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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальнiсть теми. Теорiя зображень скiнченних груп займа-
ється вивченням гомоморфiзмiв абстрактної скiнченної групи в гру-
пу лiнiйних операторiв чи групу матриць. Перенесення обчислень
з абстрактної групи в групу матриць виявилося ефективною iдеєю
як при вивченнi абстрактних груп, так при i вивченнi самих матри-
чних груп. Починаючи з 80-х рокiв XIX столiття, завдяки роботам
Ф. Г. Фробенiуса та У. Бернсайда1, якi займалися переважно зобра-
женнями скiнченної групи над полем характеристики 0, теорiя зо-
бражень груп посiла значне мiсце в теорiї абстрактних скiнченних
груп. Серед її застосувань цiкавими є двi вiдомi теореми теорiї груп:
Бернсайда2 та Фейта – Томпсона3 про розв’язнiсть скiнченних груп
порядку 𝑝𝛼𝑞𝛽 , де 𝑝, 𝑞 — рiзнi простi числа, та довiльного непарного
порядку вiдповiдно. Завдяки роботам Е. Ньотер4 було встановлено
тiсний зв’язок теорiї зображень з теорiєю модулiв над кiльцями. Тео-
рiя зображень знайшла численнi застосування майже у всiх областях
алгебри, в алгебраїчнiй геометрiї, в топологiї i не тiльки в роздiлах
математики а й, наприклад, у квантовiй механiцi5,6.

Природним продовженням теорiї зображень скiнченних груп над
полями є перехiд до вивчення матричних зображень скiнченних груп
над комутативними кiльцями, якi почали активно дослiджуватися в
40-х роках XX столiття. З того часу вони також знайшли застосува-
ння в тому числi й за межами математики, наприклад, у кристало-
графiї7,8.

При дослiдженнi матричних зображень скiнченної групи над ко-
мутативним кiльцем (як i над полем) виникають 3 основнi задачi.

1Burnside W. Theory of groups of finite order : monograph. Second edition.
Cambridge : Cambridge University Press, 1911. 512 p.

2Burnside W. On Groups of Order 𝑝𝛼𝑞𝛽 . Proceedings of the London Mathematical

Society. 1904. Vol. s2-1, Is. 1. P. 388–392.
3Feit W., Thompson J. Solvability of groups of odd order. Pacific Journal of

Mathematics. 1963. Vol. 13, No 3. P. 775–1029.
4Noether E. Hypercomplexe Grossen und Darstellungstheorie. Math. Z. 1929.

Vol. 30. P. 641–692.
5Kane G. Modern Elementary Particle Physics: Explaining and Extending the

Standard Model : textbook. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. 226 p.
6Иванов Е. Н. Теория групп и ее применения в физике : уч. пособие. Москва :

МИЭТ, 2006. 160 с.
7Федоров Е. С. Симметрия и структура кристаллов : монография. Москва :

Издат. АН СССР, 1949. 632 с.
8Radaelli P. G. Symmetry in Crystallography: Understanding the International

Tables : monograph. Oxford : Oxford University Press, 2016. 2011 p.
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1. Розкласти довiльне зображення в пряму суму нерозкладних.
2. Описати нерозкладнi зображення з точнiстю до еквiвалентно-

стi.
3. Описати незвiднi зображення з точнiстю до еквiвалентностi.

Оскiльки всяке незвiдне зображення є нерозкладним, то опис нероз-
кладних зображень майже напевно означає i опис незвiдних зобра-
жень. Вiдомий результат Машке9 твердить, що якщо порядок |𝐺|
групи 𝐺 є оборотним елементом комутативного кiльця 𝐾 з одини-
цею, то будь-яке нерозкладне матричне зображення над кiльцем 𝐾
є незвiдним, що означає повну тотожнiсть задач 2 та 3. Якщо |𝐺|
є оборотним елементом кiльця 𝐾, то характеристика кiльця 𝐾 є 0
або є взаємно простою з |𝐺|. В останньому випадку говорять про
класичну теорiю зображень, а в iншому — про модулярну.

Над полем у класичному i модулярному випадках задачу 1 розв’я-
зати можна i розклади на нерозкладнi зображення однозначнi, з то-
чнiстю до порядку слiдування доданкiв i їх еквiвалентностi (теорема
Крулля – Шмiдта10,11). Твердження поширюється також на деякi
класи комутативних кiлець. Воно справедливе для матричних зо-
бражень скiнченних груп над кiльцем цiлих чисел Z12. Г. Азумая13,
З. I. Боревич, Д. К. Фаддєєв14 Р. Суон15 i I. Райнер16 довели йо-
го над повними дискретно нормованими кiльцями, яким, зокрема,
є кiльце Z𝑝 цiлих 𝑝-адичних чисел. Однак, навiть, для кiльця цi-
лих алгебраїчних чисел скiнченного розширення поля Q, яке не є
областю головних iдеалiв (яким є Z), теорема Крулля – Шмiдта зав-

9Гудивок П. М. Представления конечных групп над коммутативными локаль-
ными кольцами : монография. Ужгород : Ужгород. нац. ун-т, 2003. 118 c.

10Curtis C. W., Reiner I. Methods of representation theory : monograph : in 2 vol.
New York : John Willems & Sons Inc, 1981. Vol. 1. 820 p.

11Кэртис Ч., Райнер И. Теория представлений конечных групп и ассоциатив-
ных алгебр : монография. Москва : Наука, 1969. 668 c.

12Reiner I. A survey of integral representations theory. Bull. Amer. Math. Soc.

