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Тема: Елементи комбінаторики 

Короткі теоретичні відомості 

Правило додавання. Нехай дві несумісні дії можуть бути виконані відповідно m1 

та m2 способами. Тоді якусь одну з цих дій можна виконати m1+m2 способами. 

Правило множення. Нехай дві здійснювані одна за одною дії можуть бути 

виконані відповідно m1 та m2 способами. Тоді обидві вони можуть бути виконані 

m1·m2 способами (рис.1.). 

Обидва правила узагальнюються на випадок будь-якої скінченої кількості дій. 

Приклад 1. Для складання номера підрозділу використовуються цифри 1, 2, 3, 4. 

Скільки підрозділів можна пронумерувати, якщо один номер повинен 

складатися не більше, ніж з трьох цифр?    

Розв’язання. а) Цифри у номері не повторюються. Для складання тризначного 

номера потрібно виконати послідовно одну за іншою три дії – вибір першої, 

другої та третьої цифр. Ці вибори можна здійснити відповідно 4, 3 та 2 

способами. Отже, на підставі правила множення, тризначних номерів буде 

N34·3·224. Аналогічним чином знаходимо кількість двозначних N24·312 та 

однозначних номерів N14. Тепер за правилом додавання знаходимо загальну 
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Рис.1. 



кількість підрозділів, які можна занумерувати N =N1+N2+N340.  

б) Цифри у номері можуть повторюватись. Вибір будь-якої цифри можна 

здійснити 4 способами. Тому NN1+N2+N34· 4· 4+4· 4+484. 

Нехай задана множина із n різних елементів.  

Сукупність k (k  n) із цих елементів, розташованих у певному порядку 

(упорядкована підмножина), називається розміщенням із n елементів по k. Різні 

розміщення відрізняються одне від іншого порядком чи складом елементів. 

Наприклад, у множини {a,b,c} із трьох елементів розміщеннями по два елементи 

є упорядковані підмножини (a,b), (b,a), (a,c), (c,a), (b,c), (c,b). Кількість таких 

розміщень позначають k
nA . Застосовуючи правило множення, одержимо   k

nA

= n·(n–1)·(n–2)·...·(n– k+1). 

Розміщення із n елементів по n називаються перестановками. Різні 

перестановки відрізняються одна від іншої лише порядком елементів. 

Наприклад, перестановками у множини {a,b,c} із трьох елементів будуть  

упорядковані підмножини (a,b,c),  (a,c,b), (b,a,c), (b,c,a), (c,a,b), (c,b,a). Кількість 

перестановок дорівнює n
nA = n·(n–1)·...·2·1.  

Добуток цілих чисел від 1 до n прийнято позначати n! (n–факторіал). Тоді 

n
nA n!, k

nA n!/(n– k)! (за означенням 0!1). 

Набір k (k  n) із заданих n елементів називається сполученням 

(комбінацією) із n елементів по k. Різні комбінації відрізняються одна від іншої 

хоча б одним елементом. Наприклад, у множини {a,b,c} із трьох елементів 

сполученнями по два елементи є підмножини {a,b}, {a,c}, {b,c}. Кількість таких 

комбінацій позначають k
nC . Оскільки k

nA  k
nC ·k!, то k

nC = n!/(n–k)!·k!. 

Справедливі такі співвідношення: 
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Приклад 2. Скільки є чотиризначних чисел (числа можуть починатись з нуля), у 

яких: а) дві цифри однакові; б) три цифри однакові; в) дві цифри повторюються 



двічі; г) хоча б дві цифри збігаються? 

Розв’язання. а) Вибір цифр, які збігаються, (перша дія) можна виконати 10 

способами, а їх розташування у числі (друга дія) – 2
4C  способами. Одержимо 

"числа" у вигляді 11, де кружок "" позначає місця цифр, що не збігаються. 

Вибір цифри замість правого кружка (третя дія) можна виконати 9 способами, а 

замість лівого (четверта дія) – 8 способами. На підставі правила множення 

робимо висновок, що поставленій умові задовольняють 10· 2
4C ·9·84320 чисел. 

