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ЛОГІКА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ СКЛАДНОСТІ 

 
Побудовано семантику логічної модальної метатеорії для дослідження класів ал-

горитмічної складності. Досліджується ефективність цього числення на прикладі 
розгляду відомої проблеми класів алгоритмічної складності – питання про рівність 
класів P та NP. Розроблено новий теоретико-методологічний підхід до цієї проблеми.  

Розроблено оригінальну семантику модальної логіки, яку можна застосову-
вати для опису структурних відношень між різноманітними класами алгоритміч-
ної складності з теорії алгоритмічної складності. На основі цієї семантики можна 
розробити повноцінне числення логіки алгоритмічної складності. 

Уперше було застосовано модальну логіку до дослідження відносин між класами 
алгоритмічної складності. Розроблено нові теоретично-методологічні підходи до 
класичних проблем теорії алгоритмічної складності. 

Робота має значення для кібернетики, філософії математики, логіки, теорії ал-
горитмів, криптографії. 
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У літературі термін обчислювальна логіка (complexity logic) зазвичай 

застосовується до комплексу дисциплін на межі логіки та комп'ютерної 
науки і стосується алгоритмічної складності проблем тільки опосеред-
ковано [3]. Наскільки відомо автору, логіки, яка б безпосередньо фор-
мальним чином досліджувала відношення між різноманітними класами 
алгоритмічної складності, ще не було побудовано. Ця робота ставить 
задачу побудови такої логіки на модальній основи та демонстрації її 
ефективності на прикладі дослідження відомої проблеми відношення 
класів складності P і NP. Для чіткого розрізнення між згаданим змістом 
терміна "обчислювальна логіка" та проекту цієї статті пропонується за-
стосовувати термін "логіка алгоритмічної складності". 

Теорія алгоритмічної складності (computational complexity theory) – 
це галузь наукових розробок, яка постала з математичної логіки, але в 
теперішній час більшою мірою стосується теоретичної комп'ютерної на-
уки. Утім, у неї залишається багато спільних тем з математичною логі-
кою. Використовується також дискретна математика.  

В основі теорії алгоритмічної складності лежить ідея обчислюваль-
ності. Якщо з певних вхідних даних за допомогою обчислювального 
пристрою можна вивести вихідні дані, то такі вхідні дані є обчислюва-
льними. Відповідно обчислювальність досліджується загалом як така. 
Були здійснені різні спроби визначити обчислювальність формальним 
способом. Найбільш відомою спробою є машини Тьюрінга [8, с. 153], 
створені британським математиком Аланом Тьюрінгом, але є й інші, 
такі як формальні системи Маркова або лямбда-числення Поста. За 
відомим твердженням, усі ці способи формулювання є еквівалентними 
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між собою. Це твердження відоме як теза Чорча–Тьюрінга. Формальне 
доведення тези Чорча–Тьюрінга становить собою окрему відкриту 
проблему, яка не є предметом розгляду цієї статті. У цій роботі по-
няття обчислювальності буде визначатися за допомогою машин 
Тьюрінга (далі в тексті МТ). 

Проблема співвідношення класів алгоритмічної складності P і NP є 
найбільш відомою проблемою теорії алгоритмічної складності та дуже 
відомою проблемою математики загалом. У неявному вигляді вона була 
поставлена ще в листуванні логіка Курта Гьоделя та математика Джона 
фон Неймана [3]. P – це клас проблем, які вирішуються за поліноміна-
льний час. Тобто це проблема, функція із вхідних даних якої у час, не-
обхідний для її вирішення, є поліномом. NP – це клас проблем, які вирі-
шуються за поліномінальний час, якщо для них є сертифікат, тобто до-
даткова стрічка на МТ, яка беззаперечно визначає, чи належить подана 
на основну стрічку група символів до певної граматики (і, відповідно, пе-
вного класу проблем). МТ, в яких є такі стрічки, називають оракулами. 
Альтернативним формулюванням специфіки цього класу є визначення, 
згідно з яким, до класу NP належать проблеми, ствердну вдіповідь "так" 
на які, можна ефективно перевірити.  

NP містить P, але не відомо про строгість цього включення, а саме: 
чи є всі проблеми, які розв'язуються за поліномінальний час, такими, 
що мають сертифікат. Із цією суто теоретичною проблемою пов'язано 
багато прикладних аспектів. Зокрема, система банківської криптогра-
фії, яка використовується під час транзакцій, багато в чому заснована 
на тому, що є задачі із сертифікатом, для яких не існує ефективного 
алгоритму вирішення. Якщо класи P і NP строго включні, цей принцип 
необхідно визнати за недійсний (хоча пошуки конкретного алгоритму 
для кожного окремого випадку, звичайно, треба буде здійснювати по-
різному для кожної задачі). 

Крім того, це питання історично та концептуально пов'язане з філо-
софією математики та програмою аксіоматизації для математики Да-
віда Гільберта. 

Побудова такої логіки буде мати значення для математичної логіки, 
філософії логіки, філософії математики, теоретичної комп'ютерної на-
уки, економіки та криптографії. 

