множини, хоча таке визначення не є вичерпним. Дискретні 
об'єкти принципово відрізняються від таких об'єктів, як, наприклад, 
будь-які дійсні числа із сегмента [0,1]. Числа з цього сегмента [0,1] 
утворюють, як прийнято говорити в математиці, континуальну чи без-
перервну множину. Для будь-якої пари ,   різних чисел з цього сег-

мента – таких, що   , знайдеться як завгодно багато чисел, що ле-

жать у проміжку  ,  . 

Функції, які є відповідностями між безперервними множина-
ми, можуть бути задані так, щоб забезпечити можливість виконан-
ня операції диференціювання, на основі якої побудовані деякі ве-
ликі розділи математики. Для дискретних функцій – відповіднос-
тей між дискретними множинами – операція диференціювання в її 
звичайному розумінні є нездійсненною, і найчастіше використо-
вуються принципово інші операції. 

Дискретна математика вивчає властивості різноманітних дис-
кретних множин і побудованих на їх основі відношень, функцій, 
операторів. 

З'ясування того, які властивості мають ті чи інші дискретні об'єкти 
разом із заданими на них функціями, операціями, відношеннями (аналіз), а 
також побудова дискретних об'єктів, що задовольняють заданим заздалегідь 
властивостям (синтез), – основні задачі дискретної математики. 

Дискретна математика не тільки є фундаментом математи-
математичної кібернетики і теоретичної інформатики, але, 
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будучи невіддільною від математичної логіки і теорії алгоритмів, ле-
жить в основі аксіоматичного підходу в чистій математиці і забезпечує 
апарат дослідження числень (формальних теорій). 

Основу сучасних швидкісних та якісних технологій обробки ін-
формації становлять комп’ютери – від персональних до суперЕОМ. 
Подання інформації до ЕОМ є дискретним, її обробка складається з 
послідовностей елементарних перетворень тих чи інших інформа-
ційних одиниць (слів, літер, цифр і т.п.). Отже, фундаментальною 
ідеєю щодо відображення реального світу в комп’ютері є ідея дискре-
тизації об’єктів. Для ефективної роботи за комп’ютером необхідно 
навчитися будувати моделі реальних об’єктів та процесів їх перетво-
рення. Досить часто такими моделями можуть бути конструкції дис-
кретної математики, такі як алгебра, формула, автомат, граф та ін. 

Найбільш інтенсивно дискретна математика розвивалася 
протягом останніх 50 років у зв'язку з появою комп'ютерів і вини-
кненням нових завдань, пов'язаних із проектуванням цифрових 
автоматів, алгоритмів, програм, кодуванням і передачею дискре-
тної інформації. Досягнення видатних математиків – В. Н. Глуш-
кова, Ю. І. Журавльова, Д. Батога, О. Б. Лупанова, А. А. Маркова, 
Е. Поста, А. Тьюринга, А. Черча і багатьох інших – визначили 
розвиток дискретної математики і її сучасний стан. 

Помітний вплив на формування фахівців-математиків, які спеці-
алізуються в галузі кібернетики та інформатики, зіграли підручник 
С.В. Яблонського "Введение в дискретную математику" і написаний 
як доповнення до нього "Сборник задач по дискретной математике" 
Г.П. Гаврилова й А.А. Сапоженко – професорів кафедри  математич-
ної  кібернетики  Московського державного університету. У цих кни-
гах було визначено єдиний методологічний підхід і стиль викладу різних 
розділів дискретної математики, побудований на понятті канонічних 
форм, формул та їх різноманітних аналогів, а також на запровадженні та 
вивченні різних дискретних функціональних систем. 

Останнім часом завдяки потребам комп’ютерної сфери дискрет-
на математика розвивається досить динамічно. Її розділи постійно 
поповнюються новими результатами, що є наслідком  своєрідної вза-
ємодії різних галузей знань, які обслуговують комп’ютери. 

Автори ставлять за мету розкриття шляхом систематичного 
викладу засобів дискретної математики як інструментарію для 
подання та обробки інформації в комп’ютерах, а також алгебри-
чних методів розв’язання задач.  

Матеріал навчального посібника може служити основою для 
таких спецкурсів, як «Бази даних», «Теорія алгоритмів», 
«Комп’ютерна алгебра» та інші. 
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