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Рисцова «Застосування методів алгебраїчної теорії автоматів до проблем 

аналізу дискретних динамічних систем», поданої на здобуття наукового 

ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю

01.05.01 -  теоретичні основи інформатики та кібернетики.

1. Актуальність теми. Актуальність даної роботи обумовлена двома 

обставинами. По-перше, дисертаційна робота присвячена проблемі Черни, 

яка на даний час є, мабуть, найбільш відомою відкритою проблемою в теорії 

автоматів. По-друге, проблематика дисертаційної роботи має чітко виражену 

прикладну цінність. Проблема Черни була озвучена в 1964 році і має просте 

формулювання: в скінченному автоматі без виходів знайти слово найменшої 

довжини (зворотне слово), яке переводить всі стани автомата в один і той 

самий стан і оцінити складність такого пошуку. На перший погляд 

здається, що ця проблема носить чисто комбінаторний характер, але її 

дослідження показали, що це далеко не так. Автором дисертації 

запропоновані нові алгебраїчні підходи до вирішення цієї проблеми, тому що 

відомий в алгебраїчній теорії автоматів метод Крона-Роудса виявився 

незастосовним до розв’язання проблеми Черни. В зв’язку з цим виникла 

велика кількість різновидів автоматів, методів та підходів до розв’язання 

проблеми Черни (в дисертації описані 29 типів скінченних автоматів та 

результати, з ними пов’язані). Деякі з цих різновидів введені і досліджені не 

тільки дисертантом, а і великою кількістю як вітчизняних, так і зарубіжних 

дослідників цієї проблеми, про що свідчить список літератури. Практичне 

значення дослідження проблеми Черни знаходить широке застосування в 

технічній діагностиці, при проектуванні і розробці промислових роботів та в 

інших предметних областях. Це складає теоретичну і практичну цінність



дисертаційної роботи та дає підставу стверджувати, що тема дисертаційного 

дослідження Рисцова І. К. безумовно актуальна.

2. Наукова новизна результатів. До основних результатів дисертації 

можна віднести наступні результати:

1. Отримана точна оцінка довжини найкоротшого нульового слова в 

скінченному автоматі;

2. Одержаний критерій примітивності автомата у термінах повноти 

орбітальних орграфів;

3. Отримані критерії синхронізації і спрямованості скінченних автоматів;

4. Отримані точні лінійні оцінки функції Черни для комутативних і 

трикутних автоматів;

5. Отримані квадратичні оцінки функції Черни для регулярних автоматів і 

автоматів з простими ідемпотентами;

6. Досліджені основні властивості узагальнених лінійних та афінних 

автоматів;

7. Доведено, що проблема поліноміальної досяжності станів в 

узагальнених лінійних автоматах є алгоритмічно розв’язною, а проблема 

мономіальної досяжності станів для афінних двовимірних автоматів є 

алгоритмічно нерозв’язною;

8. Доведено, що примітивний слабо дефектний автомат буде незвідним;

9. Отримана точна оцінка довжини нульового слова для двовимірних 

автоматів над скінченним полем;

10. Доведено, що стискуючий афінний автомат має фрактальний атрактор 

та показано, що класичні фрактали Кантора, Коха і Серпінського є 

атракторами афінних автоматів;

11. Показано, що широкий клас оптимізаційних задач математичної 

економіки можуть бути сформульовані і розв’язані як задачі оптимального 

управління для лінійних дискретних динамічних систем.

В цілому можна стверджувати, що закладені основи нового напрямку в 

теорії узагальнених лінійних та афінних автоматів. Всі результати дисертації



є новими, отримані автором самостійно і строго доведені, що обумовлює їх 

достовірність. Основні результати роботи є новими на момент захисту 

роботи, більшість з яких залишаються неперевершеними і до цього часу.

3. Публікації і презентація результатів. За матеріалами дисертаційної 

роботи опубліковано 23 наукових праці, з яких 20 статей опубліковано в 

наукових журналах, що входять до міжнародних науко-метричних баз даних 

Web of Science і Scopus, 1 препринт, 2 доповіді на конференціях. Без 

співавторів опубліковано 22 роботи.