1970. Vol. 76, Is. 2. P. 159–227.
13Azumay G. Corrections and supplementaries to my paper concerning Krull –

Remak – Schidt’s theorem. Nagoya Math. J. 1950. Vol. 1. P. 117–124.
14Боревич З. И., Фадеев Д. К. Теория гомологий в группах. II. Вестник Ле-

нингр. гос. ун-та. Серия математика, механика и астрономия 1959. № 7.
C. 72–87.

15Swan R. Induced representations and projektive modules. Ann. of Math. 1960.
Vol. 71. P. 552–578.

16Reiner I. Relations between integral and modular representations. Mich. Math.

J. 1966. Vol. 13. P. 357–372.
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жди не виконується12. Подiбно П. М. Гудивок i Є. Я. Погорiляк17,18

показали, що для матричних зображень скiнченної 𝑝-групи 𝐺 над
дискретно нормованим кiльцем 𝐾 характеристики нуль з полем ли-
шкiв характеристики 𝑝 тодi i тiльки тодi справедлива теорема Кру-
лля – Шмiдта, коли кожне незвiдне матричне 𝐹 -зображення групи
𝐺 незвiдне i над полем 𝐹𝑃 , де 𝐹 — поле вiдношень кiльця 𝐾, 𝑃 —
максимальний iдеал кiльця 𝐾 i 𝐹𝑃 — 𝑃 -адичне замикання поля 𝐹 .

В класичному випадку над полем розв’язанi i однаковi за змi-
стом задачi 2 та 3 а кiлькiсть незвiдних (нерозкладних) зображень
є завжди скiнченною i не перевищує порядок групи10,11. Незважа-
ючи на розв’язання задачi 2 та 3 в класичному випадку, при пере-
ходi вiд полiв до довiльних комутативних кiлець розв’язання задач
сильно ускладнюється. В теорiї цiлочислових зображень груп пер-
шi результати були отриманi С. Д. Берманом, П. М. Гудивком19,20

i А. Джоунсом21, якi показали, що число нееквiвалентних нерозкла-
дних матричних Z-зображень скiнченної групи 𝐺 скiнченне тодi i
тiльки тодi, коли для довiльного простого числа 𝑝, яке дiлить по-
рядок групи 𝐺, силовська 𝑝-пiдгрупа групи 𝐺 є циклiчною групою
порядку 𝑝𝑛 (𝑛 6 2). Л. Назарова22 описала цiлочисловi зображення
абелевої групи типу (2, 2), А. Яковлєв23 — циклiчної групи порядку 8.

17Гудивок П. М., Погориляк Е. Я. О теореме Крулля – Шмидта для пред-
ставлений групп над кольцом 𝑃 -целых чисел. Мат. заметки. 1970. Т. 7, № 1.
C. 125–135.

18Гудивок П. М. Несколько замечаний о целочисленных представлениях коне-
чных групп. Укр. мат. журн. 1974. Т. 26, № 4. С. 539–545.

19Берман С. Д. Представления конечных групп над произвольным полем и
над кольцом целых чисел. Изв. АН СССР. Серия математика 1966. Т. 30, № 1.
C. 69–132.

20Берман С. Д., Гудивок П. М. О целочисленных представлениях конечных
групп. Докл. и сообщ. Ужгород. ун-та. Серия физ.-мат. наук 1962. № 5. C. 74–
76.

21Jones A. Groups with a finite number of indecomposable integral representations.
Michigan Math. J. 1963. Vol. 10. P. 257–261.

22Назарова Л. А. Целочисленные представления четверной группы. Докл. АН
СССР. 1961. Т. 140, № 5. C. 1101–1014.

23Яковлев А. В. Классификация 2-адических представлений циклической
группы восьмого порядка. Зап. научн. сем. ЛОМИ. 1972. Вып. 28. C. 93–129.
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С. Д. Берман, П. М. Гудивок24,25, А. Хеллер i I.Райнер26,27 довели,
що число нееквiвалентних нерозкладних матричних зображень скiн-
ченної групи 𝐺 над кiльцем цiлих 𝑝-адичних чисел Z𝑝 скiнченне тодi
i тiльки тодi, коли силовська 𝑝-пiдгрупа групи 𝐺 циклiчна група по-
рядку 𝑝𝑟 (𝑟 6 2). У часткових випадках цей результат ранiше був
одержаний З. I. Боревичем, Д. К. Фадєєвим14 i А. В. Ройтером28.

Майже одночасно з початком дослiджень зображень над кiльця-
ми в 30-х роках XX столiття починається систематичне дослiдження
модулярної теорiї зображень скiнченних груп над полями з робiт
Р. Брауера. В модулярному випадку над полем задача 3, яка тепер
вiдрiзняється вiд задачi 2, була розв’язана Р. Брауером29, E. Вiттом30

i С. Д. Берманом31. Кiлькiсть незвiдних зображень теж виявилася
скiнченною, яка не перевищує порядок групи. Число ж нерозкла-
дних нееквiвалентних зображень скiнченної групи скiнченне тодi i
тiльки тодi, коли її силовська 𝑝-пiдгрупа циклiчна. Цей результат
був отриманий Д. Хiгманом32. Однак задачу 2 в модулярному ви-
падку в цiлому розв’язати не можна.

