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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальнiсть теми. Вперше термiн напiвгрупа виник ще на початку
XX столiття, а як область незалежних дослiджень, теорiя напiвгруп почала
формуватися вже у 20-х роках минулого столiття. Саме у цей перiод пер-
шим систематично дослiджувати напiвгрупи почав український математик
Сушкевич, свої дослiдження вiн пiдсумував у монографiї 1937 року. Основ-
ним його результатом стала вiдома теорема, яку нинi називають теоремою
Сушкевича–Рiса (другому автору належить зручнiше матричне формулюва-
ння цього факту), дана теорема й досi є одним з найяскравiших результатiв
теорiї напiвгруп.
У перiод 40 – 50-х рокiв дослiдження напiвгруп набули бiльшої iнтен-

сивностi. Напiвгрупами починають займатися такi вiдомi математики, як
Мальцев, Рiс, Ляпiн, Клiффорд, та iншi. Цей перiод розвитку теорiї напiв-
груп пiдсумовується виходом монографiї Ляпiна та першого тому «Алгебра-
їчної теорiї напiвгруп» Клiффорда та Престона.
У подальшому кiлькiсть статей, присвячених напiвгрупам, стрiмко зро-

стає. Крiм загальних монографiй з теорiї напiвгруп починають виходити
монографiї, присвяченi окремим її роздiлам. До прикладу, присвячена iн-
версним напiвгрупам монографiя Петрiча перевищує за обсягом два томи
Клiффорда та Престона. Вже у 1996 роцi виходить монографiя Лiпскомба,
присвячена тiльки однiй iнверснiй симетричнiй напiвгрупi. Дуже активно
починають вивчатися напiвгрупи перетворень — кiлькiсть присвячених їм
робiт вимiрюється сотнями (зокрема, див. монографiї Суллiвана, Ганюшкiна
та Мазорчука i наведену там бiблiографiю).
У своїй монографiї 1960 року Ляпiн для напiвгруп перетворень описав

загальну конструкцiю та поставив задачу її вивчення. Пiзнiше цю констру-
кцiю узагальнили на довiльнi напiвгрупи.
Для кожної напiвгрупи (S, ·) та довiльного фiксованого елемента a ∈ S

можна задати нову асоцiативну операцiю ∗a за наступним правилом

x ∗a y = x · a · y.

Операцiю ∗a називають сендвiч-множенням, а напiвгрупу (S, ∗a) — ва-
рiантом, породженим елементом a, чи сендвiч-напiвгрупою iз сендвiч-
елесментом a.
Першi дослiдження варiантiв деяких напiвгруп вiдображень провiв Ма-

гiл у серiї статей 1967 року. Пiзнiше варiанти рiзних класiв напiвгруп почали
дослiджувати Михайлов, Суллiван, Саймонс, Чiнрам, Хуанг, Чейз та iншi.
Варiанти абстрактних напiвгруп та їх властивостi вивчав Хiкi у роботах
1983, 1986 рокiв. Будова варiантiв конкретних напiвгруп дослiджувалася у
роботах Чейза, Хана та Ловсона. Також доволi багато уваги придiлялося
дослiдженню варiантiв матричних напiвгруп: Хуаг, Кемпрасiт, Раннасон.
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Серед сучасних робiт з теорiї напiвгруп варто вiдзначити роботи укра-
їнських математикiв Цяпути, Гутiка, Гаврилкiва, Жучка, Кочубiнської.
В останнi роки велику увагу дослiдженню варiантiв напiвгруп придiля-

ють Гутiк, Максимик, Долiнка, Iст, Хилинський.
Вищеперелiчене свiдчить про те, що класифiкацiя з точнiстю до iзомор-

фiзму, дослiдження будови та груп автоморфiзмiв варiантiв рiзних класiв
напiвгруп є актуальною задачею. Дослiдженню будови варiантiв напiвгруп
та їх властивостей i присвячена дана дисертацiйна робота.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Ро-
бота виконана у рамках дослiджень кафедри алгебри та комп’ютерної мате-
матики механiко-математичного факультету Київського нацiонального унi-
верситету iменi Тараса Шевченка, тема № 16БФ038-01 «Якiсний аналiз та
керування еволюцiйними системами складної структури» (номер державної
реєстрацiї 0116U004752).

Метою i завданням дослiджень дисертацiйного дослiдження є опис
з точнiстю до iзоморфiзму варiантiв матричних напiвгруп Рiса над тривi-
альною групою з нулем, комутативних в’язок з нулем, напiврешiток. Дослi-
дження напiвгрупи Брандта та можливостi її iзоморфностi деякому варiан-
ту. Дослiдження груп автоморфiзмiв булеану скiнченної множини, решiтки
пiдпросторiв та решiтки розбиттiв скiнченної множини.

Об’єктом дослiджень є варiанти напiвгруп.
Предметом дослiджень є будова варiантiв матричних напiвгруп Рiса,

комутативних в’язок з нулем, напiврешiток, напiвгрупи Брандта та груп ав-
томорфiзмiв булеану скiнченної множини, решiтки пiдпросторiв та решiтки
розбиттiв скiнченної множини.

Методи дослiдження. У процесi дослiдження, проведеного у дисерта-
цiйнiй роботi, застосовуються методи алгебраїчної теорiї напiвгруп та ком-
бiнаторного аналiзу.

Наукова новизна одержаних результатiв. У дисертацiйнiй роботi
вперше одержанi новi теоретичнi результати. Основнi науковi результати,
якi визначають її наукову новизну i виносяться на захист:

− встановлено критерiй iзоморфностi варiантiв комутативних в’язок з
нулем;

− встановлено критерiй iзоморфностi варiантiв решiтки розбиттiв злi-
ченної множини;

− доведено попарну iзоморфнiсть всiх регулярних варiантiв матричної
напiвгрупи РiсаM0(G;n,m;P ), отримано критерiй регулярностi ва-
рiанта напiвгрупи Рiса та критерiй iзоморфностi варiантiв матричної
напiвгрупи Рiса над тривiальною групою з нулем;

− доведено, що скiнченна напiвгрупа Брандта не є варiантом жодної
напiвгрупи;

− описано будову групи автоморфiзмiв варiанту булеану скiнченної
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множини та групи автоморфiзмiв варiантiв решiтки пiдпросторiв n-
вимiрного векторного простору над полем Fq;

− описано будову групи автоморфiзмiв варiанту решiтки розбиттiв
скiнченної множини.

Практичне значення одержаних результатiв. Результати дисерта-
цiйної роботи мають теоретичний характер. Вони можуть бути застосованi
при дослiдженнi будови варiантiв та їх груп автоморфiзмiв iнших класiв на-
пiвгруп, а також у спецкурсах з теорiї напiвгруп та комбiнаторного аналiзу.