Результати, наведені у дисертації, доповідалась на науковому симпозіумі 

(м. Турку, Фінляндія, 16 липня 2004 p.), а також на Українському 

математичному конгресі (м. Київ, 27-29 серпня 2009 p.). Результати 

дисертації неодноразово доповідались на науковому семінарі відділу теорії 

цифрових автоматів Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України і 

на науковому семінарі кафедри математичного моделювання економічних 

систем НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського».

4. Структура і оформлення дисертаційної роботи. Дисертаційна робота 

складається зі вступу, шести розділів і списку використаних джерел. Повний 

обсяг роботи викладений на 298 сторінках.

В першому розділі наведено формальну постановку проблеми, проведено 

аналітичний огляд літератури і розкрито стан проблеми Черни на даний час. 

Описані основні результати, які були отримані при розв’язуванні цієї 

проблеми різними авторами для різних класів автоматів. Наведені основні 

підходи до розв’язування даної проблеми, які базуються на прямому і 

оберненому методах побудови зворотного слова у скінченому автоматі. На 

підставі проведеного аналізу існуючих публікацій робиться висновок про те, 

що надій на розв’язування проблеми Черни чисто комбінаторними методами 

майже не залишилось. Тому для розв’язання цієї проблеми необхідно 

розробляти більш глибокі алгебраїчні методи, які грунтуються на теорії 

представлення напівгруп.



В другому розділі визначені основні поняття і доведені основні теореми, 

які використовуються в наступних розділах даної роботи. Основний акцент 

робиться на взаємозв’язках між скінченними автоматами і моноїдами, що 

дозволяє застосувати теорію півгруп і моноїдів для розв’язування автоматних 

задач. Варто зазначити, що у підрозділі 2.3 розглянута теорія досяжності 

станів в автоматі, яка застосовна не тільки до автоматів, але і для довільних 

орієнтованих графів і в цьому сенсі має самостійний інтерес.

Третій розділ присвячено теорії лінійних зображень автоматів і моноїдів, 

а також наведено основи теорії узагальнених лінійних автоматів, які є 

основним інструментом подальших досліджень. Перехід до багатшої 

алгебраїчної структури дозволяє отримати нові результати за рахунок 

використання сильніших алгебраїчних методів. Центральним тут виступає 

підрозділ 3.3, присвячений узагальненим лінійним автоматам (УЛ- 

автоматам).

Четвертий розділ присвячений проблемі Черни. У підрозділі 4.1 

розглянуті класи скінченних автоматів, для яких має місце лінійна оцінка 

довжини синхронізуючого слова в проблемі Черни. До цих класів 

відносяться: автономні, впорядковані, комутативні і трикутні автомати. У 

подальших підрозділах розглядаються класи синхронізованих автоматів, для 

яких існує квадратична верхня оцінка для функції Черни.

В п ’ятому розділі теорія лінійних автоматів, основи якої були викладені у 

третьому розділі, доповнюється афінними автоматами. Афінні автомати тісно 

пов’язані з лінійними автоматами, більш того, в технічних науках їх часто 

навіть не розрізняють і називають «лінійними системами». З теоретичної 

точки зори узагальнені лінійні та афінні автомати можна вважати 

еквівалентними, але афінні автомати зручніші при застосуваннях в різних 

предметних областях.

В шостому розділі теорія лінійних і афінних автоматів застосовується до 

кількох проблем математичної економіки і дискретних динамічних систем. 

На прикладі транспортної задачі і задачі управління запасами показано, що ці
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задачі можуть бути сформульовані і розв’язані як задачі оптимального 

управління для лінійних дискретних динамічних систем.

Підводячи попередній підсумок сказаному, варто підкреслити, що 

дисертаційна робота написана зрозумілою мовою, без явних граматичних 

помилок. Математичні вирази та формули акуратно набрані, подання 

матеріалу роботи логічне і добре скомпоноване з використанням загально 

прийнятої в математиці термінології. Всі результати строго доведені, а сама 

робота виконана на високому математичному рівні. Автореферат повністю 

відповідає змісту дисертації.

5. Недоліки. Явних недоліків, за винятком пропущених посилань на 

літературу, в роботі не знайдено, але можна сформулювати наступні 

зауваження.