Задача описання зображень скiнченної групи 𝐺 над полем ха-
рактеристики 𝑝 у випадку, коли 𝑝 дiлить порядок групи 𝐺 (тут i
далi ми завжди будемо припускати, що 𝑝 — просте число), як ви-
явилось, часто мiстить у собi нерозв’язну задачу про класифiкацiю з
точнiстю до подiбностi пар квадратних матриць довiльного розмiру
над деяким полем. Такi задачi назвали дикими. В. М. Бондаренко i

24Берман С. Д., Гудивок П. М. Целочисленные представления конечных групп.
Докл. АН СССР. 1962. Т. 145, № 6. C. 1199–1201

25Берман С. Д., Гудивок П. М. Неразложимые представления конечных групп
над кольцом целых 𝑝-адических чисел. Изв. АН СССР. Серия математика

1964. Т. 28, № 4. C. 875–910.
26Heller A., Reiner I. Representations of cyclic groups in rings of integers I. Ann.

of Math. 1962. Vol. 76. P. 73–92.
27Heller A., Reiner I. Representations of cyclic groups in rings of integers II. Ann.

of Math. 1963. Vol. 77. P. 318–328.
28Ройтер А. В. О представлениях циклической группы четвертого порядка це-

лочисленными матрицами. Вестн. Ленингр. ун-та. 1960. № 19. C. 65–74.
29Brauer R. Über die Darstellungen von Gruppen in Galoischen Feldern. Act. Sci.

In. 1935. Vol. 195. P. 323–335.
30Witt E. Die algebraische Struktur des Gruppenringges endlichen Gruppe über

einem Zahlenkörper. J. für Math. 1952. Vol. 190. P. 231–245.
31Берман С. Д. Число неприводимых представлений конечной группы над

произвольным полем. Докл. АН СССР. 1956. Т. 106, № 5. С. 767–769.
32Higman D. G. Indecomposable representations at characteristic 𝑝. Duke Math.

J. 1954. Vol. 21. P. 377–381.
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Ю. А. Дрозд33 показали, що задача описання з точнiстю до еквiва-
лентностi зображень скiнченної групи 𝐺 з силовською 𝑝-пiдгрупою
𝐻 над поле характеристики 𝑝 не є дикою тодi i тiльки тодi, коли
𝐻 є циклiчна або коли фактор-група 𝐻/𝐻 ′ є абелевою групою ти-
пу (2, 2), де 𝐻 ′ — комутант групи 𝐻. Частковi випадки результату
ранiше розглядалися В. А. Башевим34, С. А. Кругляком35, Ш. Брен-
нер36, B. М. Бондаренком37 i К. Рiнгелем38.

Детальнi дослiдження зображень скiнченних груп над багатьма
комутативними кiльцями показали, зокрема, що основним випадком
є випадок, коли група є 𝑝-групою, а кiльце є локальним. В дисерта-
цiйнiй роботi розглядаються в основному проблематика модулярної
теорiї зображень скiнченних груп над комутативними локальними
кiльцями стосовно задач 2, 3. Зрозумiло, що при переходi вiд полiв
до довiльних комутативних кiлець у модулярному випадку, розв’яза-
ння задачi 3 теж сильно ускладнюється, а сподiватися на розв’язання
задачi 2 в загальному не приходиться39,40,41,42. Однак є багато ре-
зультатiв, що дослiджують цi задачi для вужчих класiв груп, кiлець
та деяких обмежень на зображення.

Було показано43, що число нееквiвалентних нерозкладних матри-

33Бондаренко В. М., Дрозд Ю. A. Представленческий тип конечных групп.
Модули и представления: Записки науч. семинаров ЛОМИ. 1977. Вып. 71. С. 24–
41.

34Башев В. А. Представления группы 𝑍2 ×𝑍2 в поле характеристики 2. Докл.
АН СССР. 1961. Т. 141, № 5. С. 1015–1018.

35Кругляк С. А. О представлениях группы (𝑝, 𝑝) над полем характеристики 𝑝.
Докл. АН СССР. 1963. Т. 153, № 6. С. 1263–1265.

36Brenner S. Modular representations of 𝑝-groups. J. Algebra. 1970. Vol. 15, Is. 1.
P. 89–102.

37Бондаренко В. М. Представления диэдральных групп над полем характери-
стики 2. Мат. сб. 1975. Вип. 96, № 1. С. 63–74.

38Ringel C. The indecomposable representations of dihedral 2-groups. Math. Ann.

1975. Vol. 214, No 1. P. 19–34.
39Гудивок П. М. О модулярных и целочисленных представлениях конечных

групп. Докл. АН СССР. 1974. Т. 214, № 5. С. 993–996.
40Бондаренко В. М. О подобии матриц над кольцом классов вычетов. Матем.

сборник. Киев. : «Наукова думка», 1976. С. 275–277.
41Гудивок П. М., Погорiляк В. Й. Зображення скiнченних 𝑝-груп над локаль-

ними кiльцями додатньої характеристики. Доп. АН УРСР. Серiя А. 1989, № 2,
С. 5–8.

42Гудивок П. М., Погориляк В. И. Матричные представления конечных 𝑝-
групп над коммутативными локальными кольцами характеристики 𝑝𝑠. Укр.
мат. журн. 2002. Т. 54, № 8. С. 1150–1156.