Особистий внесок здобувача. Основнi результати роботи, що винося-
ться на захист, отриманi автором самостiйно. У спiльних з науковим керiв-
ником роботах О. Г. Ганюшкiну належать постановка задачi, формулювання
критерiю iзоморфностi варiантiв решiтки (теорема 1) i пiдбiр прикладiв для
застосування цього критерiю в [1]. Також О. Г. Ганюшкiну належать поста-
новка задачi, формулювання основного результату (теорема 16) i розробка
плану його доведення в статтi [3]. У статтi [7] О. Г. Ганюшкiну належать
постановка задачi, формулювання теорем 2, 3 та 4 та розробка плану їх
доведення.

Апробацiя результатiв дисертацiї. Основнi результати дослiдження
доповiдалися на наукових конференцiях рiзного рiвня:

1. Third Interuniversity Conference for Young Scientists in mathematics
and physics (Kyiv, April 25-27, 2013.)

2. Fifteenth International Scientific Mykhailo Kravchuk Conference. (Kyiv,
May 15-17, 2014.)

3. Sixteenth International Scientific Mykhailo Kravchuk Conference (Kyiv,
May 14-15, 2015.)

4. X International Algebraic Conference in Ukraine dedicated to the 70th
anniversary of Yu. A. Drozd (Odessa, 20-27 August, 2015.)

5. Seventeenth International Scientific Mykhailo Kravchuk Conference
(Kyiv, May 19-20, 2016.)

6. XI Summer school "Algebra, Topology, Analysis (Odessa, August 1-14,
2016.)

7. 11 International Algebraic Conference in Ukraine dedicated to the 75th
anniversary of V. V. Kirichenko (Kyiv, 3-7 July, 2017.)

8. XII Summer school "Algebra, Topology, Analysis (Kolochava, July 10-23,
2017.)

9. Eighteenth International Scientific Mykhailo Kravchuk Conference
(Lutsk-Kyiv, October 7-10, 2017.)

10. XII International Algebraic Conference in Ukraine dedicated to the 215th
anniversary of V. Bunyakovsky (Vinnytsia, July 02-06, 2019.)

11. International mathematical conference dedicated to the 60th anniversary
of the department of algebra and mathematical logic of Taras Shevchenko
National University of Kyiv (Kyiv, July 14–17, 2020.)
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Публiкацiї. Основнi результати роботи опублiковано у 18 наукових пра-
цях. Iз них 7 у статтях у наукових фахових виданнях, серед яких 6 у фахових
виданнях з перелiку, затвердженого Мiнiстерством освiти i науки України
[1, 2, 4, 5, 6, 7] (4 без спiвавторiв) та 1 – у наукових фахових виданнях
якi включенi до мiжнародної наукометричної бази даних «Scopus» [3], 9 –
у матерiалах мiжнародних наукових конференцiях, 2 – у матерiалах лiтнiх
шкiл.

Структура й об’єм дисертацiї. Дисертацiя складається з вступу, п’я-
ти роздiлiв, висновкiв, списку лiтератури та додаткiв. Загальний обсяг робо-
ти – 132 сторiнки. Обсяг основного тексту дисертацiї – 116 сторiнок. Список
використаної лiтератури займає 6 сторiнок i налiчує 65 найменувань. Дода-
тки займають 3 сторiнки i мiстять список публiкацiй за темою дисертацiї,
вiдомостi про апробацiю результатiв дисертацiї.

Подяка. Автор дисертацiї висловлює щиру подяку своєму науковому
керiвнику Ганюшкiну Олександру Григоровичу за постановку розглянутих
у роботi задач, пiдтримку в її написаннi, постiйну увагу, консультацiї та
корисне обговорення результатiв.

ОСНОВНИЙ ЗМIСТ РОБОТИ

У вступi обґрунтовано актуальнiсть теми дисертацiї, сформульовано ме-
ту дослiдження, висвiтлено наукову новизну i практичне значення отрима-
них результатiв, наведено вiдомостi про публiкацiї, особистий внесок здобу-
вача i ступiнь апробацiї роботи.
У першому роздiлi подано огляд лiтератури за темою дисертацiї.
Другий роздiл мiстить означення та допомiжнi твердження, якi вико-

ристовуються в текстi дисертацiйної роботи.
Третiй роздiл присвячено дослiдженню варiантiв рiзних класiв напiв-

груп. Основна увага придiлена дослiдженню будови варiантiв рiзних ти-
пiв матричних напiвгруп Рiса. Отримано деякi загальнi властивостi варiан-
тiв, якi можна встановити за сендвiч-матрицею початкової напiвгрупи Рiса,
зокрема отримано критерiй регулярностi варiанта. Також розглянуто варi-
анти прямокутних в’язок.
Зокрема, у роздiлi дослiджено варiанти матричних напiвгруп Рiса над

тривiальною групою та над довiльною групою з нулем. Отримано деякi до-
помiжнi твердження для (0, 1)-матриць, якi використовуються в подальшо-
му дослiдженнi.

Твердження 3.1. Нехай P — (0, 1)-матриця порядку m×n, Eij — ма-
трична одиниця iз Mn×m(R). Перестановками рядкiв i стовпцiв матрицю
P · Eij · P можна звести до вигляду(Ir×l 0

0 0

)
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де Ir×l — матриця, всi елементи якої є одиницями, r — кiлькiсть одиниць
у i-му стовпцi матрицi P , а l — кiлькiсть одиниць у j-му рядку матри-
цi P .

Нехай Aij — фiксований елемент напiвгрупи M0(G;n,m;P ). Очевидно,
що варiант (M0(G;n,m;P ), ∗Aij ) теж є напiвгрупою Рiса, але iз сендвiч-
матрицею P ·Aij ·P . З’ясовано, який вигляд може мати ця сендвiч-матриця.

Твердження 3.2. Якщо у матрицi Q = P · Aij · P на мiсцi lk сто-
їть нуль, то нульовим буде або весь k-й стовпець, або весь l-й рядок, або
одночасно k-й стовпець та l-й рядок.

Твердження 3.3. Якщо j-й рядок або i-й стовпець матрицi P є ну-
льовими, то варiант (M0(G;n,m;P ), ∗[a]ij ) є напiвгрупою з нульовим мно-
женням.

Отримано критерiй регулярностi варiанта матричної напiвгрупи Рiса над
групою з нулем. Також доведено iзоморфнiсть регулярних варiантiв.

Теорема 3.3. Варiант (M0(G;n,m;P ), ∗Aij
) напiвгрупи M0(G;n,m;P )

буде регулярним тодi i тiльки тодi, коли j-й рядок та i-й стовпець ма-
трицi P не мiстять нулiв.

Теорема 3.4. Усi регулярнi варiанти напiвгрупи Рiса M0(G;n,m;P )
попарно iзомофнi.