1. Інколи автор посилається на роботи, які не відображають останніх 

досягнень за даною проблемою. Наприклад, на сторінці 32 у зв’язку з 

розв’язанням проблеми Черни для циклічних автоматів варто посилатися не 

на роботу Пена, а на роботу Дюбука, який отримав сильніший результат;

2. В деяких випадках автор сформулював гіпотези, які потім 

спростовувалися. Наприклад, в одній із робіт автора в якості гіпотези 

стверджувалося, що у будь-якому спрямованому автоматі існує регулярний 

набір вхідних слів, але пізніше М. В. Берлинков показав, що існують 

спрямовані автомати, множина вхідних слів яких не є регулярною.

6. Висновок. Наведені зауваження не впливають на загальну високу 

оцінку дисертаційної роботи Рисцова І. К., в якій отримано нові результати, 

що є істотним кроком в розвитку теорії автоматів і, зокрема, алгебраїчної 

теорії автоматів. Докторська дисертація «Застосування методів алгебраїчної 

теорії автоматів до проблем аналізу дискретних динамічних систем» 

відповідає всім вимогам п.п. 9,10,12,13 «Порядку присудження наукових 

ступенів», затвердженого постановою КМУ № 576 від 24.07. 2013 р. (зі 

змінами, внесеними згідно Постанови КМУ №656 від 19.08.2015 p., № 1159 

від 30.12. 2015 р. та №567 від 27.07.2016 p.), а її автор Рисцов Ігор



Костянтинович заслуговує присудження йому вченого ступеня доктора 

фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.01 -  теоретичні основи 

інформатики та кібернетики.

Доктор фізико-математичних наук, 
професор, професор кафедри
інтелектуальних програмних систем 
факультету комп’ютерних наук та 
кібернетики Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка C.JI. Кривий
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ВІДГУК
офіційного опонента на дисертаційну роботу 

Рисцова Ігоря Костянтиновича 
«Застосування методів алгебраїчної теорії автоматів 
до проблем аналізу дискретних динамічних систем»,

що представлена на здобуття наукового ступеня 
доктора фізико-математичних наук за спеціальністю

01.05.01 -  теоретичні основи інформатики та кібернетики

Актуальність теми дисертаційної роботи. Дисертаційна робота Рисцова 
Ігоря Костянтиновича присвячена подальшому розвитку алгебраїчної теорії 
автоматів -  розділу теоретичної кібернетики, в якому вивчаються дискретні 
автомати з алгебраїчної точки зору. Основи алгебраїчної теорії автоматів були 
закладені академіком В.М. Глушковим, який сформулював основні проблеми 
цієї теорії й визначив її фундаментальні поняття, а також показав, як можна 
застосувати алгебраїчні конструкції при проектуванні комп'ютерів. У рамках 
даної теорії О.А. Летичевський розв'язав проблему композиційної повноти для 
автоматів Мура, що можна вважати початком структурної теорії автоматів і 
провісником структурної теорії Крона-Роудса. В рамках цієї теорії автором 
дисертації досліджується відома відкрита проблема теорії автоматів, а саме 
проблема Яна Черни. Дану проблему можна сформулювати таким чином: чи 
існує в синхронізованому автоматі з п  станами зворотне слово, яке переводить 
всі його стани в єдиний стан і довжина якого буде не більшою ніж (п — І ) 2. 
Відомий в алгебраїчній теорії автоматів метод Крона-Роудса виявився 
нездатним до розв’язання цієї проблеми, тому автор запропонував новий підхід, 
заснований на теорії лінійних та афінних автоматів. Крім того, дослідження 
проблеми Черни мають прикладний інтерес і результати проведених досліджень 
можуть бути застосовані в різних предметних областях.

Тому тематика дисертаційної роботи є досить актуальною в галузі 
теоретичних основ інформатики та кібернетики.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 
виконана у Національному технічному університеті України «КПІ імені Ігоря 
Сікорського» на кафедрі математичного моделювання економічних систем. 
Дослідження проводились у межах науково-дослідних робіт «Розробка нових 
алгоритмів теорії оптимального управління та їх застосування в моделюванні 
економічних систем» (керівник Капустян В.О., номер державної реєстрації 
0113U001985), «Моделювання функціонування ринків і поведінки економічних 
агентів в умовах кризових явищ» (номер державної реєстрації 0116U007059).