Модальна основа. Базовою логікою для побудови логіки алгоритмі-
чної складності обрано модальну пропозиційну логіку. Логіка є пропози-
ційною, оскільки має описувати відношення між різноманітними обчис-
леннями, а для цього не потрібні квантори або потрібні тільки в специ-
фічних випадках. Предикатна логіка зазвичай складніша в побудові за 
пропозиційну і ці складності не варті того, щоб звертатися до неї замість 
пропозиційної в цьому конкретному випадку. Пропозиційна логіка виче-
рпно опише загальні відношення між класами алгоритмічної складності, 
а для певних інших задач можна буде побудувати кванторну логіку, ко-
ристуючись заданими основними принципами. 
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Відомим фактом є те, що кожному класу алгоритмічної складності 
відповідає певна логіка, в тому сенсі, що саме це специфіковане чис-
лення може формалізувати кожну проблему в цьому класі. Зокрема, 
вважається, що якщо визначити таку логіку для класу Р, це наблизить 
вирішення проблеми P і NP. Утім, перед логікою алгоритмічної складно-
сті ця задача не стоїть, оскільки вона описує формальні відношення між 
обчисленнями загалом. Це можна порівняти із тим, як пропозиційна ло-
гіка застосовується в "Principia Mathematica" [9].  

Пропозиційна логіка там формалізує математику загалом, хоча добре 
відомо, що для різних конкретних розділів математики може бути засто-
сована різна логіка. Зокрема, теорію груп описують за допомогою преди-
катної логіки першого порядку [2, с. 86], тоді як для більшості розділів кла-
сичної математики достатньо пропозиційної логіки. Водночас абсолютно 
правильно, що ці розділи математики співіснують в рамках єдиної сис-
теми: тут можна згадати математичні докази, які спираються на інші роз-
діли математики стосовно того розділу, для якого будують цей доказ.  

Таким чином, засобів пропозиційної логіки буде достатньо для пред-
ставлення певного класу відношень у системі класів алгоритмічної скла-
дності. Постає питання: чому для логіки алгоритмічної складності об-
рано саме модальну пропозиційну логіку, а не звичайну пропозиційну? 

Модальна логіка залишається однією з найбільш популярних логік, за-
вдяки інтуїтивній простоті апарату та широкому застосуванню, яке воно 
знаходить у комп'ютерних науках. Зокрема, можна наголосити на знач-
ному діапазоні теоретичних інтерпретацій, які має модальна семантика.  

У філософії можливі світи із цієї семантики стають потужним аргуме-
нтом у метафізичних дебатах. Можна згадати радикальний модальний 
реалізм філософа Девіда Льюїса, який стверджував буквальне існу-
вання можливих світів. У лінгвістиці та інших прикладних дисциплінах 
можливі світи – це ефективний інструмент для дослідження різнома-
нітних властивостей інформації, яку можна виразити за допомогою 
списку логічних пропозицій. У комп'ютерній науці, зокрема в робототе-
хніці, можливі світи інтерпретуються як сценарії розвитку подій, функ-
ціональні відношення між якими забезпечують дієвість штучного аге-
нта. Але такою інтерпретацією застосування можливих світів у комп'-
ютерній науці не обмежується. 

Семантика модальної логіки є множиною можливих світів – списків 
пропозицій (сценаріїв), відношення між якими встановлюється відно-
шенням досяжності. Для різних формальних систем це відношення до-
сяжності може бути різним і, відповідно, структура цієї множини світів 
теж буде різною. Відношення між світами характеризують семантичне 
значення модальних операторів можливості та необхідності. 

Алгоритмічні класи складності характеризують принципові різні про-
блеми, поєднані складною ієрархізованою структурою. Тому схема мо-
дальної логіки, застосована до цієї сфери, буде інтуїтивно зрозумілою, 
необхідно тільки правильно дібрати специфікацію відношення досяжно-
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сті й теоретичну інтерпретацію світів. Тоді встановлена формальна си-
стема правильно відображатиме наявні відношення між алгоритміч-
ними класами складності й засоби цієї системи можна буде застосувати 
для дослідження цих проблем. 

Семантика. У класичній логіці пропозиції виражають змісти розпо-
відних речень природної мови, тобто таких речень, у яких щось ствер-
джується про світ. Наприклад: "На вулиці сонячна погода" або "Василь 
є батьком Оксани" тощо. За історію логіки неодноразово продемон-
стровано, що пропозиційна логіка також ефективно працює як метате-
орія інших формальних систем, наприклад, математичних, якщо брати 
розповідні речення, які точно описують змістовні відношення у цих фо-
рмальних системах. 

Отже, стосовно класів алгоритмічної складності уточнимо, що бу-
дуть розглядатися пропозиції, які описуватимуть стан справ у цих кла-
сах і відношення між ними. Таким чином, пропозиція "p" матиме своїм 
змістом твердження про обчислювальність певних даних, наприклад, 
"Множина символів А є обчислювальною". Відповідно, логічні зв'язки бу-
дуть представляти логічні відношення між обчислювальними множи-
нами символів. Можливі світи ж здобувають інтуїтивну та просту інтер-
претацію – кожен світ буде представляти певний клас алгоритмічної 
складності, тоді як відношення досяжності буде специфікувати відно-
шення між цими класами. 

Отже, маємо таку семантику: 
V(p) = 1 тоді й тільки тоді, коли множина символів А є обчислюваль-

ною; 
V(p) = 1 тоді й тільки тоді, коли множина символів А не є обчислюва-

льною; 
V (p Ù q) = 1 тоді й тільки тоді, коли множини символів А та В є обчи-

слювальними; 
V (p Ú q) = 1 тоді й тільки тоді, коли або множина символів А є обчи-

слювальною або множина В є обчислювальною; 
V (p ® q) = 1 тоді й тільки тоді, коли обчислювальність множини сим-

волів А має наслідком (entails) обчислювальність множини символів В. 
V (□ p) = 1 тоді й тільки тоді, коли V(p) = 1 для всіх v, для яких дійсне 

відношення wRv (де w – центральний світ, а v – будь-який інший світ,  
R – відношення досяжності, яке пов'язує світи). 