Дослiджено умови iзоморфностi напiвгруп Рiса над тривiальною групою
з нулем. Розглянуто напiвгрупи РiсаM0(G;n,m;P ) таM0(G;n,m;P ′). Во-
ни дослiдженi у випадках, коли (0, 1)-матриця P ′ отримана з матрицi P
перестановкою двох рядкiв або двох стовпчикiв.
У результатi сформульовано i доведено загальне твердження про iзомор-

фнiсть таких напiвгруп.

Наслiдок 3.3. Якщо матриця P̃ отримана з матрицi P за допомо-
гою перестановок рядкiв i стовпцiв, то напiвгрупи Рiса M0(G;n,m;P ) та
M0(G;n,m; P̃ ) iзоморфнi.

Дослiджено будову варiантiв напiвгрупи Рiса над тривiальною групою з
нулем, зокрема, розглянуто регулярнi варiанти.

Твердження 3.6. Якщо варiант (M0(G;n,m;P ), ∗Aij ) напiвгрупи Рi-
са над тривiальною групою з нулем є регулярним, то вiн iзоморфний
напiвгрупi M0(G;n,m; Im×n).

Для двох матричних напiвгруп Рiса над довiльною групою з нулем поки
що немає критерiю їх iзоморфностi. Але для деяких типiв матричних напiв-
груп Рiса такi критерiї вдається встановити. У роботi встановлено критерiй
iзоморфностi двох варiантiв напiвгрупи Рiса над тривiальною групою з ну-
лем.
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Теорема 3.5. Варiанти S1 = (M0(G;n,m;P ), ∗Aij
) та S2 =

(M0(G;n,m;P ), ∗Alk
) iзоморфнi тодi i тiльки тодi, коли матрицi Q =

PAijP та F = PAlkP пiсля викреслення нульових рядкiв i стовпцiв збi-
гаються.

Користуючись отриманим критерiїв можна пiдрахувати кiлькiсть попар-
но не iзоморфних варiантiв для вiдповiдних напiвгруп. Позначимо через ri
кiлькiсть одиниць в i-му рядку матрицi P , а через sj — кiлькiсть одиниць
у j-му стовпцi матрицi P .

Наслiдок 3.4. Якщо для матрицi P множина {ri : 0 � i � m} � {0}
має k елементiв, а множина {sj : 0 � j � n} � {0} — l елементiв, то
напiвгрупа Рiса M0(G;n,m;P ) має точно k · l + 1 попарно неiзоморфних
варiантiв.

Далi у роздiлi розглянуто питання, чи iснують напiвгрупи, якi не є варi-
антами iнших напiвгруп.
Дослiджено напiвгрупи Брандта, якi iзоморфнi матричним напiвгрупам

Рiса, сендвiч-матрицею яких є одинична матриця. Доведено, що якщо варi-
ант (S, ∗a) iзоморфний [скiнченнiй] напiвгрупi Брандта, то напiвгрупа S є
[скiнченною цiлком] 0-простою.
Дослiджено властивостi сендвiч-матрицi Q варiанта. Доведено, що якщо

у матрицi Q нуль стоїть на мiсцi lk, то нульовим буде або k-й стовпчик чи
l-й рядок, або одночасно k-й стовпчик та l-й рядок.

Твердження 3.14. Жоден варiант (M0(G0; I, J ;P ), ∗Aij ) матричної
напiвгрупи Рiса не iзоморфний напiвгрупi Рiса M0((G′)0;K,K;�) з оди-
ничною сендвiч матрицею �.

Для напiвгруп Брандта, якi не мiстять бiциклiчної пiднапiвгрупи, дове-
дено, що такi напiвгрупи не iзоморфнi жодному варiанту.

Теорема 3.7. Якщо напiвгрупа S не мiстить бiциклiчної пiднапiвгру-
пи, то для кожного a ∈ S, варiант (S, ∗a) не є напiвгрупою Брандта.

Для скiнченної напiвгрупи Брандта цей результат дозволяє розв’язати
питання, чи може вона бути варiантом деякої напiвгрупи.

Теорема 3.8. Скiнченна напiвгрупа Брандта не є варiантом жодної
напiвгрупи.

Показано, що варiант напiвгрупи, яка мiстить бiциклiчну пiднапiвгру-
пу i сендвiч-елемент якого лежить в цiй пiднапiвгрупi, не є напiвгрупою
Брандта. Також аналогiчне питання розглянуто для найменшого не нульо-
вого iдеала I1 iнверсної симетричної напiвгрупи ISn.

Теорема 3.10. Iдеал I1 напiвгрупи ISn не є варiантом жодної напiв-
групи.
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Далi у роздiлi дослiджено варiанти прямокутних в’язок. Показано, що
довiльний варiант прямокутної в’язки iзоморфний початковiй прямокутнiй
в’язцi. Таким чином для прямокутної в’язки справедлива наступна теорема.

Теорема 3.11. Всi варiанти (S, ∗(xi,yj)) попарно iзоморфнi та iзоморфнi
початковiй прямокутнiй в’язцi S.

Прямокутна в’язка не має одиницi. Далi у роздiлi розглядається напiв-
група, отримана приєднанням одиницi до даної прямокутної в’язки. Її варi-
анти класифiкованi з точнiсттю до iзоморфiзму.

Теорема 3.12. Всi варiанти прямокутної в’язки з приєднаною одини-
цею S1, сендвiч-елементом яких не є одиниця, попарно iзоморфнi. Варiант,
сендвiч-елементом якого є одиниця, не iзоморфний жодному з iнших варi-
антiв.

А також справедливе подiбне твердження для випадку приєднання нуля.

Теорема 3.13. Варiанти (S0, ∗(ax,by)), сандвiч-елементи яких є не ну-
льовими, iзоморфнi S0. Варiант (S0, ∗0) iзоморфний напiвгрупi з нульовим
множенням.

Четвертий роздiл присвячено дослiдженню варiантiв решiток i напiв-
решiток.
У цьому роздiлi детально розглядаються нижнi напiврешiтки та кому-

тативнi в’язки, якi є нижнiми напiврешiтками вiдносно часткового порядку
a � b ⇔ ab = a.
Нехай (L,�) — скiнченна нижня напiврешiтка з нулем 0, a ∈ L − фi-

ксований елемент. Дослiджено варiанти (L, ∗a) напiврешiтки L iз сендвiч-
елементом a, на якому задано сендвiч-множення x ∗a y = x ∧ a ∧ y.
Iнтервалом [0, a] назвемо множину елементiв x ∈ L таких, що 0 � x � a.

Кожному елементу x ∈ [0, a] приписано вагу

ω(x) = |{y ∈ L | a ∧ y = x}|.