43Гудивок П. М. О модулярных представления конечных групп Докл. и сообщ.
Ужгород. ун-та. Серия физ.-мат. наук 1961. № 4. C. 86–87.
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чних зображень довiльного степеня 𝑛 > 1 скiнченної нециклiчної 𝑝-
групи (𝑝 ̸= 2) над нескiнченним полем характеристики 𝑝 нескiнченне.
Аналогiчне твердження доведене44 для матричних зображень скiн-
ченної нециклiчної 𝑝-групи (𝑝 ̸= 2) над комутативним локальним
кiльцем 𝐾 характеристики 𝑝𝑠 (𝑠 > 0), якщо 𝐾 — нескiнченне кiльце
характеристики 𝑝 або поле лишкiв кiльця 𝐾 нескiнченне. Далi Rad
позначає радикал Джекобсона комутативного кiльця 𝐾. П. М. Гуди-
вок i I. Б. Чухрай45,46 довели такi твердження:

1) Нехай 𝐺 — скiнченна 𝑝-група порядку |𝐺| > 2, 𝐾 — комута-
тивне локальне кiльце характеристики 𝑝𝑠 (𝑠 > 0), Rad𝐾 ̸= 0 i
𝐾/Rad𝐾 — нескiнченне поле. Тодi число нееквiвалентних не-
розкладних матричних 𝐾-зображень довiльного степеня 𝑛 >
1 групи 𝐺 нескiнченне.

2) Нехай 𝐺 — скiнченна 𝑝-група порядку |𝐺| > 2, 𝐾 — комута-
тивна локальна область цiлiсностi характеристики 𝑝, яка не є
полем. Тодi число нееквiвалентних нерозкладних матричних
𝐾-зображень довiльного степеня 𝑛 > 1 групи 𝐺 нескiнченне.

П. М. Гудивок47 показав, що множина степенiв всiх нерозкла-
дних матричних зображень скiнченної 𝑝-групи 𝐻 порядку |𝐻| > 1
над областю 𝐾 головних iдеалiв характеристики 𝑝 скiнченна тодi i
тiльки тодi, коли група 𝐻 циклiчна i виконується одна iз таких умов:
1) 𝐾 — поле характеристики 𝑝; 2) |𝐻| = 2. П. М. Гудивок, В. Й. По-
горiляк показали41,48,49, що скiнченна 𝑝-група 𝐺 порядку |𝐺| > 1

44Гудивок П. М., Сигетiй I. П., Чухрай I. Б. Про число матричних зображень
даного степеня скiнченної 𝑝-групи над деякими комутативними кiльцями хара-
ктеристики 𝑝𝑠. Наук. вiсник Ужгород. ун-ту. Серiя математика 1999. Вип. 4.
C. 47–53.

45Гудивок П. М., Чухрай I. Б. Про число нерозкладних матричних зображень
даного степеня скiнченної 𝑝-групи над комутативними локальними кiльцями ха-
рактеристики 𝑝𝑠. Наук. вiсник Ужгород. ун-ту. Серiя математики i iнформа-

тики. 2000. Вип. 5. C. 33–40.
46Gudivok P. M., Chukhraj I. B. On indecomposable matrix representations of the

given degree of a finite 𝑝-group over commutative local ring of characteristic 𝑝𝑠. A
N. St. Univ. Ovidius Constanta. 2000. Vol. 8. P. 27–36.

47Гудивок П. М. Про обмеженiсть степенiв нерозкладних модулярних зобра-
жень скiнченних груп над кiльцями головних iдеалiв. Доп. АН УРСР. Серiя А.

1971. № 8. C. 683–685.
48Гудивок П. М., Погориляк В. И. О неразложимых представлениях конечных

𝑝-групп над коммутативными локальными кольцами. Доп. НАН України. 1996,
№ 5. С. 7–11.

49Гудивок П. М., Погорiляк В. Й. О неразложимых матричных представлениях
конечных 𝑝-групп над коммутативными локальными кольцами характеристики
𝑝𝑠. Наук. вiсник Ужгород. ун-ту. Cерия математика 1999. Вип. 4. С. 43–46.
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над комутативним локальним кiльцем 𝐾 характеристики 𝑝𝑠 (𝑠 > 1),
що не є полем, має скiнченну множину степенiв нерозкладних ма-
тричних зображень тодi i тiльки тодi, коли |𝐺| = 2 i 𝐾 є кiльцем
Безу характеристики 2.

Добре вiдомо10,11, що довiльне матричне зображення скiнченної
групи 𝐺 незвiдне над областю головних iдеалiв тодi i тiльки тодi,
коли воно незвiдне над її полем вiдношень 𝐹 , а число незвiдних не-
еквiвалентних зображень групи 𝐺 над полем 𝐹 не перевищує поря-
док групи 𝐺.

Крiм того, оскiльки тривiальне зображення першого степеня —
єдине незвiдне матричне зображення скiнченної 𝑝-групи над полем
характеристики 𝑝9,10,11, то тривiальне зображення першого степе-
ня — єдине незвiдне матричне зображення скiнченної 𝑝-групи над
областю головних iдеалiв характеристики 𝑝.

П. М. Гудивок, Є. Я. Погорiляк50 та В. М. Орос51 показали, що
над нетеровим факторiальним кiльцем характеристики 𝑝, яке не є
областю головних iдеалiв, iснує нескiнченна кiлькiсть нееквiвален-
тних незвiдних матричних зображень скiнченної 𝑝-групи 𝐺 порядку
|𝐺| > 1 довiльного наперед заданого степеня 𝑛 > 1. Було описано52,53

всi, з точнiстю до еквiвалентностi, незвiднi матричнi зображення
скiнченної групи порядку 𝑝 над комутативним локальним кiльцем 𝐾
характеристики 𝑝𝑠 (𝑠 > 0), де 𝑝𝐾 — максимальний iдеал кiльця 𝐾.
З’ясовується54,55,56 також, коли множина степенiв всiх незвiдних ма-

50Гудивок П. М., Погориляк Е. Я. О модулярных представлениях конечных
групп над областями целосности. Труды мат. ин-та АН СССР. 1990. Вып. 183.
С. 78–86.