Тут націкавішим є поняття імплікації. Смисл інших логічних зв'язок 
прозоро зрозумілий із самого поняття обчислювальності, яке покла-
дено в основу семантики логіки алгоритмічної складності, тим більше, 
що вони мало чим відрізняються від аналогічних визначень для кла-
сичної пропозиційної логіки. А який логічний зв'язок між множинами 
символів з точки зору МТ? І як такий зв'язок поєднується sз класичним 
поняттям імплікації? 

Класичне поняття імплікації передбачає, що між антецедентом і кон-
секвентом немає прямого слідування з точки зору здорового глузду. Ім-
плікація є неістинною, тільки якщо істинний антецедент, а консеквент 
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хибний [1]. Саме така "слабкість" класичної логічної імплікації призвела 
до виникнення та розвитку інших концепцій імплікації в інших логіках, 
таких як строга імплікація у модальній логіці, інтуїціоністська та релева-
нтна імплікації. В історії логіки цей комплекс проблем відомий як пара-
докси матеріальної імплікації. Інші типи імплікацій вирішують тільки ок-
ремі із цих парадоксів і водночас породжують нові. Утім, для певних ло-
гік некласичні імплікації надаються більшою мірою. 

Інтуїтивно видається, що найближчою за концептуальним змістом 
до імплікації логіки алгоритмічної складності є імплікація інтуїціоністсь-
кої логіки. Імплікація інтуїціоністської логіки становить тотальну функцію 
із множини доказів одного твердження у множину доказів іншого. До фа-
ктів щодо обчислювальності на МТ звикли ставитися, як до математич-
них фактів. Зрештою теорія обчислювальності виросла з математики та 
математичної логіки. 

Але це тільки на перший погляд. Специфіка МТ не є цілком відпові-
дною поняттю математичного доведення. У тому розрізі проблеми, який 
розглядається від початку побудови подібної семантики, інтуїціоніст-
ська імплікація не буде адекватно відображати дійсні логічні відношення 
між множинами символів. Обчислення – не завжди математичний доказ, 
а доказ – не завжди обчислення. На рівні логіки ми радше маємо справу 
з певним типом фактів – фактами про обчислювальність тієї чи іншої 
множини символів. Між фактами є логічний зв'язок – коли один факт зу-
мовлює інший. Це в логіці має виражати саме імплікація. А щодо алгори-
тмічної обчислювальності такий зв'язок між двома фактами про обчислю-
вальність означає пряму кореляцію між множинами символів, до яких на-
лежать ці факти. Саме таку кореляцію має відображати імплікація. 

Натомість факти про обчислення можна доводити, але це станови-
тиме окрему операцію. Власне, логіка алгоритмічної складності і буду-
ється для того, щоб формальним чином довести певні факти про обчи-
слювальність множин символів (формальних мов). Для цього побудо-
вана семантика, яка відповідає відомим фактам, а факти про подібні 
формальні системи, які відомі з логіки (як окремої дисципліни), мають 
прояснювати проблемні місця в науці алгоритмічної складності.  

Імплікація має ключове значення у подібній логіці, оскільки саме ім-
плікація найтісніше пов'язана з поняттям формального доказу. Через ім-
плікацію зазвичай визначають теорему про дедукцію у формальних си-
стемах [1]. Зрозуміло, що класична імплікація не відображає доказовий 
зв'язок між фактами алгоритмічної складності, але із зазначених причин 
інтуїціоністська імплікація також цього не відображає.  

У визначенні імплікації в семантиці було наголошено на важливості 
зумовлення (entailment) одного факту про обчислювальність (консекве-
нта) іншим (антецедентом). Імплікація, яка адекватно відображає такий 
зв'язок, існує, і це релевантна імплікація [7]. Класичну строгу імплікацію 
розробив Льюїс для модальної логіки і вона визначається як імплікація, 
шо їй передує оператор необхідності, тобто як імплікація, що є логічно 
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необхідною. Як уже зазначалося, така імплікація розроблена як відпо-
відь на парадокси матеріальної імплікації, але виявилося, що вона вирі-
шує не всі такі парадокси й навіть породжує нові. Тоді була запропоно-
вана релевантна імплікація. 

Утім, у стосунку до строгої імплікації постає інша проблема, а саме 
та, що модальний оператор необхідності в логіці алгоритмічної склад-
ності має зовсім інший семантичний зміст (який детально буде розгля-
нуто згодом). А отже, чи коректним є введення строгої імплікації в ло-
гіку, яка розглядається на цей момент? Очевидним є те, що строгу ім-
плікацію класичної модальної логіки необхідно переформулювати, 
для того щоб використати в цій новій формальній системі. Релевантна 
імплікація не використовує модальність так, як яким використовує її 
строга імплікація, і це дає ще один вагомий аргумент саме на користь 
релевантної імплікації. 

Іншою дуже цікавою деталлю у цій семантиці є правило Гьоделя, а 
точніше, модальність та трактування модальності загалом в логіці такого 
типу. Класи алгоритмічної складності поєднані ієрархічним взаємозв'яз-
ком, крім того, ці зв'язки ширяться не тільки вертикально, а й горизонта-
льно. Наприклад, для більшості класів існує co-відповідний клас. Модаль-
ність необхідності, застосована в логіці алгоритмічної складності, буква-
льно означає, що множина символів є обчислювальною не тільки в 
центральному світі (класі складності, що розглядається) а і в класах, що 
займають позицію згори ієрархії, та co-класів. Це можна варіювати за до-
помогою визначення відношення досяжності в модальній системі. 