За допомогою поняття ваги отримано критерiй iзоморфностi варiантiв
скiнченних нижнiх напiврешiток:

Теорема 4.1. Варiанти (L, ∗a) i (L, ∗b) напiврешiтки L iзоморфнi тодi
й лише тодi, коли iснує iзоморфiзм iнтервалу [0, a] на iнтервал [0, b], який
зберiгає ваги елементiв.

Цей критерiй застосовується до наступних класiв напiвгруп.

Твердження 4.1. Усi варiанти скiнченного ланцюга попарно неiзомор-
фнi.

Наслiдок 4.1. Кiлькiсть попарно неiзоморфних варiантiв ланцюга дов-
жини n дорiвнює n+ 1.
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Нагадаємо, що впорядковану за включенням множину Bn всiх пiдмно-
жин множини {1, 2, . . . , n} називають булеаном множини {1, 2, . . . , n}.

Твердження 4.2. Нехай A i B — два елементи булеану Bn. Варiанти
(Bn, ∗A) та (Bn, ∗B) будуть iзоморфними тодi i тiльки тодi, коли мно-
жини A i B мають однакову потужнiсть.

Наслiдок 4.2. Кiлькiсть попарно неiзоморфних варiантiв булеану Bn

дорiвнює n+ 1.

Нехай L(n, q) є впорядковананою за включенням решiтка пiдпросторiв
n–вимiрного векторного простору F

n
q над скiнченним полем Fq порядку q.

Твердження 4.3. Варiанти (L(n, q), ∗U ) та (L(n, q), ∗W ) решiтки
L(n, q) iзоморфнi тодi i тiльки тодi, коли пiдпростори U i W мають одна-
кову розмiрнiсть.

Наслiдок 4.3. Кiлькiсть попарно неiзоморфних варiантiв решiтки
L(n, q) дорiвнює n+ 1.

Окрема увага придiлена решiтцi розбиттiв скiнченної множини та за-
стосуванню до неї критерiю iзоморфностi варiантiв скiнченних нижнiх
напiврешiток. Через Partn позначається решiтка всiх розбиттiв множини
{1, 2, . . . , n}, причому розбиття ρ вважається меншим за розбиття τ тодi й
лише тодi, коли кожен блок розбиття ρ мiститься в одному iз блокiв розбиття
τ . Розбиття τ має тип (l1, l2, . . . , ln) (або 1l12l2 . . . nln), якщо воно мiстить l1
блокiв довжини 1, l2 блокiв довжини 2, . . . , ln блокiв довжини n. Зрозумiло,
що l1 + 2l2 + · · ·+ nln = n.

Очевидно, що розбиття ρ буде коатомом решiтки Partn тодi i тiльки то-
дi, коли воно є розбиттям на два блоки. Зокрема, решiтка Partn має рiвно
2n−1 − 1 коатомiв.
Нехай ρ — розбиття множини {1, 2, . . . , n} на блоки M1, . . . ,Mk поту-

жностей m1, . . . ,mk вiдповiдно. Тодi iнтервал [0, ρ] iзоморфний декартовому
добутку Partm1

× · · · × Partmk
.

Позначимо через κ(L) кiлькiсть коатомiв решiтки L.
Легко бачити, що якщо скiнченна решiтка L є декартовим добутком L =

L1×· · ·×Lm решiток L1, . . . , Lm, то елемент b ∈ L буде коатомом тодi i тiльки
тодi, коли вiн має вигляд b = (11, . . . , 1i−1, bi, 1i+1 . . . , 1m), де 1j — одиниця
решiтки Lj , а bi — коатом решiтки Li. Зокрема, κ(L) = κ(L1) + · · ·+ κ(Lm).
Використовуючи введенi поняття та спираючись на вiдповiдний критерiй
отримано основну теорему, що характеризує iзоморфнi варiанти.

Теорема 4.2. Варiанти (Partn, ∗ρ) та (Partn, ∗τ ) решiтки Partn iзомор-
фнi тодi i тiльки тодi, коли розбиття ρ i τ мають однаковий тип.

Наслiдок 4.4. Решiтка Partn має рiвно p(n) попарно неiзоморфних ва-
рiантiв, де p(n) — кiлькiсть невпорядкованих розбиттiв числа n у суму
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натуральних доданкiв.
Далi встановлено критерiй iзоморфностi варiантiв комутативних в’язок

з нулем. Потiм цей критерiй використано для опису варiантiв кiлькох кон-
кретних комутативних в’язок з нулем.
Зауважимо, що в’язкою називають напiвгрупу, кожен елемент якої є

iдемпотентом.
Комутативна в’язка S є нижньою напiврешiткою вiдносно природного

часткового порядку на S. Точна нижня грань a ∧ b двох елементiв a i b вiд-
носно цього часткового порядку збiгається з їх добутком ab. Навпаки, кожна
нижня напiврешiтка S є комутативною в’язкою вiдносно операцiї ∧. Нуль
комутативної в’язки (якщо вiн iснує) збiгається з найменшим елементом вiд-
повiдної напiврешiтки.
Iнтервалом S[a,b] комутативної в’язки будемо називати множину

S[a,b] = {x ∈ S|x · a = a, b · x = x}.
Нехай a — фiксований елемент комутативної в’язки S з нулем. Для

кожного елемента x з iнтервалу S[0,a] через Ω(x) позначимо множину
{y ∈ S|a · y = x}, а вагою ω(x) елемента x назвемо потужнiсть цiєї множини:
ω(x) = |Ω(x)|.

Теорема 4.3. Два варiанти (S, ∗a) та (S, ∗b) комутативної в’язки S
з нулем iзоморфнi тодi i тiльки тодi, коли iснує iзоморфiзм з iнтервалу
S[0,a] в iнтервал S[0,b], який зберiгає ваги усiх елементiв.

Далi розглядаються варiанти конкретних нескiнченних комутативних
в’язок з нулем.

Наслiдок 4.5. Всi варiанти множини N зi звичайним порядком є по-
парно не iзоморфними.

Нехай (N, |) — множина натуральних чисел, впорядкована вiдношенням
подiльностi. Натуральному числу n, канонiчний розклад якого має вигляд
n = pk1

1 pk2
2 · · · pkm

n , поставимо у вiдповiднiсть мультимножину

pow(n) = {k1, k2, . . . , km}
додатних показникiв його канонiчного розкладу.

Наслiдок 4.6. Варiанти ((N, |), ∗n) та ((N, |), ∗t) iзоморфнi тодi i тiль-
ки тодi, коли мультимножини pow(n) та pow(t) збiгаються.

Нехай (B(M),⊆)— булеан нескiнченної множиниM , тобто впорядкована
за включенням множина всiх пiдмножин множини M .