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та їх 
достовірність. Дослідження, проведені в дисертаційній роботі, базуються на



використанні алгебраїчних методів теорії лінійних представлень груп і 
напівгруп, а також методів дискретної математики, зокрема, теорії автоматів, 
теорії графів та комбінаторних методів. Основні положення та висновки 
дисертації є науково обґрунтованими.

Достовірність отриманих результатів обумовлена коректністю постановок 
задач, строгістю математичних міркувань та викладок, формулювань і доведень 
теорем, апробацією результатів на наукових конференціях та семінарах. 
Теоретичні результати підтверджені проведеними числовими експериментами. 
Перевірка достовірності запропонованих методів розв’язання поставлених задач 
виконана за допомогою порівняння з відомими результатами попередніх та 
подальших досліджень інших авторів. Все вище зазначене свідчить про високий 
ступінь обґрунтованості і достовірності одержаних наукових результатів.

Наукова новизна отриманих результатів. Наукова новизна розглянутої 
роботи полягає в тому, що автором закладені основи нової теорії узагальнених 
лінійних та афінних автоматів та запропоновані нові підходи до розв’язання 
проблеми Черни.

До найбільш вагомих нових науково обґрунтованих результатів дисертації, 
які в сукупності розв’язують важливу наукову проблему в галузі теоретичних 
основ інформатики та кібернетики, можна віднести наступні:
-  визначено основні властивості узагальнених лінійних і афінних автоматів, які 
пов’язані з проблемою зворотності;
-  отримано лінійну оцінку функції Черни для комутативних автоматів;
-  отримано точну оцінку довжини найкоротшого нульового слова в скінченному 
автоматі;
-  отримано критерії синхронізації і спрямованості скінченних автоматів;
-  отримано квадратичні оцінки функції Черни для регулярних автоматів і 
автоматів з простими ідемпотентами;
-  доведено, що проблема поліноміальної досяжності станів в лінійних автоматах 
є алгоритмічно розв’язною, а проблема мономіальної досяжності станів для 
афінних двовимірних автоматів є алгоритмічно нерозв’язною;
-  доведено, що стискуючий афінний автомат має аттрактор. Встановлено, що 
фрактали Кантора, Коха і Серпинського є аттракторами афінних автоматів;
-  визначено зв’язки узагальнених афінних автоматів з дискретними 
динамічними системами і встановлено, що деякі оптимізаційні задачі 
математичної економіки можуть бути сформульовані як задачі оптимального 
управління для дискретних динамічних систем;
-  одержано критерій примітивності скінченного автомата;
-  доведено, що примітивний слабо дефектний автомат буде незвідним;
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-  одержано точну оцінку довжини нульового слова для двовимірних автоматів 
над скінченним полем.

Основні результати роботи є новими на момент їх публікації, і більшість з 
них залишаються неперевершеними і до цього часу.

Аналіз публікацій та повнота відображення результатів в авторефераті 
дисертації. Основні результати дисертаційної роботи викладено у 23 наукових 
працях, з яких 20 статей опубліковано в наукових журналах, що входять до 
міжнародних науково-метричних баз даних Web of Science і Scopus, 1 препринт,
2 доповіді на конференціях. Без співавторів опубліковано 22 роботи.

Результати, наведені у дисертації, доповідалась на науковому симпозіумі 
(м. Турку, Финляндія, 16 липня 2004 p.), а також на Українському 
математичному конгресі (м. Київ, 27-29 серпня 2009 p.), неодноразово 
доповідались на науковому семінарі відділу теорії цифрових автоматів Інституту 
кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України і на науковому семінарі кафедри 
математичного моделювання економічних систем Національного технічного 
університету України «КПІ імені Ігоря Сікорського».

Публікації повністю відображають зміст теоретичних, аналітичних та 
практичних досліджень, викладених у представленій до захисту дисертації. 
Наукові результати і висновки, представлені в авторефераті, ідентичні основним 
положенням дисертації та в достатньому обсязі відображають її зміст.