51Орос В. М. Про зображення скiнченних 𝑝-груп над деякими факторiальними
кiльцями : Дис. . . . канд. фiз.-мат. наук : 01.01.06 / НАН України, Iн-т матема-
тики., Київ., 1993. 54 с.

52Дроботенко В. С., Дроботенко Э. С., Жилинская З. П., Погориляк Е. Я.
Представления циклической группы простого порядка 𝑝 над кольцом классов
вычетов по модулю 𝑝𝑠. Укр. мат. журн. 1965. Т. 17, № 5. C. 28–42.

53Hannula T. The integral representation ring 𝑎(𝑅𝑘𝐺). Trans. Amer. Math. Soc.

1968. Vol. 133. P. 553–559.
54Гудивок П. М., Дроботенко В. С., Лихтман А. И. О представлениях конечных

групп над кольцом классов вычетов по модулю 𝑚. Укр. мат. журн. 1964. Т. 16,
№ 1. С. 81–89.

55Гудивок П. М., Тилищак О. А. Про незвiднi модулярнi зображення скiнчен-
них 𝑝-груп над комутативними локальними кiльцями. Наук. вiсник Ужгород.

ун-ту. Серiя математика. 1998. Вип. 3. С. 78–83.
56Тилищак О. А. Про незвiднi зображення скiнченних 𝑝-груп над деякими

локальними кiльцями характеристики 𝑝. Наук. вiсник Ужгород. ун-ту. Серiя

математика 1999. Вип. 4. С. 104–110.
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тричних зображень скiнченної 𝑝-групи над нецiлiсним комутативним
нетеровим локальним кiльцем характеристики 𝑝𝑠 скiнченна. Також
показано56 iснування незвiдних матричних зображень скiнченної 𝑝-
групи 𝐺 як завгодно високого степеня над цiлiсним комутативним
нетеровим локальним кiльцем характеристики 𝑝, яке не є областю
головних iдеалiв, у випадку, коли |𝐺| > 2.

Внесок здобувача в розвиток цiєї тематики полягає в побудовi
нових серiй незвiдних та нерозкладних зображень над деякими ко-
мутативними кiльцями в модулярному випадку, дослiдженнi еквiва-
лентностi побудованих зображень та оцiнка їх кiлькостi. Крiм того,
було знайдено застосування, розроблених методiв i, взагалi, мето-
дiв теорiй зображень над комутативними кiльцями (в класичному
i модулярному випадках) в теорiї лiнiйних груп над комутативни-
ми кiльцями, цiлочислових групових кiлець, кодiв над скiнченними
комутативними фробенiусовими кiльцями.

Застосування теорiї зображень при дослiдженнi матричних груп
виникають природно. Максимальнi унiпотентнi пiдгрупи повної лi-
нiйної групи 𝐺𝐿(𝑛, 𝐹 ) довiльного натурального степеня 𝑛 над по-
лем 𝐹 довiльної характеристики методами теорiї зображень були
описали з точнiстю до спряження Мальцев А. I. та Колчин Е. Р. Ни-
ми показано57,58,59, що в цьому випадку всi, з точнiстю до спряже-
ностi, максимальнi унiпотентнi пiдгрупи групи 𝐺𝐿(𝑛, 𝐹 ) вичерпую-
ться унiтрикутною пiдгрупою. Для поля 𝐹 характеристики 𝑝 > 0, це
негайно означає, що довiльна силовська 𝑝-пiдгрупа групи 𝐺𝐿(𝑛, 𝐹 )
спряжена з унiтрикутною пiдгрупою. П. М. Гудивок, Є. Я. Погорiляк
i В. П. Рудько показали60,50, що силовськi 𝑝-пiдгрупи повної лiнiй-
ної групи степеня 𝑛 > 1 над нетеровою локальною областю цiлiсностi
𝐿 характеристики 𝑝 попарно спряженi тодi i тiльки тодi, коли 𝐿 —
область головних iдеалiв. Було також описано50 всi, з точнiстю до
спряженостi, силовськi 𝑝-пiдгрупи повної лiнiйної групи над довiль-
ною областю головних iдеалiв характеристики 𝑝. Вони вичерпуються
унiтрикутною групою.

Логiчним продовженням наведених результатiв було встановле-
ння здобувачем попарної спряженостi максимальних унiпотентних

57Супруненко Д. A. Группы матриц : монография. Москва : Наука, 1972. 352 c.
58Мальцев А. И. О некоторых классах бесконечных разрешимых групп. Мат.

сб. 1951. Вып. 28, № 3. С. 567–588.
59Kolchin E. R. On certain concepts in the theory of algebraic matrix groups. Ann.

of Math. 1948. Vol. 49. P. 774–789.
60Гудивок П. М., Рудько В. П. О силовских подгруппах полной линейной груп-

пы над областями целостности. Доп. НАН України. 1995. № 8. С. 5–7.
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пiдгруп повної та спецiальної лiнiйних груп над комутативним кiль-
цем, фактор-кiльце якого за первiсним радикалом є пряма сума обла-
стей Безу.

Ще одним застосуванням теорiї зображень виступають дослiдже-
ння одиниць групових кiлець скiнченних груп. Поняття групового
кiльця вперше використали Ф. Г. Фробенiус та I. Шур61 як корисний
допомiжний засiб при вивченнi зображень скiнченних груп. Приро-
дно виникає обернений вплив результатiв теорiї зображень на дослi-
дження в групових кiльцях. Дослiдження одиниць групового кiльця
проводили, наприклад, Д. Хiгман та С. Д. Берман61,62, якi мали зна-
чний доробок в теорiї зображень. Вiдома гiпотеза Цассенхауза про
одиницi цiлочислового групового кiльця скiнченної групи 𝐺 активно
дослiджується63,64,65,66 останнiм часом методом Лутара — Пассi67,
який передбачає наявнiсть iнформацiї про незвiднi зображення гру-
пи 𝐺 над алгебраїчно замкнутим полем як характеристики 0, так
i характеристики 𝑝, що дiлить порядок групи 𝐺. Здобувачем було
використано метод Лутара — Пасi для описання можливих порядкiв
та перевiрки гiпотези Цассенхауза для одиниць цiлочислового гру-
пового кiльця групи 𝑃𝑆𝐿(3, 4).