Наслiдок 4.7. Нехай A i B — пiдмножини множини M . Варiанти
(B(M), ∗A) та (B(M), ∗B) iзоморфнi тодi i тiльки тодi, коли виконується
одна з двох умов:
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(1) множини A i B рiвнопотужнi i мають потужнiсть меншу, нiж
множина M ;

(2) кожна з множин A i B рiвнопотужна множинi M , а їх доповнення
M �A i M �B рiвнопотужнi.

Нехай L(V ) — впорядкована за включенням решiтка пiдпросторiв не-
скiнченновимiрного векторного простору V .

Твердження 4.4. Решiтки просторiв L(U) та L(W ) iзоморфнi тодi i
тiльки тодi, коли розмiрностi просторiв U i W однаковi.

Наслiдок 4.8. Нехай U i W — пiдпростори векторного простору V .
Варiанти (L(V ), ∗U ) та (L(V ), ∗W ) iзоморфнi тодi i тiльки тодi, коли ви-
конується одна з двох умов:

(1) пiдпростори U i W мають однакову розмiрнiсть меншу, нiж роз-
мiрнiсть простору V ;

(2) кожен з пiдпросторiв U i W має розмiрнiсть простору V , та
корозмiрностi пiдпросторiв U та W збiгаються, тобто dim(V/U) =
dim(V/W ).

Далi дослiджено варiанти решiтки розбиттiв злiченної множини.
Нехай M — злiченна множина. На множинi Part(M) усiх розбиттiв

множини M є природне вiдношення часткового порядку: для довiльних
π1, π2 ∈ Part(M) вважаємо, що π1 � π2 тодi i тiльки тодi, коли з того,
що елементи x, y ∈ M належать одному блоку розбиття π1 випливає, що цi
елементи належать одному блоку розбиття π2. Вiдносно цього часткового
порядку Part(M) є повною решiткою, нулем якої є розбиття на одноелемен-
тнi блоки, а одиницею — розбиття, єдиним блоком якого є вся множина
M .
Вiдносно операцiї ∧ взяття точної нижньої гранi двох елементiв множи-

на Part(M) утворює комутативну iдемпотентну напiвгрупу. Зауважимо, що
нерiвнiсть ρ � τ буде виконуватися тодi й лише тодi, коли ρ ∧ τ = ρ.
Тип розбиття, в якому один блок має потужнiсть k > 1, а решта бло-

кiв тривiальнi, позначатимемо 〈l1, 0, . . . , 0, 1k, 0, . . . , 0〉 i називатимемо таке
розбиття k–унiблоком.
Очевидно, що якщо розбиття ρ множини M має вигляд

⋃
i∈I

Mi, то iнтер-

вал [0, ρ] решiтки Part(M) iзоморфний декартовому добутковi
∏
i∈I

Part(Mi)

решiток розбиттiв блокiв Mi, i ∈ I.
Двi наступнi леми мають i самостiйний iнтерес.

Лема 4.6. Нехай ρ — розбиття рангу k − 1, яке має бiльше одного
нетривiального блоку. Тодi iнтервал [0, ρ] i решiтка Partk мають рiзну
кiлькiсть атомiв.

Лема 4.7 Нехай розбиття µ i σ є покриваючими розбиттями для
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(k + 1)–унiблоку ρ. Якщо µ i σ мають рiзний тип, то iнтервали [0, µ] i
[0, σ] мiстять рiзну кiлькiсть розбиттiв рангу k.

Iзоморфiзмом решiтки L1 на решiтку L2 називається таке взаємно одно-
значне вiдображення ϕ : L1 → L2, що

a � b ⇔ ϕ(a) � ϕ(b) (1)

для довiльних a, b ∈ L1. Iз бiєктивностi ϕ i умови (1) випливає, що ϕ точну
нижню грань переводить у точну нижню грань. Отже, довiльних a, b ∈ L1

ϕ(a ∧ b) = ϕ(a) ∧ ϕ(b). (2)

Навпаки, оскiльки в решiтках a � b тодi й лише тодi, коли a ∧ b = a, то з
бiєктивностi ϕ i умови (2) випливає, що

a � b ⇔ a ∧ b = a ⇔ ϕ(a) ∧ ϕ(b) = ϕ(a) ⇔ ϕ(a) � ϕ(b).

Таким чином, взаємно однозначне вiдображення ϕ : L1 → L2 є iзоморфi-
змом решiток (L1,�) i (L2,�) тодi й лише тодi, коли ϕ є iзоморфiзмом на-
пiвгруп (L1,∧) i (L2,∧). Зокрема, коли далi будемо говорити про iзоморфiзм
решiток розбиттiв, то будемо розумiти його в обох згаданих вище сенсах.
Iз означення iзоморфiзму решiток як частково впорядкованих множин

i того факту, що обернене до iзоморфiзму вiдображення також є iзо-
морфiзмом, одразу випливають наступнi твердження для вiдображення
ϕ : Part(M) → Part(N), що є iзоморфiзмом решiток:

a) rank(ϕ(ρ)) = rank(ρ);
b) якщо ρ є атомом решiтки Part(M), то ϕ(ρ) є атомом решiтки Part(N);
c) a(ϕ(ρ)) = a(ρ);
d) якщо розбиття σ ∈ Part(M) є покриваючим для розбиття ρ, то роз-

биття ϕ(σ) є покриваючим для розбиття ϕ(ρ).

Наслiдок 4.9. Нехай вiдображення ϕ : Part(M) → Part(N) є iзоморфi-
змом решiток. Якщо розбиття ρ ∈ Part(M) є скiнченним k–унiблоком, то
ϕ(ρ) також є скiнченним k–унiблоком.

Лема 4.9. Нехай розбиття µ i σ мають типи (l1, l2, l3, . . . , l∞) i
(t1, t2, t3, . . . , t∞) вiдповiдно. Якщо iнтервали [0, µ] i [0, σ] iзоморфнi, то для
кожного натурального числа k � 2 виконується рiвнiсть lk = tk.

Лема 4.10. Розбиття µ мiстить блок нескiнченної потужностi тодi
й лише тодi, коли iнтервал [0, µ] мiстить нескiнченний зростаючий лан-
цюг

0 < τ1 < τ2 < τ3 < · · · , (3)

в якому для кожного k розбиття τk має ранг k, а iнтервал [0, τk] мiстить(
k+1
2

)
атомiв.
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Лема 4.11. Нехай µ — розбиття типу (l1, l2, . . . , l∞) i k ∈ N. l∞ = k
тодi i тiльки тодi, коли в iнтервалi [0, µ] можна знайти k рiзних ланцю-
гiв L1, . . . , Lk, якi задовольняють наступнi умови:

(1) кожен ланцюг Li є нескiнченним зростаючим ланцюгом вигляду
0 < τ i1 < τ i2 < τ i3 < · · · ;
(2) для кожного розбиття τ it виконуються рiвностi rank(τ it ) = t та
a(τ it ) =

(
t+1
2

)
;

(3) якщо i 
= j i для розбиттiв τki , τmj та деякого розбиття ν iз [0, µ] ви-
конуються нерiвностi ν > τpi , ν > τ qj , то ν не є скiнченним унiблоком, але

не можна знайти k + 1 таких ланцюгiв.