Практичне значення результатів дисертації. Отримані наукові 
результати можуть бути застосовані для моделювання інформаційних процесів в 
розподілених інформаційних системах, зокрема пов’язаних з інформаційною 
безпекою. Проблема побудови зворотного експерименту має також прикладний 
інтерес, оскільки її можна розглядати як розробку узагальненої стартової кнопки 
для технічних пристроїв. Тому найбільш вірогідною сферою застосування цих 
результатів може бути технічна діагностика працездатності пристроїв. Іншою 
важливою галуззю застосування може стати роботизоване збирання 
промислових виробів.

Результати дисертації впроваджені в навчальний процес у Національному 
технічному університеті України «КПІ імені Ігоря Сікорського» при викладанні 
дисципліни «Теорія автоматів в моделюванні економічних систем» за освітньо- 
професійною програмою «Економічна кібернетика».

Огляд змісту дисертаційної роботи. Дисертація містить вступ, шість 
розділів, висновки по роботі та список використаних джерел із 108 найменувань. 
Повний обсяг дисертації складає 293 сторінки.
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У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету 
та задачі дослідження, розкрито суть проблеми Черни, вказано на зв’язок роботи 
з програмами науково-дослідницької діяльності, визначено методи дослідження, 
наукову новизну отриманих результатів та можливі напрями практичних 
застосувань. Також наведено інформацію про апробацію результатів 
дослідження та відомості про особистий внесок здобувача, публікації тощо.

У першому розділі проведено аналітичний огляд наукової літератури за 
темою дисертації та описано стан проблеми Черни на даний час.

У другому розділі визначені основні поняття і доведені основні теореми, які 
стосуються скінченних автоматів

Третій розділ присвячено теорії лінійних зображень та теорії узагальнених 
лінійних автоматів. Четвертий розділ присвячено проблемі Черни та розглянуто 
класи скінченних синхронізованих автоматів, для яких має місце лінійна і 
квадратична верхня оцінки для функції Черни. У п’ятому розділі розглянуто 
афінні автомати, а також описано їхнє застосування до вирішення деяких 
прикладних проблем, зокрема до проблем фрактальної геометрії. У шостому 
розділі досліджено зв’язки афінних автоматів з дискретними динамічними 
системами, на прикладі транспортної задачі та задачі управління запасами 
показано, що вони можуть бути сформульовані як задачі оптимального 
керування для дискретних динамічних систем.

Дисертаційна робота написана українською мовою з використанням 
загальноприйнятої в математиці термінології. Відмітимо також систематичне і 
логічне подання матеріалу та його розташування. Оформлення дисертаційної 
роботи та автореферату відповідає вимогам державних стандартів та МОН 
України.

Зауваження щодо змісту дисертації:
1. З огляду на назву дисертації автору варто було б зупинитися, хоча б 

коротко, на визначенні переваг і недоліків пропонованих в дисертації методів 
алгебраїчної теорії автоматів порівняно з відомими і використовуваними на 
практиці методами аналізу дискретних динамічних систем.

2. Розділ 6 дисертації, присвячений дискретним динамічним системам 
бажано було б зробити більш розширеним і змістовним.

3. Хоча основні положення та наукові результати виконаного дослідження 
знайшли своє досить повне відображення у відкритому друці, було б доцільно 
провести їх апробацію на більшій кількості міжнародних наукових конференцій
з даної проблематики.

4. Оформлення дисертації не позбавлене недоліків: у тексті зустрічаються 
стилістичні похибки, синтаксичні помилки та русизми.

Однак в цілому наведені зауваження не знижують цінності та не 
впливають на загальну високу позитивну оцінку дисертаційної роботи.
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ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК

Вважаю, що дисертація Рисцова Ігоря Костянтиновича є завершеним 
цілісним науковим дослідженням на актуальну тему, яке охоплює широкий 
спектр важливих проблем як теорії, так і практики використання методів 
алгебраїчної теорії автоматів в задачах аналізу дискретних динамічних систем. 
Дисертація містить ряд наукових положень, науково обґрунтованих результатів 
та висновків, вірогідність яких сумнівів не викликає.