Потужнi алгебраїчнi методи модулярної теорiї зображень скiн-
ченних груп систематично застосовуються68,69,70 до дослiдження лi-

61Артамонов В. А., Бовди A. A. Целочисленные групповые кольца: Группа
обратимых елементов и классическая 𝐾-теория. Итоги науки и техники. Алге-
бра. Топология. Геометрия. 1989. T. 27. С. 3–43.

62Берман С. Д. Об уравнении 𝑥𝑚 = 1 в целочисленном групповом кольце. Укр.
мат. журн. 1955. Т. 7, № 3. C. 257–261.

63Bovdi V., Höfert C., Kimmerle W. On the first Zassenhaus conjecture for integral
group rings. Publ. Math. Debrecen. 2004. Vol. 65, No 3–4. P. 291–303.

64Bovdi V., Hertweck M. Zassenhaus conjecture for central extensions of 𝑆5. J.
Group Theory. 2008. Vol. 11, No 1. P. 63–74.

65Bovdi V., Grishkov A., Konovalov A. Kimmerle conjecture for the Held and
O’Nan sporadic simple groups. Sci. Math. Jpn. 2009. Vol. 69, No 3. P. 353–361.

66Bovdi A., Konovalov A., Rossmanith R., Schneider C. GAP package
LAGUNA – Lie AlGebras and UNits of group Algebras. URL: https://www.gap-
system.org/Packages/laguna.html (date of appeal: 28.04.2020).

67Luthar I. S. Passi I. B. S. Zassenhaus conjecture for 𝐴5. Proc. Indian Acad. Sci.

Math. Sci. 1989. Vol. 99 Is. 1. P. 1–5.
68Zimmerman K.-H. Beiträge zur algebraischen Codierungstheorie mittels

modularer Darstellungstheorie : habilitationsshrift. Bayreuth : Bayreuther Math.
Schr., 1994, No 48. 278 p.

69Мак-Вильямс Ф. Дж., Слоэн Н. Дж. А. Теория кодов, исправляющих ошиб-
ки : монография. Москва : Связь, 1974. 744 c.

70Dougherty S. T. Algebraic Coding Theory Over Finite Commutative Rings :
monograph. Cham : Springer Verlag, 2017. 103 p.
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нiйних кодiв. Зокрема, пiонерський пiдхiд С. Д. Бермана71 розгля-
дав одностороннi iдеали в групових алгебрах скiнченних груп над
скiнченними полями, як коди над тими ж полями. Таким способом
Ф. Бергард, П. Ландрок, О. Манз72 побудували розширенi коди Га-
лея за груповою алгеброю симетричної групи 4 степеня (24-го поряд-
ку) над полем з двох елементiв, Т. Харлей та I. Маклоглiн73,74 — за
груповою алгеброю групи дiедра 24-го порядку. Здобувачем, зокре-
ма, було розглянуто цю ж можливiсть для всiх груп 24-го порядку.
Також розглядалися деякi методи побудови iнших самодуальних ко-
дiв над довiльними скiнченними фробенiусовими кiльцями.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, тема-
ми. Тематика дисертацiї пов’язана з науковими дослiдженнями на
механiко-математичному факультетi Київського нацiонального унi-
верситету iменi Тараса Шевченка — тема «Застосування алгебро-
геометричних методiв у теорiях груп, напiвгруп, кiлець, зображень
до задач прикладної алгебри та захисту iнформацiї» (номер держав-
ної реєстрацiї 0111U005264), а також виконувалась у рамках бюдже-
тної дослiдницької наукової теми «Зображення скiнченних груп та
їх застосування» (номер державної реєстрацiї 0115U007026) кафедри
алгебри ДВНЗ «Ужгородського нацiонального унiверситету».

Мета i задачi дослiдження. Метою дисертацiйної роботи є
дослiдження властивостей модулярних матричних зображень скiн-
ченних груп над локальними кiльцями, властивостей мономiальних
матрицi над локальними кiльцями, властивостей унiпотентних пiд-
груп лiнiйних груп над комутативними кiльцями та побудова нових
самодуальних кодiв над фробенiусовими кiльцями.

Об’єктом дослiдження є модулярнi матричнi зображення скiн-
ченних груп над локальними кiльцями, мономiальнi матрицi над ти-
ми ж кiльцями, унiпотентнi пiдгрупи лiнiйних груп над комутатив-
ними кiльцями одиницi скiнченного порядку цiлочислових групових
кiлець та самодуальнi коди над фробенiусовими кiльцями.

Предметом дослiдження є звiднiсть i розкладнiсть матричних зо-
бражень скiнченних груп i мономiальних матриць, максимальнiсть

71Берман С. Д. К теории групповых кодов.Кибернетика. 1967. № 1. С. 31–39.
72Bernhardt F. Landrock P., Manz O. The extended Golay codes considered as

ideals. J. Combin. Theory. Series A. 1990. Vol. 55, No 2. P. 235–246.
73McLoughlin I., Hurley T. A group ring construction of the extended binary Golay

code. IEEE Trans. Inform. Theory. 2008. Vol. 9 Is. 54. P. 4381–4383.
74McLoughlin I. Dihedral codes: Ph.D. thesis: submitted in June 2009 / National

University of Ireland, Galway (Ireland)., 2009. 106 p.