Наслiдок 4.10. Нехай розбиття µ i σ мають типи (l1, l2, . . . , l∞) i
(t1, t2, . . . , t∞) вiдповiдно. Якщо iнтервали [0, µ] i [0, σ] iзоморфнi, то l∞ =
t∞.

Далi отримано твердження, якi характеризують iзоморфнi iнтервали.

Твердження 4.5. Iнтервали [0, µ] i [0, σ] решiтки Part(M) розбиттiв
злiченної множини M iзоморфнi тодi й лише тодi, коли розбиття µ i σ
мають однаковий тип iз точнiстю до кiлькостi одиничних блокiв.

Наслiдок 4.11. Якщо розбиття µ i σ мають однаковий тип, то iснує
iзоморфiзм iнтервалiв [0, µ] i [0, σ], який iндукується пiдстановкою на мно-
жинi M .

Твердження 4.6. a) Якщо розбиття ρ мiстить нескiнченну кiлькiсть
блокiв, то вага ωρ(χ) кожного елемента χ ∈ [0, ρ] буде континуальною.

b) Якщо розбиття ρ мiстить скiнченну кiлькiсть n блокiв, то вага
ωρ(ρ) розбиття ρ дорiвнює n-му числу Белла Bn.

Наслiдок 4.12. Якщо iнтервали [0, µ] i [0, σ] iзоморфнi i ваги ωµ(µ),
ωσ(σ) однаковi, то виконується одна з двох умов:

(1) кожне з розбиттiв µ i σ має нескiнченну кiлькiсть блокiв;
(2) розбиття µ i σ мають однакову скiнченну кiлькiсть блокiв i одна-

ковий тип. Зокрема, вони мають однакову кiлькiсть одиничних блокiв.

Вище сформульованi твердження дають пiдґрунтя для формулювання i
доведення наступного критерiю iзоморфностi варiантiв решiтки розбиттiв.

Теорема 4.5. Варiанти (PartM , ∗µ) i (PartM , ∗σ) решiтки PartM роз-
биттiв злiченної множини M iзоморфнi тодi й лише тодi, коли виконує-
ться одна з двох умов:

(1) розбиття µ i σ мають нескiнченну кiлькiсть блокiв i однаковий
тип iз точнiстю до кiлькостi одиничних блокiв;

(2) розбиття µ i σ мають скiнченну кiлькiсть блокiв i однаковий тип.

П’ятий роздiл присвячено дослiдженню груп атоморфiзмiв варiантiв.
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Нижнiй конус елемента a нижньої напiврешiтки (L,�) позначимо ∆a =
{x ∈ L|x ∧ a = x}.

Твердження 5.1. Нехай (L, ∗a) варiант породжений елементом a ∈ L,
тодi множина твiрних елементiв варiанта мiстить L \∆a.

Спочатку розглядається група автоморфiзмiв варiанта булеану скiнчен-
ної множини.
Нехай B(M) — булеан множини M = {1, 2, . . . , n}. Для пiдмножини A ⊂

M через B(A) позначимо булеан A.
Знайдено множину твiрних варiанта булеану скiнченної множини.

Твердження 5.2. Якщо варiант (B(M), ∗A) породжений множиною
A, то множиною твiрних елементiв буде B(M) \B(A).

Теорема 5.1. Якщо |M | = n i |A| = k, то Aut(B(M), ∗A) iзоморфна
вiнцевому добутку Ŝk � S2n−k−1 груп пiдстановок Ŝk i S2n−k−1, де Ŝk — iн-
дукована дiя симетричної групи Sk на пiдмножинах множини {1, 2, . . . , k}.
Далi дослiджується група автоморфiзмiв варiанта решiтки пiдпросторiв

L(V ) n-вимiрного векторного простору V над полем Fq порядку q. Нехай
A ⊆ V — фiксований пiдпростiр розмiрностi m. Розглядається напiвгрупа
S = (L(V ), ∗) iз множенням U ∗W = U ∩A ∩W .
Доведено, що U є iдемпотентом напiвгрупи S тодi i тiльки тодi, коли

U ⊆ A.
Також показано, що для довiльних U ⊆ W ⊆ A i ϕ ∈ AutS будуть

виконуватися включення ϕ(U) ⊆ ϕ(W ) ⊆ A.
Далi отримано деякi твердження про автоморфiзми напiвгрупи S.

Наслiдок 5.1. Для довiльного ϕ ∈ AutS буде ϕ(L(A)) = L(A) i ϕ(A) =
A.

Лема 5.3. Обмеження ϕ ∈ AutS на L(A) буде автоморфiзмом L(A) як
нижньої напiврешiтки.

Лема 5.4. Для довiльних U ∈ L(V ) i ϕ ∈ AutS буде ϕ(U∩A) = ϕ(U)∩A.

Наслiдок 5.2. Для довiльних U ∈ L(V ) i ϕ ∈ AutS буде
dimϕ(U ∩A) = dim(U ∩A).

Для B — фiксованого пiдпростору iз A i dimB = k � m. Кiлькiсть t-
вимiрних пiдпросторiв U ∈ L(V ), для яких U ∩A = B, дорiвнює

(qn − qm)(qn − qm+1) · · · (qn − qm+t−k−1)

(qt − qk)(qm − qk+1) · · · (qt − qt−1)
. (4)

Твердження 5.3. Нехай ϕ12 : V → V таке вiдображення, що на пiд-
простори Ui ⊂ V , де i = {1, 2} та U1 ∩ A = U2 ∩ A 
= A дiє ϕ12(Ui) = U3−i,
а на iнших Uj ⊂ V , де j 
= {1, 2} дiє тотожно, тобто ϕ12(Uj) = Uj.
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Тодi ϕ12 є автоморфiзмом напiвгрупи S.

Число (4) позначимо через an,mt,k . Розглянемо A ∩ Ui = Bri, де Ui ⊂ V

та dim(Brl) = r > 0, як ψ̃ позначимо елемент групи автоморфiзмiв решiтки
L(A). Тодi теорема про групу автоморфiзмiв ваоiанта решiтки пiдпросторiв
формулюється наступним чином:

Теорема 5.2. AutS iзоморфна групi G(m,n) всiх пар вигляду
(ψ, πψ(Bri)), де ψ̃ ∈ PGL(A), а πψ(Bri) — довiльна пiдстановка з
S∑n−m

p=1 an,m
r+p,r

, причому πψ(Bri)(Bri) ∈ S∑n−m
p=1 an,m

r+p,r
.