А що означає для класу складності, якщо множина символів може 
бути обчислювальною в центральному світі і світах, що його оточують? 
Такий факт буде мати складні формальні наслідки для всієї системи. 
Важливим є те, що ці наслідки накладаються на вже наявні відношення 
в модальних семантиках. У такий спосіб можемо досліджувати такі фо-
рмальні наслідки за допомогою вже досліджених властивостей модаль-
ної пропозиційної логіки, у чому, власне, і полягає мета такої побудови. 
Буде створено логічну метатеорію для алгоритмічних класів складності. 

Також постає проблемне питання про відповідність семантики. Адже 
існує багато різноманітних варіантів модальної семантики. Чому ми ма-
ємо надавати перевагу певній семантиці на противагу іншим, коли 
справа стосується класів алгоритмічної складності? Скажімо, для нашої 
метатеорії ми обрали базову модальну логіку К. Чому саме К, а не, ска-
жімо, S4 чи S5? Для кожної із цих аксіом ми маємо різні базові аксіоми, 
а отже різну модальну алгебру. На підставі чого буде вирішено, що пе-
вна модальна алгебра відповідає певним відношенням у класах алгори-
тмічної складності більше, ніж інша модальна алгбера? 

Усі формальні системи будуються за однаковим принципом. Аксіо-
мами стають твердження, які видаються очевидними з точки зору здо-
рового глузду. Класична пропозиційна логіка із законами, які були сфо-
рмульовані ще Аристотелем, надається для того, щоб аналізувати біль-



100 

шість формальних контекстів, до яких безперечно належать і класи ал-
горитмічної складності. На початку статті згадувалось про те, що мате-
матика може бути аналізована як засобами пропозиційної логіки, так і 
засобами логіки предикатів першого порядку. У нашому випадку більше 
важать не аксіоми та їх стосунку до здорового глузду, а сам факт існу-
вання кількох альтернативних алгебр. 

Відмінність між альтернативними формальними системами є од-
нією із центральних тем філософії логіки та філософії математики. Фа-
ктично це питання зводиться до питання про модель формальної сис-
теми. Чи є алгоритмічні класи складності дійсною моделлю для логіки 
алгоритмічної складності, чию семантику було побудовано в цьому 
розділі? Таким чином, розглядуване питання зводиться до встанов-
лення відомих для логічних формальних систем властивостей, а саме 
повноти та несуперечливості. 

Деякі нові підходи до проблеми рівності класів P і NP. Пропоно-
вана робота в жодному разі не претендує на остаточне вирішення такої 
глобальної та складної задачі, як встановлення факту рівності чи нерів-
ності класів P і NP. Швидше йдеться про опис гіпотетичних нових мето-
дологічних підходів до цієї проблеми. Аналіз таких методологічних під-
ходів має бути демонстрацією розробленої логічної метатеорії класів 
алгоритмічної складності (логіки алгоритмічної складності), побудова 
якої є центральним завданням цієї статті. 

Проблема рівності класів P і NP була коротко сформульована у 
вступі, але зараз було б корисно реконструювати її більш детально. 
Клас алгоритмічної складності – це клас задач, які вирішуються за при-
близно однакових ресурсів (часових або обчислювальних). Формально 
такий клас описується функцією, що відображає вхідні дані, які обчис-
люються абстрактною МТ у множину використаних ресурсів, необхідних 
для здійснення обчислення. 

Класи алгоритмічної складності переважно поділяються на часові й 
ті, що характеризуються потужністю обчислень. Крім того, існують 
класи, пов'язані з некласичними моделями обчислень і обчислювально-
сті. Але загалом в центрі розгляду саме МТ із часовим параметром і 
параметром обчислювальної потужності (ячеєк пам'яті). 

P – це клас обчислювальної складності, що описується функціями, які 
є поліномами [3]. Тобто час роботи МТ над задачами цього класу не пе-
ревищує поліному від вхідних даних. Формально клас визначається так.  

Формальна мова L належить алгоритмічному класу складності P 
тільки якщо є МТ М, так що: 

– М працює поліномінальний час за всіх можливих вхідних даних; 
– для всіх х, які належать L, М видає 1; 
– для всіх х, які не належать L, М видає 0; 
Є інші способи сформулювати цей клас складності, наприклад, у те-

рмінах логічних схем апаратного забезпечення комп'ютера. Але ці фор-
мулювання є еквівалентними наведеним. 
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Учені Едмондс і Кобхем висловили тезу, яка стала доволі відомою, 
про те, що тільки проблеми, які відносять до класу обчислювальної скла-
дності Р, є такими, що піддаються ефективному обчисленню (tractable) [5, 
с. 27]. Це цікаво не тільки з технічної, а й з філософської точки зору, оскі-
льки відразу відсилає до витоків проблеми рівності класів P і NP.  

Поняття задач, що ефективно обчислюються, є не тільки математи-
чним, а й філософським, оскільки має стосунок до багатьох проблем 
філософії математики та філософії кібернетики. Пригадаймо історичну 
фабулу становлення проблеми, а саме листування видатних математи-
ків Курта Гьоделя та Джона фон Неймана. У ній формальна проблема 
рівності класів P і NP була поставлена імпліцитно, як частина теоретич-
ного питання про те, чи будь-яка математична проблема, що має алго-
ритм для свого вирішення, може бути ефективно обчислена (відповідь 
на неї формально перевірена) за прийнятний час. 