11

та спряженiсть унiпотентнi пiдгрупи лiнiйних груп порядки одиниць
цiлочислових групових кiлець та їх спряженiсть та вигляд самоду-
альних кодiв над фробенiусовими кiльцями.

Методи дослiдження. У дисертацiйнiй роботi використову-
ються переважно класичнi i сучаснi методи теорiї матриць, методи
теорiї зображень, комбiнаторнi методи та методи структурного, фун-
кцiонального програмування системи комп’ютерної алгебри GAP.

Наукова новизна одержаних результатiв. У дисертацiї ав-
тором отримано такi новi результати:

– Встановлено критерiй скiнченностi множини нееквiвалентних
незвiдних матричних зображень наперед заданого степеня
скiнченної 𝑝-групи над комутативним нетеровим локальним
кiльцем характеристики 𝑝𝑠 (𝑠 > 0), яке не є напiвпервiсним,
з нескiнченним полем лишкiв. Показано, що множина нееквi-
валентних незвiдних матричних зображень наперед заданого
степеня скiнченної 𝑝-групи над цим кiльцем або нескiнченна,
або порожня.

– Показано нескiнченнiсть числа всiх нееквiвалентних незвi-
дних матричних зображень наперед заданого степеня 𝑛 > 1
скiнченної 𝑝-групи 𝐺 порядку |𝐺| > 2 над комутативним не-
теровим локальним напiвпервiсним нецiлiсним кiльцем хара-
ктеристики 𝑝, з нескiнченним полем лишкiв.

– Описано всi, з точнiстю до еквiвалентностi, матричнi зобра-
ження 2-го степеня групи дiедра порядку 2𝑝 (𝑝 — непарне
просте число) над комутативними локальними кiльцями дов-
жини 2 характеристики 2, та з’ясовано критерiй їх незвiдно-
стi.

– Встановлено достатню умову спадкової звiдностi 𝑡-циклiчних
матриць над комутативним кiльцем.

– Встановлено достатню умову спадкової звiдностi бiмономi-
альних матриць над комутативним кiльцем.

– Показана незвiднiсть всiх бiмономiальних 7 × 7-матриць над
комутативним локальним кiльцем довжини 𝑙 > 2.

– Побудована серiя нерозкладних унiмономiальних зображень
циклiчної 𝑝-групи над скiнченним комутативним локальним
кiльцем скiнченної довжини характеристики 𝑝, та пiдрахова-
но число побудованих зображень заданого степеня з точнiстю
до еквiвалентностi для кожної групи та кiльця, зi скiнченним
полем лишкiв, окремо.
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– Побудована серiя нерозкладних унiмономiальних зображень
циклiчної 𝑝-групи над довiльним комутативним локальним
кiльцем скiнченної довжини характеристики 𝑝 та пiдраховано
число побудованих зображень заданого степеня з точнiстю до
*-еквiвалентностi для кожної групи та кiльця окремо.

– Побудована серiя спадково незвiдних унiмономiальних зобра-
жень циклiчної 𝑝-групи над скiнченним комутативним ло-
кальним кiльцем головних iдеалiв характеристики 𝑝, та пiд-
раховано число побудованих зображень заданого степеня з
точнiстю до еквiвалентностi для кожної групи та кiльця, зi
скiнченним полем лишкiв, окремо.

– Показано, що всi максимальнi унiпотентнi пiдгрупи повної лi-
нiйної групи над кiльцем 𝐾 попарно спряженi, якщо фактор-
кiльце кiльця 𝐾 за первiсним радикалом є скiнченною пря-
мою сумою областей Безу.

– Показано, що всi максимальнi унiпотентнi пiдгрупи спецiаль-
ної лiнiйної групи над кiльцем 𝐾 попарно спряженi, якщо
фактор-кiльце кiльця 𝐾 за первiсним радикалом є скiнчен-
ною прямою сумою областей Безу.

– Показано дикiсть за модулем радикалу Джекобсона задачi
про описання з точнiстю до еквiвалентностi за модулем го-
ловного iдеалу породженого будь-яким елементом довжини
бiльше 2 матриць над локальним факторiальним кiльцем, що
не є областю головних iдеалiв.

– Встановлено, що в цiлочисловому груповому кiльцi скiнчен-
ної групи 𝑃𝑆𝐿(3, 4) показника 420, який має 23 нетривiальнi
дiльники, можуть бути тiльки нетривiальнi одиницi порядку:
2, 3, 4, 5, 7 i 6, а для елементiв порядку 2 та 3 виконується
гiпотеза Цассенхауза.

– Вперше побудовано розширенi бiнарнi коди Галея за групо-
вим кiльцем груп (𝐶6×𝐶2)o𝐶2, 𝐶3×𝐷8, 𝐶2×𝐴4 порядку 24
над полем з двох елементiв, та пiдраховано їх кiлькiсть. Та-
кож показано, що крiм вже вiдомих побудов для груп 𝐷24, 𝑆4

це всi можливi групи 24-го порядку з яких будуються розши-
ренi бiнарнi коди Галея розглядуваним методом.