Окрема увага придiлена дослiдженню групи автоморфiзмiв варiанта ре-
шiтки розбиттiв скiнченної множини.
Розбиття σ називається подрiбненням або пiдрозбиттям розбиття τ (по-

значаємо σ � τ), якщо кожний блок розбиття τ є об’єднанням блокiв розби-
ття σ (або, що те саме, кожний блок розбиття σ входить до якогось iз блокiв
розбиття τ).
Нехай Partn — нижня напiврешiтка. Нижнiй конус ∆ρ елемента ρ збiга-

ється з iнтервалом [0, ρ].
Показано, що кожна множина твiрних варiанта (Partn, ∗ρ) мiстить мно-

жину Partn � [0, ρ].

Твердження 5.4. Якщо ρ 
= 1, то єдиною незвiдною системою твiрних
варiанта (Partn, ∗ρ) є множина Partn � [0, ρ].

Лема 5.7. Елемент τ ∈ Partn буде iдемпотентом напiвгрупи (Partn, ∗ρ)
тодi й лише тодi, коли τ ∈ [0, ρ].

Теорема 5.3. Для кожного автоморфiзму ϕ ∈ Aut(Partn, ∗ρ) нижнiй
конус [0, ρ] є iнварiантною пiдмножиною, а обмеження ϕ на [0, ρ] є авто-
морфiзмом [0, ρ] як частково впорядкованої множини.

Наслiдок 5.3. Для кожного автоморфiзму ϕ ∈ Aut(Partn, ∗ρ) ϕ(ρ) = ρ.

Теорема 5.4. AutPartn � Sn.

Теорема 5.5. Якщо розбиття τ має тип (l1, l2, . . . , ln), то група авто-
морфiзмiв iнтервалу [0, τ ] iзоморфна прямому добутку G1 ×G2 × · · · ×Gn

вiнцевих добуткiв Gk = Slk � Sk.

Наслiдок 5.4. Автоморфiзми iнтервалу [0, τ ] зберiгають тип розбит-
тя.

Нехай A є диз’юнктним об’єднанням A = A1∪· · ·∪Ak множин A1, . . ., Ak

потужностей m1, . . ., mk вiдповiдно. Через nr(m1, . . . ,mk) позначимо число
розбиттiв множини A на r блокiв, кожен iз яких мiстить не бiльше нiж по
одному елементу з кожної iз множин A1, . . ., Ak. Через [x]k позначаємо k-й
спадний факторiал: [x]k = x(x− 1) · · · (x− k + 1).
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Доведено, що nr(m) = 1, якщо m = r та nr(m) = 0 iнших випадках та

nr(m1, . . . ,mi+1) =
mi+1∑
j=0

(
mi+1

j

)
nr+j−mi

(m1, . . . ,mi)[r + j −mi]j .

Твердження 5.6. Нехай розбиття ρ ∈ Partn має вигляд N = A1 ∪
· · · ∪ Ap ∪ B1 ∪ · · · ∪ Bq, а розбиття τ ∈ [0, ρ] — вигляд N = C1 ∪ · · · ∪
Cm1+···+mp

∪B1 ∪ · · · ∪Bq, де кожен iз блокiв A1, . . . , Ar при переходi вiд ρ
до τ подрiбнюється вiдповiдно на m1, . . . ,mp менших. Тодi множина Mτ =
{µ ∈ Partn | µ ∧ ρ = τ} мiстить

Rτ =
∑

r�m1+···+mk

q∑
k=1

nr(m1, . . . ,mp)S(q, k)(r + 1)k

елементiв, де S(q, k) — число Стiрлiнга другого роду.

Для формулювання основного результату про будову групи автоморфi-
змiв варiанта (L(V ), ∗A) використовується наступна конструкцiя.
Нехай (G,M) — група пiдстановок, O1, . . . , Ok — її орбiти, (H1, N1),

. . . , (Hk, Nk) — групи пiдстановок. Узагальненим вiнцевим добутком
G � (H1, . . . , Hk) назвемо групу пiдстановок, елементами якої є набори
(g; f1, . . . , fk), де g — елемент групи G, i для кожного i, 1 � i � k, fi —
функцiя iз Oi в Hi. Група G � (H1, . . . , Hk) дiє на множинi

⋃k
i=1(Oi ×Ni) за

правилом (m,n)(g;f1,...,fk) = (mg, nfi(m)), якщо m ∈ Ni.

Теорема 5.6. Нехай (Partn,∧) — напiвгрупа розбиттiв n-елементної
множини, ρ 
= 1 — розбиття типу (l1, l2, . . . , ln) iз Partn, O1, . . . , Ov —
орбiти групи автоморфiзмiв iнтервалу [0, ρ], τi — представник орбiти Oi

(i = 1, 2, . . . , v). Тодi група автоморфiзмiв варiанта (Partn, ∗ρ) iзоморфна
узагальненому вiнцевому добутку

S =
(
(Sl1 � S1)× · · · × (Sln � Sn)

) � (SRτ1
−1, SRτ2

−1, . . . , SRτv−1),

де числа Rτi визначенi в твердженнi 5.6, а через Sm позначається симе-
трична група степеня m.

ВИСНОВКИ

У дисертацiйнiй роботi вперше одержанi новi теоретичнi результати.
Встановлено критерiй iзоморфностi варiантiв комутативних в’язок з ну-

лем. Встановлено критерiй iзоморфностi варiантiв решiтки розбиттiв злi-
ченної множини.
Доведено попарну iзоморфнiсть всiх регулярних варiантiв матричної на-

пiвгрупи Рiса M0(G;n,m;P ), отримано критерiй регулярностi варiанта на-
пiвгрупи Рiса та критерiй iзоморфностi варiантiв матричної напiвгрупи Рiса
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над тривiальною групою з нулем. Доведено, що скiнченна напiвгрупа Бранд-
та не є варiантом жодної напiвгрупи.
Дослiджено групи автоморфiзмiв варiанту булеану скiнченної множини,

доведено, що дана група автоморфiзмiв iзоморфна вiнцевому добутку двох
симетричних груп пiдстановок, перша з яких дiє на пiдмножинах, також до-
слiджено групи автоморфiзмiв варiантiв решiтки пiдпросторiв n-вимiрного
векторного простору над полем Fq, доведено їх iзоморфнiсть узагальнено-
му вiнцевому добутку, першим множником якого є вiнцевий добуток груп
автоморфiзмiв решiток пiдпросторiв а другий визначається деякою множи-
ною симетричних груп. Дослiджено групи автоморфiзмiв варiанту решiтки
розбиттiв скiнченної множини.
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АНОТАЦIЯ

Десятерик О.О. Будова варiантiв напiвгруп. – Рукопис.
Дисертацiя на здобуття наукового ступеня кандидата фiзико-

математичних наук за спецiальнiстю 01.01.06 —Алгебра та теорiя чисел. —
Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, Мiнiстерство
освiти i науки України, Київ, 2021.