Другий спосіб розв’язку: набір із трьох цифр (перша дія) виконується 3
4C  

способами; вибір цифри, що збігається, (друга дія) виконується 3 способами; 

розміщення одержаних 4 цифр (наприклад, 1,5,1,8) на чотирьох місцях 

виконується 4!/2! способами (третя дія), всього маємо 3
4C ·3·4!/2!4320 варіантів.  

б) Вибір трьох цифр, які збігаються, виконується 10 способами, а їх 

розташування 3
4C  способами. Вибір цифри, яка не збігається, виконується 9 

способами. Всього одержуємо 10· 3
4C ·9360 варіантів. (Другий спосіб: 2

4C

·2·4!/3!360).  

в) Вибір пари цифр відбувається 2
10C  способами; розстановка на чотирьох місцях 

двох пар цифр, що збігаються, може бути виконана 4!/2!·2! способами; 

одержуємо 2
10C ·6270 варіантів.  

г) Маємо 10 чисел, в яких усі 4 цифри збігаються. Поставленій умові з 

урахуванням результатів пунктів а), б), в) задовольняє 4320+360+270+104960 

чисел. 

Приклад 3. Колода із 52 карт ретельно перетасована. Кожен із гравців одержує 

по п’ять карт. Знайти ймовірність того, що гравцеві будуть здані: а) карти одної 

масті і послідовних достоїнств (наприклад, сімка, вісімка, дев’ятка, десятка і 

валет черв), така комбінація називається флеш ройалем; б) чотири карти одного 

достоїнства (наприклад, чотири дами) і будь-яка інша карта, така комбінація 

називається покером.  

Розв’язання.  Оскільки порядок одержання гравцем карт не грає ролі, то  



кількість N різних варіантів роздачі йому карт дорівнює 5
52C . а) У кожній масті є 

9 можливих варіантів вибору, а оскільки мастей 4, то по принципу множення 

кількість M сприятливих результатів роздачі дорівнює 9·4=36. Таким чином, 

ймовірність одержання гравцем флеш ройала дорівнює 
5
52
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C
=

000014.0
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 .  

 

б) Чотири карти одного достоїнства можна вибрати 13 способами, 

а п’яту – 48 способами. Тому кількість M сприятливих результатів 

роздачі дорівнює 13·48 і, таким чином, ймовірність одержання 

гравцем покеру дорівнює 
5
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4813
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 . 

Приклад 4. З n деталей, серед яких m мають дефект, беремо k деталей. Знайти 

ймовірність того, що серед них буде l дефектних деталей (рис.2).  

Розв’язання. Нехай подія A означає, що взято l дефектних деталей. Оскільки 

порядок вибору деталей не має значення, то число способів N взяти k деталей із 

n дорівнює k
nCN  . Кількість способів M, якими можна взяти заданий набір 

деталей, дорівнює на підставі правила множення добутку кількості способів 

взяти l деталей із m ( l
mC ) на кількість способів взяти k-l стандартних деталей із 

n-m  ( lk
mnC 

 ): 
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Таким чином, на підставі формули (1) одержуємо 
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Приклад 5. Електронний пристрій складається із двох блоків, в кожному з яких 

по 5 однакових мікросхем. Пристрій функціонує, якщо в кожному з блоків 

працюють не менше двох мікросхем. Яка ймовірність того, що при відмові 

k 

Рис. 2. 
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чотирьох мікросхем пристрій буде функціонувати. 

Розв’язання. Нехай подія A означає функціонування пристрою при вказаних 

умовах. Скористаємося тим же методом, що і при розв’язку попереднього 

прикладу: n10 (загальна кількість мікросхем), m4 (кількість бракованих 

мікросхем), k5 (кількість мікросхем, які використані в першому блоці), l 1, або 

2, або 3 (кількість бракованих мікросхем серед використаних у першому блоці) 

(рис. 3.). Загальна кількість способів сформувати блоки 5
10CN  , а кількість 

способів, сприятливих функціонуванню прикладу 4
6
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(ми скористались правилом додавання). Таким чином, 
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Другий спосіб розв’язку. Кількість варіантів, при яких 

перший блок виходить із ладу, дорівнює 61
6

4
4 CC . Отже, 

кількість варіантів, при яких прилад не буде функціонувати, 

дорівнює 12. Тому 
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і, таким чином,    
21
201  APAP . 

Завдання для самостійного розв'язування 
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Рис. 3. 



 



 