Це питання зумовлює філософські наслідки. Якщо дано позитивну 
відповідь на це питання, у нас одна картина математики та формаль-
них систем загалом, якщо негативну – кардинально інша. Докладніше 
вплив на математику та програму Гілберта, зокрема, буде розглянуто 
пізніше. Окрім того, цікавий епістемологічний і світоглядний аспекти, а 
саме: чи існують проблеми, які в принципі вирішуються, але за неприй-
нятно тривалу кількість часу (тобто ці проблеми не вирішуються у 
практичному вимірі).  

Якщо такі проблеми існують, то до поля діяльності людського інте-
лекту потрібно підходити зовсім по-іншому. Епістемологія здавна ста-
вила питання про те, чи обмежена людська здатність до пізнання, і якщо 
так, то в чому природа подібних обмежувачів. Логіка теорії алгоритміч-
ної складності імпліцитно стверджує, що такі обмежувачі здатності до 
пізнання існують і навіть до деякої міри описує їх структуру, як певних 
класів і окремих наочних проблем. Водночас постає інша проблема, епі-
стемологічна, а саме: чи можемо ми застосовувати класи алгоритмічної 
складності до людської здатності пізнання в такій манері. Адже, незва-
жаючи на те, що алгоритмічна складність застосовується у багатьох на-
уках включно з математичною логікою, людська здатність до пізнання 
не завжди є тотожною суто науковому пізнанню або якомусь з аспектів 
наукового пізнання. 

Фактично це питання зводиться до класичного питання про позити-
візм та ірраціоналізм в нашому пізнанні або, ширше, про природу люд-
ського пізнання загалом (основне питання епістемології). Але є й цікаві 
окремі деталі. Питання стосовно саме теорії складності та епістемології 
можна переформулювати таким чином, що воно матиме новий (і значно 
цікавіший) зміст. А саме – чи можемо ми ототожнити класи задач, які 
вирішуються на МТ, і абсолютний горизонт людського пізнання? Це те-
пер не тільки питання про епістемологію та світоглядне питання про 
природу людини, а й питання про можливість штучного інтелекту. Адже, 
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якщо операції МТ – це справді горизонт пізнання, то питання про штуч-
ний інтелект можна вважати вирішеним, оскільки людське пізнання вже 
відображене в машинах повною мірою. 

Інтуїтивно зрозуміло, що це не так. МТ чи навіть недерміновані МТ 
не відображають людський інтелект повною мірою. Винайдення обчис-
лювальних машин значно спростило деякі сегменти роботи математика, 
але більшу частину праці, пов'язану з відкриттям нових теорем та ство-
ренням нових алгоритмів, усе ще виконує жива людина-математик, а не 
комп'ютер. Утім, це філософський аргумент, а не математичний. А із 
суто математичної точки зору існування проблем, які не вирішуються за 
прийнятний час, поряд із проблемами, для яких взагалі неможливо ро-
зробити алгоритм, теж непрямо вказує на те, що горизонт людського 
пізнання ширший від області дії МТ. 

Адже саме людське пізнання дозволяє взагалі якось класифікувати 
класи алгоритмічної складності та хоч і не вирішувати проблеми, але 
ставити їх (що для машин є неможливим). Людина може оперувати (зо-
крема символічно) із проблемами, які принципово не вирішуються на 
МТ, міркувати про їх вплив на інші проблеми та розробляти нові мате-
матичні та філософські підходи до них. Отже, саме існування класів ал-
горитмічної складності у тому вигляді, в якому вони існують на цей мо-
мент, певним чином апелює до проблеми штучного інтелекту та дає ар-
гументи на користь того, що ця проблема не вирішується в межах по-
няттєвого поля МТ. 

Клас складності NP – це клас рішення задач, у якому швидко пере-
віряється відповідь. Альтернативним формулюванням є те, що в цьому 
класі задачі вирішуються за поліномінальний час на недетермінованій 
МТ. Недетермінована МТ – це машина, у якій наявні різні альтернативні 
варіанти обчислень. Звідси й назва – NP, nondeterministic polynomial. 
Обчислення на недетермінованій МТ пов'язані з необхідністю знання 
потрібної стратегії (ключа). Тому, як це було зроблено у вступі, NP-
проблеми також визначають через оракули як додаткові стрічки на МТ, 
що дають такі стратегії. 

Визначимо клас NP формальним чином. Зробимо це, використову-
ючи детерміновані МТ як машини, що будуть перевіряти відповідь на 
поставлену проблему [3].  

Мова L належить до класу алгоритмічної складності NP, якщо існу-
ють поліноми p та q і детермінована МТ М, така, що: 

– для всіх x та y, машина М працює час p(|x|) із вихідними даними (x, y); 
– для всіх х, які належать L, існує стрічка y довжини q (|x|) така, що 

М(х, у) = 1; 
– для всіх х, які не належать L, і всіх стрічок у довжини q (|x|),  

М (х, у) = 0. 
Отже, очевидно, що всі проблеми, які можна розв'язати за поліномі-

нальний стосовно вхідних даних час, є такими, що відповідь на них мо-
жна перевірити за поліномінальний час. Тобто клас P є підмножиною 
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класу NP. Питання полягає в тому, чи всі проблеми, відповідь на які мо-
жна перевірити за поліномінальний час (тобто такі, що належать класу 
NP), є такими, що на них можно знайти відповідь за поліномінальний 
час. Тобто: чи є класи P та NP рівними, чи клас NP є більшим і включає 
в себе P виключно як підмножину.  

