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ГІПОТЕЗА ВАН ДЕР ВАРДЕНА ДЛЯ ПЕРМАНЕНТІВ 

 

Бартель Леендерт ван дер Варден (1903-1996 рр.) – голландський 

математик, один з найбільших фахівців з історії математики і астрономії 

ХХ століття. Народився 2 лютого 1903 році в Амстердамі (Нідерланди). 

 Навчався в Амстердамському університеті, потім вступив до 

Геттінгенського університету, де на нього величезний вплив справила  

Еммі Нетер, викладач з математичних наук. У 1924 року Бартель ван дер 

Варден приєднався до її кола і невдовзі став основним прихильником ідей 

Нетер. 

З 1928 р. – професор університетів в Гронінгені; 1931-1945 рр.  – 

Лейпцигу; 1948 р. – Амстердамі; 1951 р. – Цюріху.  

Основні роботи його в області алгебри, геометрії, де він підняв 

рівень строгості і математичної фізики, голландський математик займався 

прикладним аспектом теорії груп до питань квантової механіки. Його 

класична книга «Сучасна алгебра» 1930 року стала зразком для наступних 

підручників з абстрактної алгебри і витримала безліч перевидань.  

Робота Нетер була основою для другого тому його відомого 

підручника 1931 року «Сучасна алгебра».  

Гіпотеза Ван дер Вардена відома ще з 1929 року. Та не зважаючи на 

зусилля багатьох математиків вона довгий час була не доведена, але 

припущення, висловлене Ван дер Варденом про властивості перманенту 

двічі стохастичної матриці, була доведена Г. П. Єгоричевим в 1980 році і 

Д. І. Фалікманом в 1981 р. Перш ніж сформулювати її, дамо такі 

означення. 

Означення 1: 

          Квадратичною матрицею n-го порядку називатимемо таблицею чисел 
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і позначатимемо її так: )( jin pA  . 

Горизонтальні лінії матриці nA  називаються її рядками, вертикальні – 

стовпцями. Легко побачити, що індекси ji,  елементів jip  означають, що 

цей елемент стоїть в і-тому рядку і в j-му стовпці. 

Припустимо тепер, що сума елементів, які стоять в кожному рядку і 

кожному стовпці, дорівнює 1, а 0jip  для всіх i, j = 1,2,…, n. 

Означення 2:  
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Матрицю nA , для якої 
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називатимемо двічі стохастичною. Далі розглядатимемо тільки такі 

матриці.  

Ця назва запозичена з теорії ймовірностей, де такі матриці дуже 

широко застосовуються.  

Перманентом матриці nA  називається вираз  
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де підсумування ведеться за всіма перестановками 
n

ii ,...,
1

 числа n...,2,1 . 

Сформулюємо гіпотезу Ван дер Вардена: 

Якщо nA  двічі стохастична матриця, то .
!
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Матрицю 
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Очевидно , що .
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Легко перевірити, що гіпотеза Ван дер Вардена справедлива і в 

іншому тривіальному випадку, коли 2n . Означимо тепер деякі операції 

над матрицями: 

1) Для того щоб помножити матрицю на число, треба помножити на 

це число кожний її елемент. 

2) Якщо )(),(
jinjin

bBaA  , то під сумою (різницею) матриць 

nn
BiA  розумітимемо матрицю 

).(
jijinnn

baBAC   

3) Під добутком матриці 
n

A  на 
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B  розумітимемо матрицю 
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Легко перевірити, що коли 
nn

BiA  – двічі стохастичні матриці, то 

nn
BA  – також стохастична. 

Крім того, очевидно, що 

nnn
IIA  . 

Отже, перманент виникає при рішення ряду важливих математичних, 

крім того фізичних задач, що використовують його основну 

характеристичну властивість – підрахунок числа систем різних 

представників множин. 
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ВИНИКНЕННЯ ЗАПОРОЗЬКОЇ СІЧІ  

 

Початковий період українського козацтва, виникнення Запорозької 

Січі – це один з аспектів вітчизняної медієвістики, який є не достатньо 

дослідженим[1,3]. Однією з головних причин, який не задовольняє стан 

наукової розробки є не лише відсутність достовірних свідчень (оскільки 

територія Великого Лугу, на якому розміщувались Томаківська, 

Базавлуцька, Микитинська Чортомлицька та Покровська Січі територія бл. 

20 км завширшки, і бл. 100 км завдовжки,  були затоплені водами 

Каховського водосховища в 50-х роках минулого століття [2]),  а також 

надзвичайно бідна джерельна база з історії українського козацтва  кінця 

XV – першої половини XVI ст. 

Поставлена проблема свідчить про велику різноманітність поглядів 

на ранню історію Запорозької Січі. Найбільш дискусійними є такі питання: 

чи була Томаківська Січ першою військово-політичною організацією 

українських козаків, адже деякі історики вважають, що першою з 

Запорозьких Січей був замок Д. Вишневецького, який знаходився  на 

острові Мала Хортиця. 

Інший погляд на цю саму проблему висвітлено в « Истории 

Украинской СРСР», а також колективній праці В. О. Голобуцького, Г. Я. 

Сергієнка, В. О. Щербака, А. О. Гурбика, які схильні вважати, що першою 

Запорозькою Січчю є Томаківська. На рубіж 80-90-х  рр. XV ст. 

припадають перші джерельні свідчення про козаків Київщини, а також 

Поділля, а вже близько 1499 року можна знайти згадки про козаків, які 

ходили на промисли Дніпром до «Черкас і далі». Ось ці козаки-провідники 

й козаки-уходники, які були вперше зафіксовані документально і були 

прообразом пізніше зафіксованими джерелами «запорозьких» козаків, які 

були переважно вихідцями з України, а також частково Білорусії. 

Еріх Лясота, посол австрійського імператора писав у своїх спогадах 

подорожуючи Україною в 90-х р XVI ст., що кожен там «їдучи в поле, 

вішає на плече рушницю, а до боку – і шаблю, чи тесак: татари нападають 


