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Предмет навчальної дисципліни 

Предметом навчальної дисципліни є об’єкти, які мають дискретну природу. 

 

Мета навчальної дисицпліни 

 Метою навчальної дисципліни є викладення основних понять та методів дискретної 

математики. 

 

Основні завдання: 

Основними завданнями дисципліни є: вивчення таких розділів дискретного аналізу, як 

основи теорії множин, математична логіка, комбінаторика, відношення, теорія графів, основи теорії 

алгоритмів, машини Тюрінга. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів 

Навчальна дисципліна «Дискретний аналіз» взаємопов’язана з такими дисциплінами як є 

взаємопов’язана з такими дисициплінами, як «Математика для економістів», «Теорія ймовірності і 

математична статистика».  

 

Вимоги до знань і вмінь 

Вивчення змісту дисципліни передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки 

бакалавра, за якого він повинен: 

а) знати: 

 методи і прийоми математичного моделювання, математичний апарат; 

 математичні підходи до розв’язку соціально-економічних задач; 

 основні методи комбінаторики; 

 основи теорії графів. 

б) уміти 

 розв’язувати типові математичні задачі; 

 виконувати математичну постановку прикладних задач, застосовувати основні 

математичні методи; 

 розв’язувати комбінаторні задачі, обчислювати твірні функції та застосовувати їх до 

комбінаторних задач; 

 обчислювати числа, задані рекурентними співвідношеннями; 

 знаходити кон’юнктивні та диз’юнктивні нормальні форми булевих функцій, визначати 

повноту системи булевих функцій; 

 прогнозувати майбутній розвиток фінансових та грошово-кредитних відносин. 

 

Зміст навчальної дисицпліни за темами 

Тема 1. Вступ. Основні поняття про дискретну  інформацію. 

Тема 2. Основи теорії множин. 

Тема 3. Властивості операцій над множинами. 

Тема 4. Логіка висловлювань. 

Тема 5. Закони логіки висловлювань. 

Тема 6. Логіка першого ступеня. 

Тема 7. Закони логіки першого ступеня. 

Тема 8. Комбінаторний аналіз. Основні правила комбінаторного аналізу. 

Тема 9. Перестановки. Біном Ньютона. Поліноміальна теорема. 



Тема 10. Відношення. Види відношень. Відношення еквівалентності, строгого та нестрогого 

порядку. 

Тема 11. Відношення рівно потужності. Потужності множин. Зліченні множини. Множини 

потужності континуум. 

Тема 12. Функціональні відношення. Типи функціональних відношень. 

Тема 13. Основи теорії графів. 

Тема 14. Основи теорії алгоритмів. Машина Тюрінга. 

 

Кафедра: економічної кібернетики 

Мова викладання: українська 

Форми організації навчального процесу: лекції, практичні заняття 

Форма підсумкового контролю: залік  

Викладач, який забезпечує навчальний процес: Задорожна А.В. 
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