Фактично проблеми, на які важко знайти відповідь, але її легко пе-
ревірити, існують, але водночас існує можливість, що алгоритм, який 
дозволить знайти на них відповідь, ще просто не розроблений. При 
цьому слід зауважити, що якщо буде побудовано задачу, яка досте-
менно належить класу NP, але не належить P (і це буде доведено), то 
вона вирішить зазначену проблему (це беззаперечно показує, що 
класи P і NP не є рівними). 

У такому формулюванні класу проблем NP неважко спостерегти 
аналогії з однією з некласичних формальних логік, а саме з епістеміч-
ною логікою. Стрічка-оракул на МТ дає сертифікат, або стратегію, 
тобто надає гіпотетичному агенту якесь знання. Це не абстрактне 
знання, з яким працює загальна епістемологія, а конкретна стратегія, 
яка має формальне вираження і формальні зв'язки з іншими елемен-
тами логічної системи. Отже, на думку зразу спадає оператор знання 
з епістемічної логіки [6, с. 10]. 

Крім того, саме поняття стратегії та різноманітні альтернативні 
шляхи до вирішення задачі, які вона передбачає, наводить на паралелі 
з проблемою логічного всезнання в епістемічній логіці та різноманіт-
ними евристиками в дедуктивних стратегіях різноманітних некласич-
них логік. Епістемічний оператор знання репрезентував би оракулів та 
їх значення для NP та інших класів із ієрархії. Природним наслідком є 
думка про те, що саме певна модифікація епістемічної логіки була б 
непоганим кандидатом для логічної метатеорії алгоритмічних класів 
складності. Власне, від початку саме епістемічна логіка та її очевидні 
переваги були ідейним імпульсом для теоретичних розробок у галузі 
подібної метатеорії.  

Але для розробки такої теорії було обрано не епістемічну логіку, кла-
сичну модальну логіку із запозиченою релевантною імплікацією. На те є 
декілька причин. Передусім у цій роботі в центрі розгляду є не вся ієрархія 
алгоритмічних класів складності, а конкретна біла пляма, хоча й відома, 
але локальна проблема рівності класів P і NP. Класична модальна логіка 
надається ддля розв'язання цієї проблеми більше за епістемічну, оскільки 
відношення між цими двома класами точніше відповідають відносинам 
між світами саме в звичайній модальній, а не епістемічній логіці.  

Крім того, залишається питання філософської інтерпретації семан-
тики таких логік. Аналогії між поняттями епістемічної логіки та теорії об-
числювальної складності заслуговують на увагу, але вони працюють 
тільки для локальних випадків, наприклад, там, де важлива саме стрі-
чка-оракул. А це знову ж таки здебільшого локальні випадки в загальній 
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ієрархії. Треба зауважити, що звичайна модальна логіка й те застосу-
вання, яке вона отримала в комп'ютерних науках, роблять її більш гну-
чкою саме з точки зору філософської інтерпретації логічної системи. 

На початку було згадано про зв'язок проблеми з відомою у філософії 
математики програмою Девіда Гілберта. Програма пропонувала повну 
узагальнену аксіоматизацію математики, яка дозволила не тільки філо-
софськи уніфікувати математичне знання, а й віднайти універсальний 
алгоритм, який би продукував нові математичні теореми. Програма за-
знала краху, оскільки подальші формальні результати, такі як теореми 
Гьоделя про неповноту, довели, що повна аксіоматизація математики є 
неможливою. Математика складається з корпусу різнорідних формаль-
них систем, для яких неможливо віднайти узагальнювальні аксіоми. 

Це зумовлює не тільки математичні наслідки, а й варті уваги нас-
лідки для епістемології, проте вони стосуються надто значного пласту 
матеріалу, щоб концентруватися на них у уій статті. Важливим для роз-
гляду є те, що така картина математичного знання має потужні аналогії 
з теорію алгоритмічної складності. Адже класи алгоритмічної складності 
– це теж множина різнорідних формальних систем. Кожному класу від-
повідає певна логіка, і для кожного класу це інша логіка. Зокрема, вирі-
шення проблеми рівності класів Р і NP пов'язують із віднайденням логі-
чного числення, яке відповідає класу Р. Неважко зауважити потужну 
аналогію із ситуацією з математикою після краху програми Гільберта.  

Утім, справа не тільки в позірній аналогії. Логіка алгоритмічної скла-
дності, яка розглядається в цій статті, є передусім метатеорією для, як 
уже було сказано, певного корпусу різнорідних формальних систем. По-
будова та результати такої метатеорії в цьому локальному випадку ма-
тимуть філософські наслідки для логічних метатеорій загалом. Це вже 
не просто одна з проблем теорії алгоритмічної складності, це фундаме-
нтальна проблема філософії логіки – порівняння між собою різних логі-
чних систем. Різні логіки не можна порівнювати без використання мета-
теорії, оскільки, як правило, різні логіки мають різну модель. Якщо ме-
татеорія, репрезентована в цій статті, буде успішною, це означатиме, 
що буде можливість розробити теоретично-філософські методологічні 
підходи до створення таких метатеорій в рамках математичного знання 
загалом. Зокрема, проектом перегляду програми Гільберта деякий час 
займався Тарський [4]. 