Основні положення і результати виконаного дослідження пройшли 
апробацію на міжнародних наукових конференціях та семінарах, знайшли своє 
досить повне відображення у відкритому друці. Результати роботи можуть бути 
успішно використаними для моделювання різних інформаційних процесів в 
розподілених інформаційних системах, при дослідженні, діагностики 
працездатності технічних пристроїв, роботизованого збирання промислових 
виробів тощо, а також впровадженими у навчальний процес закладів вищої 
освіти України, які здійснюють підготовку фахівців за такими напрямами як 
«прикладна математика», «системний аналіз», «економічна кібернетика» та ін.

Автореферат повністю відповідає дисертації за змістом. Матеріали 
кандидатської дисертації здобувача в докторській дисертації не 
використовувалися.

Враховуючи актуальність, новизну, науковий рівень та важливість 
одержаних автором наукових результатів, їхню обґрунтованість, достовірність, 
ступінь апробації, а також практичну цінність сформульованих положень та 
висновків, вважаю, що дисертаційна робота Рисцова Ігоря Костянтиновича 
«Застосування методів алгебраїчної теорії автоматів до проблем аналізу 
дискретних динамічних систем» відповідає вимогам пп. 9,10,12,13 «Порядку 
присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів України № 567 від 24.07.2013 р. зі змінами, внесеними постановами 
Кабінету Міністрів України № 656 від 19.08.2015 p., № 1159 від 30.12. 2015 р. та 
№ 567 від 27.07.2016 р, а її автор Рисцов Ігор Костянтинович заслуговує на 
присудження йому наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за 
спеціальністю 01.05.01 -  теоретичні основи інформатики та кібернетики.

Офіційний опонент
Доктор фіз.-мат. наук, провідний науковий співробітник 
відділу методів дискретної оптимізації, 
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ВІДГУК
офіційного опонента на дисертаційну'роботу Ігоря Костянтиновича Рисцова 

«Застосування методів алгебраїчної теорії автоматів до проблем аналізу 
дискретних динамічних систем», представлену на здобуття наукового 
ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.01 - 

теоретичні основи інформатики та кібернетики.

1. Актуальність теми.
Дисертація являє собою наукове дослідження з теорії кінцевих автоматів і 

алгебраїчної теорії узагальнених автоматів. Вона побудована на оригінальних 
роботах автора, спрямованих на вирішення проблеми Черни. Гіпотеза Черні (1964 
рік), про те що в кінцевому автоматі з п станами, у якого є зворотне слово, 
знайдеться зворотне слово довжини (п-1) Л 2, залишається ні доведеною, ні 
спростованою. Пошуки вирішення цієї проблеми привели автора до нових 
наукових результатів, як в традиційній області кінцевих автоматів, так і в 
суміжному розділі - алгебраічской теорії узагальнених лінійних і афінних 
автоматів. Ця нова галузь з'явилася на стику теорії уявлення напівгруп і теорії 
автоматів. За висловом Тессон і Тьєрі: різноманіття напівгруп є справжніми 
діамантами, оскільки допускають опис і в теорії мов, і в логіці, і теорії обчислень. 
По-суті, тут формулюються нові завдання в добре розвиненій математичної теорії 
зображень напівгруп, і можна по іншому поглянути на багато відомих результати.

Отримані результати є внеском в теорію автоматів.

2. Наукова результати, які отримані автором дисертаційної роботи
Дисертаційної робота заклала основи теорії узагальнених лінійних і афінних 

автоматів. Виділимо основні результатами.
1. Отримана точна оцінка довжини найкоротшого ядерного і нульового слова в 

кінцевому автоматі.
2. Отриманий критерій примітивності кінцевого автомата в термінах повноти 

орбіталей і орбітальних орграфів. Описани основні властивості орбітальних 
орграфів автомата.

3. Отримані критерії синхронізації і спрямованості кінцевих автоматів. 
Доведено, що множина зворотних слів буде регулярним ідеалом.

4. Доведено, що проблема полиномиальной досяжності станів в лінійних 
автоматах є алгоритмічно розв'язною, а проблема мономіальноі досяжності для 
афінних двовимірних автоматів є алгоритмічно нерозв'язною.