Вивчення будови варiантiв напiвгруп та їх груп автоморфiзмiв є важли-
вою задачею абстрактної теорiї напiвгруп. Започаткував вивчення варiантiв
Ляпiн далi такi напiвгрупи вивчали рiзнi автори, зокрема Чейз, Рiс, Хiкi,
Ловсон, Гутiк, Жучок та iншi.
Дисертацiйна робота присвячена дослiдженню будови варiантiв матри-

чних напiвгруп Рiса, комутативних в’язок з нулем, напiврешiток, напiвгрупи
Брандта та груп автоморфiзмiв булеану скiнченної множини, решiтки пiд-
просторiв та решiтки розбиттiв скiнченної множини.
Основною новизною дисертацiйної роботи є доведення критерiю iзомор-

фностi варiантiв комутативних в’язок з нулем, встановлення критерiю iзо-
морфностi варiантiв решiтки розбиттiв злiченної множини.
Вперше було доведено попарну iзоморфнiсть всiх регулярних варiантiв

матричної напiвгрупи РiсаM0(G;n,m;P ), та отримано критерiй регулярно-
стi варiанта напiвгрупи Рiса та критерiй iзоморфностi варiантiв матричної
напiвгрупи Рiса над тривiальною групою з нулем. Також доведено, що скiн-
ченна напiвгрупа Брандта не є варiантом жодної напiвгрупи.
Вперше дослiджено групи автоморфiзмiв варiанту булеану скiнченної

множини, доведено, що дана група автоморфiзмiв iзоморфна вiнцевому до-
бутку двох симетричних груп пiдстановок, перша з яких дiє на пiдмножи-
нах. Також дослiджено групи автоморфiзмiв варiантiв решiтки пiдпросторiв
n-вимiрного векторного простору над полем Fq, доведено їх iзоморфнiсть
узагальненому вiнцевому добутку, першим множником якого є вiнцевий до-
буток груп автоморфiзмiв решiток пiдпросторiв а другий визначається де-
якою множиною симетричних груп. Також у роботi дослiджено групи авто-
морфiзмiв варiанту решiтки розбиттiв скiнченної множини.

Ключовi слова: напiвгрупа, варiант, сендвiч-напiвгрупа, напiвгрупа
Брандта, напiвгрупа Рiса, решiтка, в’язка, напiврешiтка, вiнцевий добуток,
iзоморфiзм, автоморфiзм.

АННОТАЦИЯ

Десятерик А. А. Строение вариантов полугрупп. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математи-

ческих наук по специальности 01.01.06 — алгебра и теория чисел. — Ки-
евский национальный университет имени Тараса Шевченка, Министерство
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образования и науки Украины, Киев, 2021.

Изучение строения вариантов полугрупп и их групп автоморфизмов яв-
ляется важной задачей абстрактной теории полугрупп. Начал изучение ва-
риантов Ляпин дальше такие полугруппы изучали различные авторы, в ча-
стности Чейз, Рис, Хики, Ловсон, Гутик, Жучок и другие.
Диссертационная работа посвящена исследованию строения вариантов

матричных полугрупп Риса, коммутативных связок с нулем, полурешеток,
полугруппы Брандта и групп автоморфизмов булеана конечного множества,
решетки подпространств и решетки разбиений конечного множества.
Основной новизной диссертационной работы является доказательство

критерия изоморфности вариантов коммутативных связок с нулем, полу-
чения критерия изоморфности вариантов решетки разбиений счётного мно-
жества.
Впервые было доказано попарную изоморфность всех регулярных ва-

риантов матричной полугруппы Риса M0(G;n,m, P ), и получено критерий
регулярности варианта полугруппы Риса и критерий изоморфности вариан-
тов матричной полугруппы Риса над тривиальной группой с нулем. Также
доказано, что конечная полугруппа Брандта не является вариантом никакой
полугруппы.
Также, впервые исследованы группы автоморфизмов варианта булеан

конечного множества, доказано, что данная группа автоморфизмов изомор-
фна сплетению двух симметричных групп подстановок, первая из которых
действует на подмножествах. также исследовано группы автоморфизмов ва-
риантов решетки подпространств n-мерного векторного пространства над
конечным полем, доказана их изоморфность обобщенному сплетению, пер-
вым множителем которого является сплетение групп автоморфизмов реше-
ток подпространств а второй определяется некоторой множеством симме-
тричных групп. Также в работе исследованы группы автоморфизмов вари-
анта решетки разбиений конечного множества.

Ключевые слова: полугруппа, вариант, сэндвич-полугруппа, полугруппа
Брандта, полугруппа Риса, решетка, связка, полурешетка, сплетение, изо-
морфизм, автоморфизм.

ABSTRACT

Desiateryk O.O. Structure of variants of semigroups. – Manuscript.
Thesis for the scientific degree of Candidate of Physical and Mathemati-

cal Sciences in the speciality 01.01.06 — algebra and number theory. — Taras
Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of
Ukraine, Kyiv, 2021.
Study of the structure of variants of semigroups and their groups of automor-

phisms is an important task of the abstract theory of semigroups. Lyapin began
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to study the properties, further such semigroups have been studied by various
authors, in particular Chase, Rees, Hickey, Lawson, Gutik, Zhuchok and others.
The dissertation is devoted to study of structure of variants of matrix Rees

semigroups, commutative bands with zero, semilattices, Brandt semigroups and
finite power set automorphism groups, lattices of subspaces, and lattices of finite
partitions of a finite set.
The main novelty of the dissertation is proving the criterion of isomorphism

of variants of a commutative band with zero, establishing the criterion of iso-
morphic of variants of lattices of partitions of a countable set.
For the first time was proved a pairwise isomorphism of all regular variants of

the Rice matrix semigroupM0(G;n,m;P ), and obtained criterion of regularity
of the variant of the Rees semigroup and the isomorphism criterion of variants
of the matrix Rees matrix semigroup over a trivial group with zero. It is also
important that it is proved that Brandt’s finite semigroup is not a variant of any
semigroup.
Also, for the first time were investigated the automorphisms groups of the

variants of a power set of a finite set, it is proved that this group of automor-
phisms is isomorphic to wreaths product of two symmetrical groups of prans-
formation, the first of which acts on subsets. Also groups of automorphisms of
variants of lattice subspaces n-dimensional vector space over the field Fq were
studied, it is isomorphic to the generalized wreath product, the first multiplier
of it is the wreath product of groups of automorphisms of lattices of subspaces
and the second is determined by some set of symmetric groups. Also groups of
automorphisms of the lattice variant partition of a finite set were studied.

Keywords: semigroup, variant, sandwich semigroup, Brandt semigroup, Rees
semigroup, lattice, band, semilattice, wreath product, isomorphism, automor-
phism.