Водночас класи алгоритмічної складності важко віднести безпосере-
дньо до якогось розділу математики. Теорія складності обчислень пов'-
язана з так званими проблемами вирішуваності (decisison problems), 
але загалом охоплює ширше коло питань, пов'язане не тільки з матема-
тикою, а й з комп'ютерною наукою. Деякі із задач, які розглядаються в 
рамках того чи іншого класу, становлять нетривіальні математичні про-
блеми, які мають значення як для деяких розділів математики, так і для 
теорії класів алгоритмічної складності. До таких задач відносять, напри-
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клад, задачу мандрівного торговця, яка є NPCOMPLETE задачею та ві-
домою задачею в математиці загалом. NPCOMPLETE задачі – це про-
блеми, спільні одночасно для класу проблем NP та вищого в ієрархії 
складності класу NP-Hard. Якщо якась із NPCOMLETE задач буде вирі-
шена, це також фактично вирішить і проблему рівності класів P та NP, 
оскільки це буде вказувати на те, що будь-яка проблема, відповідь на 
яку можна перевірити за поліномінальний час, є такою, що для неї мо-
жна розробити алгоритм розв'язання. 

Перейдімо до розгляду методологічного підходу до проблеми рівно-
сті зазначених класів у рамках семантики логіки алгоритмічної складно-
сті. Обмежимо класи складності, відношення між якими буде розгля-
дати наше числення лише двома класами алгоритмічної складності P 
та NP, не беручи до уваги co-класи, класи, пов'язані із часовою склад-
ністю та інші члени ієрархії класів складності обчислення. Так легше 
бачити, як формальна метатеорія опрацьовує формалізацію відно-
шень між різними класами. 

Це також певним чином стосується проблем, які обговорювались у 
попередньому розділі, а саме: відношення між різноманітними альтер-
нативними семантиками для описання відношень між класами. Обме-
жуючи область формалізації класів алгоритмічної складності, треба 
брати до уваги, що дія логічної метатеорії в цьому випадку буде лока-
льною. Для інших класів та інших відношень між ними можуть бути 
більш зручними інші семантики й інші алгебри або узагальнення цих 
альтернативних алгебр.  

Утім, це відкрите питання, можливо, що для всіх або для більшості 
класів може бути застосована саме перша побудована семантика. Ці 
питання вирішить тільки ретельне вивчення ієрархії та застосування ме-
татеорії до різноманітних елементів цієї структури. Крім того, навряд чи 
це питання може бути остаточно вирішене на теперішньому етапі роз-
витку науки, оскільки в самій ієрархії класів складності є багато білих 
плям, серед яких відношення P та NP є одним із багатьох. 

Отже, у нас є центральний світ, якому відповідає клас складності P, 
і наближений до нього світ, пов'язаний із центральним відношенням до-
сяжності, якому відповідає клас NP. Відповідно, задачі, які належать 
класу P, описуються списком пропозицій "p, q, r, s…". У цій локальній 
ситуації пропозиція з модальним оператором необхідності перед нею 
(наприклад, □ p) буде семантично означати, що пропозиція p знахо-
диться як у центральному світі, так і в світі, досяжному з нього. А в сенсі 
інтерпретації, це буде означати, що оригінальна проблема, яка знахо-
диться у класі Р, є такою, що швидко перевіряється, тобто вона також 
належить NP. Отже, якщо р належить Р, автоматично маємо пропозицію 
□ р замість просто р. Така пропозиція належить або Р або NP. Якщо 
вона належить тільки NP, ми приходимо до суперечності, оскільки в та-
кому випадку модальний оператор необхідності перед нею стояти не 
може. Те саме стосується випадку, коли □ р належить тільки до Р. Отже, 
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□ р належить обом світам. Звідси семантично, із властивостями класи-
чної модальної логіки, побудованої на основі системи К, зумовлено не-
обхідність існування пропозиції □□р, і, відповідно, нескінченної ітерації 
модального оператора. Модальний оператор необхідності в математи-
чному сенсі це функція, яка росте експоненційно відносно свого аргуме-
нту. Тобто ми можемо взяти більшу арність оператора (наприклад, пи-
сати в аргументі модального оператору кілька пропозицій із класу Р, по-
єднаних кон'юнкцією), щоб довести, що рано чи пізно при ітерації опе-
ратору настає момент, коли, по суті, модальна пропозиція належить до 
класу NP (відповідь на неї легко перевіряється), але не належить Р, оскі-
льки обчислювальна функція такої формули не буде поліномом. Отже, 
з огляду на це можна стверджувати, що за обставин адекватності такої 
модальної метатеорії алгоритмічним класам складності, класи складно-
сті P та NP, не є рівними (оскільки існує формула, яка належить NP, але 
не належить Р). Проблему можна також розглянути без допоміжного за-
собу у вигляді модальної логіки. Еквівалентна ситуація із стрічкою-ора-
кулом буде розглядатися у такий спосіб У нас є множина символів на 
стрічці і така сама множина на іншій стрічці іншої МТ, до якої додається 
стрічка-оракул. Остання МТ еквівалентна модалізованій пропозиції. Від-
повідно, пропозиція з двома модальностями перед нею – це МТ, у якій 
перший "ключ" із додаткової стрічки-оракула перенесений в основну 
стрічку у вигляді спеціального символу, а на стрічці-оракулі знаходиться 
ключ уже до нової множини символів, утвореної об'єднанням поперед-
ньої множини та згаданого спеціального символу. Відповідно, обчислю-
вальна складність такої МТ зростатиме неполіномно, оскільки символ, 
перенесений з оракула, – це функція, у якій буде збільшуватися арність 
із кожною ітерацією. Таким чином, очевидно, що рано чи пізно таке об-
числення, залишаючись у NP, вийде за межі класу P. 