5. Доведено, що кінцевий автомат можна вкласти в узагальнений лінійний 
автомат.

6. Отримані точні лінійні оцінки функції Черни для комутативних, 
нильпотентних і трикутних автоматів.
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7. Отримані квадратичні оцінки функції Черни для регулярних автоматів і . 
автоматів з простими ідемпотентами.

8. Доведено, що незвідний кінцевий автомат буде примітивним, а примітивний 
слабо дефектний автомат буде незвідним.

9. Отримана точна оцінка довжини нульового слова для двовимірних автоматів 
над кінцевим полем.

10. Доведено, що сжімющій афінний автомат має фрактальний аттрактор. 
Показано, що класичні фрактали Кантора, Коха і Серпинського є аттракторами 
афінних автоматів.

11. Показано, що широкий клас оптимізаційних задач математичної економіки 
можуть бути сформульовані і вирішені як завдання оптимального управління для 
лінійних дискретних динамічних систем.

3. Публікації та презентація результатів.
За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 23 наукових праці, серед 

них 20 статей в наукових журналах, які входять в науко-метричну базу Scopus, 
препринт і 2 доповіді на конференціях. Без співавторів опубліковано 22 роботи. 
Результати доповідалися на науковому симпозіумі (Турку, 2004), на українському 
математичному конгресі (Київ, 2009), на науковому семінарі відділу теорії 
цифрових автоматів Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України і на 
науковому семінарі кафедри математичного моделювання економічних систем 
НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського ».

3. Практичне значення дисертації.
Автомати самих різних видів знаходять повсюдне застосування в сучасному 

світі. Розвиток теорії автоматів - необхідна умова розвитку технологій створення і 
конструюванні нових видів автоматів.

Результати дисертації були впроваджені в навчальний процес в 
Національному технічному університеті України «КПІ ім. Ігоря Сікорського » при 
викладанні дисципліни Теорія автоматів в моделюванні економічних систем».

4. Структура і оформлення дисертаційної роботи.
Дисертація складається зі вступу, шести розділів та списку використаної 

літератури. Повний обсяг роботи - 298 сторінок.
У першому розділі описано сучасний стан проблеми Черни.
Другий розділ присвячено теорії кінцевих автоматів.
Третий розділ присвячено теорії лінійних відображень і теорії узагальнених 

лінійних автоматів.
У четвертому розділі доведено основні результати по функції Черни, 

розглянуті класи кінцевих синхронізованих автоматів, для яких отримана лінійна і 
квадратична верхня оцінка.



У п'ятому розділі описаний зв'язок афінних автоматів з геометрією 
фракталів.

У шостому розділі на прикладі транспортної задачі і задачі управління 
запасами показані зв'язки афінних автоматів з дискретними динамічними 
системами.

Дисертація написана з використанням загальноприйнятої лексики і 
термінології. Матеріал логічно представлений і розташований.

Автореферат відповідає змісту дисертації.

5. Недоліки.
Дисертацію можна було б полегшити і зменшити в обсязі, якщо вилучити 

класичні відомості і відомі результати з теорії зображень напівгруп. І навпаки, 
хотілося б бачити більше ілюстрацій і прикладів до оригінальних теорем, які 
доведені автором.

6. Висновок.
Отримані в дисертаційній роботі Рисцова І.К. результати закладають основи 

теорії узагальнених лінійних і афінних автоматів, нового наукового напрямку, що є 
великим поступом в загальній теорії автоматів.

Докторська дисертація «Застосування методів алгебраїчної теорії автоматів 
до проблем аналізу дискретних динамічних систем» відповідає вимогам п.п. 
9,10,12,13 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постановою 
КМУ № 576 від 24.07. 2013 (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ 
№656 від 19.08.2015 p., № 1159 від 30.12. 2015 і №567 від 27.07.2016 p.). Її автор, 
Рисцов Ігор Костянтинович, заслуговує присудження йому наукового ступеня 
доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.01 - теоретичні основи 
інформатики та кібернетики.

Доктор фізико-математичних наук, 
професор, завідувач кафедри мережних технології 
Національного університету /
“Києво-Могилянська Академія”
01/06/2020 р.
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