Безперечно, це тільки теоретично-методологічний підхід, а не оста-
точне вирішення такої проблеми, оскільки питання зводиться до пи-
тання адекватності логічної метатеорії (наприклад, чи допускаються в 
модальній логіці ітерації модальних операторів, оскільки є системи, де 
вони не допускаються). Крім того, необхідно також довести, що для 
такого модального твердження неможливо сконструювати більш ефек-
тивний алгоритм. 

Висновки. У статті послідовно викладаються основи логіки алго-
ритмічної складності – логічного числення модальної пропозиційної ло-
гіки, яке має слугувати метатеорією для класів алгоритмічної складно-
сті. У роботі репрезентується базова семантика такої логіки та подано 
приклад її дії в у площині розробки методологічного підходу для відо-
мої проблеми в межах математичної теорії алгоритмічної складності. 

Дається короткий опис проблематики теорії алгоритмічної складно-
сті як окремої науки, пов'язаної з математичною логікою та комп'ютер-
ною наукою. Логічна метатеорія розглядається не тільки в аспекті еври-
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стичної методології для аналізу та розв'язання проблем теорії обчислю-
вальної складності, а й ширше: як методології для аналізу формальних 
систем взагалі, а також у контексті загальної епістемології.  

Проблема метатеорій для різноманітних логічних моделей дуже ва-
жлива для філософії логіки та філософії математики. У цьому контексті 
згадується програма Давіда Гільберта для аксіоматизації математики, її 
філософська проблематика та аналогічний зв'язок із класами алгорит-
мічної складності. 

Не є сюрпризом, що ця проблематика (обчислювальності та роботи 
МТ) є дотичною до проблем штучного інтелекту. Зокрема, висловлю-
ється думка про те, що класи алгоритмічної складності (а саме деякі 
проблеми, які в їх межах розглядаються символічним чином) є потуж-
ними доказами на користь того, що людський інтелект не можна відтво-
рити за допомогою виключно МТ або недетермінованих МТ. 

Проблематика загальної епістемології постає у контексті згадки про 
межі пізнання, які в цьому випадку є можливим сформулювати матема-
тично. Постають питання про можливість екстраполяції формальних ре-
зультатів теорії обчислювальної складності на людські пізнавальні зда-
тності взагалі, що є вартим уваги з точки зору філософії логіки та філо-
софії математики також. 

Проблема рівності класів Р та NP обрана як відома (у математиці та 
філософії) задача, на тлі якої можна продемонструвати евристичний по-
тенціал розробленої логічної метатеорії. Проблема розкривається, як у 
історичній перспективі, як питання поставлене ще Гьоделем і фон 
Нейманом, так і в технічній площині. Демонструється теоретико-мето-
дологічний підхід до проблеми, який може стати певним кроком на три-
валому шляху до її розв'язання. Зокрема, необхідно прояснити питання 
про адекватність конкретних модальних формальних систем теорії об-
числювальної складності. 

Результати, викладені в статті, важливі у двох головних аспектах. 
По-перше, це вже згаданий методологічний підхід до надзвичайно важ-
ливої проблеми теорії алгоритмів. А по-друге, це демонстрація можли-
востей формальної логіки як базису для конструювання метатеорій для 
формальних систем. 

Робота може мати вплив на епістемологію, формальну логіку, філо-
софію математики, філософію кібернетики, теорію алгоритмічної скла-
дності, економічну теорію ігор та теорію алгоритмів. 
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LOGIC OF COMPUTATIONAL COMPLEXITY 
 
The paper centers on building the semantics of the modal metatheory for studying the 

classes of algorithmic complexity. Further the effectiveness of this calculus is studied on 
the example of researching the famous problem of computational complexity theory – the 
question of equality of the classes P and NP. The new theoretical and methodological 
approach to the problem is provided. 

The original semantics was developed that can be used for description of relations 
between classes of algorithmic complexity from the complexity theory. On the basis of this 
semantics the complete calculus of the logic of the computational complexity can be 
developed in future. 

It is the first time when modal logic is used for studying the relations between classes 
of algorithmic complexity. New theoretical and methodological approaches to the classical 
problems of the complexity theory are proposed. 

Paper matters for computer science, philosophy of mathematics, logic and theory of 
algorithms, cryptography. 

Key words: modal logic, metatheory, computational complexity, algorithm, P and NP. 
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ЛОГИКА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЛОЖНОСТИ 
 
Разработана семантика логической модальной метатеории для исследования 

классов алгоритмической сложности. Исследуется эффективность данного исчи-
сления на примере рассмотрения известной проблемы классов алгоритмической 
сложности – вопроса про равенство классов Р и NP. Разработан новый теоретико-
методологический подход к этой проблеме. 

Была разработана оригинальная семантика модальной логики, которую можно 
использовать для исследования структурных отношений между классами алгори-
тмической сложности. На основе этой семантики в будущем можно разработать 
полноценное исчисление логики алгоритмической сложности. 

Впервые была использована модальная логика для исследования отношений 
между классами алгоритмической сложности. Разработаны новые теоретико-
методологические подходы к классическим проблемам теории алгоритмической 
сложности. 

Работа имеет значение для кибернетики, философии математики, логики, те-
ории алгоритмоф, криптографии. 

Ключевые слова: модальная логика, метатеория, вычислительная сложность, 
алгоритм, P и NP. 

 
 
 

  