Теоретичне та практичне значення одержаних результа-
тiв. Побудованi новi серiї незвiдних та нерозкладних зображень
скiнченних груп над комутативними локальними кiльцями можуть
знайти застосування при описаннi з точнiстю до еквiвалентностi окре-
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мих серiй зображень тих же груп над локальними та довiльними ко-
мутативними кiльцями. Результати дисертацiйної роботи про моно-
мiальнi матрицi над комутативними локальними кiльцями знайшли
(i можуть знайти новi) застосування при дослiдженнi модулярних
матричних зображень скiнченних груп над тими ж кiльцями, а та-
кож можуть знайти застосування при описаннi з точнiстю до подi-
бностi окремих серiй квадратних матриць над локальними та довiль-
ними кiльцями. Розробленi методи також застосовувалися (i можуть
далi застосовуватися) при дослiдженнi унiпотентних пiдгруп лiнiй-
них груп над комутативним кiльцем, при побудовi самодуальних ко-
дiв над фробенiусовими кiльцями. Результати дисертацiйної роботи
про самодуальнi коди носять пряме практичне значення оскiльки по-
будованi екстремальнi коди можуть застосовуватися при кодуваннi
iнформацiї, для виправлення помилок пiд час передачi даних кана-
лами зв’язку.

Особистий внесок здобувача. Усi результати дисертацiйної
роботи, якi виносяться на захист, отримано автором самостiйно. З
результатiв робiт, що виконанi в спiвавторствi, на захист виносяться
лише положення, що отримано здобувачем. 11 з 21 наукової статi,
опублiкованих за темою дисертацiї, є одноосiбними.

У статтях [7, 9, 11] здобувачу належить постановка задачi та за-
гальнi iдеї доведення звiдностi розглядуваних матриць, у статтi [8]
здобувачу належить загальнi iдеї доведення звiдностi розглядуваних
матриць. Отриманi результати ввiйшли в дисертацiї на здобуття на-
укового ступеня кандидата фiзико-математичних наук М. Ю. Бор-
тош75 та Р. Ф. Цiмболинець (Динис)76. Iдеї було розвинуто i уза-
гальнено до альтернативного доведення звiдностi розглядуваних ма-
триць опублiкованого в [17]. В цiй статтi здобувачу належить доведе-
ння основного результату — теореми 2. В. М. Бондаренку належить
постановка задачi та загальнi iдеї доведення, Й. Гiлдеа — перевiр-
ка в окремих випадках засобами електронного числення загальних
висновкiв отриманих теоретичним шляхом, Н. В. Юрченко — спро-
щення викладок доведень допомiжних тверджень 1 та 4.

У статтi [10] здобувачу належить результат, про еквiвалентнiсть

75Бортош М. Ю. Лiнiйно-алгебраїчнi властивостi категорiй мономiальних ма-
триць над локальними кiльцями: дис. . . . канд. фiз.-мат. наук: 01.01.06 / НАН
України, Iн-т математики., Київ., 2017. 179 с.

76Цiмболинець Р. Ф. Бiмономiальнi матрицi над комутативними кiльцями: дис.
. . . канд. фiз.-мат. наук: 01.01.06 / Київ. нац. ун-т iм. Т. Шевченка, Київ, 2018.
176 с.
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матриць за модулем iдеалу над факторiальним кiльцем (теореми 4).
Результати про еквiвалентнiсть матриць за модулем iдеалу над обла-
стями цiлiсностi (теореми 1–3) та над нетеровими областями (теоре-
ми 5–7) у випадку, коли iдеал є максимальним належать М. В. Стойцi
i ввiйшли в його дисертацiйну роботу на здобуття наукового ступеня
кандидата фiзико-математичних наук77.

У статтi [13] здобувачу належить пiдроздiл 1.4 в якому дослi-
дження мономiальних матриць з 2-однорiдними послiдовностями за-
стосовується для побудови нерозкладних модулярних зображень. У
статтi [22] здобувачу належить пiдроздiл 3 в якому нерозкладна мо-
номiальна 𝑛 × 𝑛-матриця, побудована спiвавторами в роздiлi 2, за-
стосовується для побудови нерозкладних модулярних зображень до-
вiльного степеня 𝑛 > 4.

У статтi [12] з Й. Гiлдеа останньому належать постановки задач
та загальне керування дослiдженнями а практична реалiзацiя та ряд
конкретних iдей належать здобувачевi. У статтi [14] здобувачу на-
лежить роздiл 3 присвячений побудовi розширеним бiнарних кодiв
Голея. У статтi [18] здобувачу належить обчислення рангiв при до-
веденнi теореми 3.1.

Апробацiя результатiв дисертацiї. Результати дисертацiй-
ної роботи оприлюднено на таких конференцiях та семiнарах.

– Четверта мiжнародна алгебраїчна конференцiя в Українi
(Львiв, 4–9 серпня 2003 р.).

– Одинадцята мiжнародна наукова конференцiя iменi академi-
ка Михайла Кравчука (Київ, 18–20 травня 2006 р.).

– Мiжнародна конференцiя Humboldt-Kolleg Series in Kyiv (Ки-
їв, 19–22 листопада 2009 р.).

– Десята вiдкрита науковiй конференцiя iнституту прикладної
математики та фундаментальних наук (Львiв, 17–18 травня
2012 р.).

– Дев’ята мiжнародна алгебраїчна конференцiя в Українi
(Львiв, 8–13 липня 2013 р.).

– П’ята мiжнародна конференцiя з аналiтичної теорiї чисел та
просторових мозаїк (Київ, 16–20 вересня 2013 р.)

– Десята мiжнародна алгебраїчна конференцiя в Українi, при-
свячена 70-рiччюЮ. А. Дрозда (Одеса, 20–27 серпня 2015 р.).

77Стойка М. В. Матричнi зображення груп та схрещених групових кiлець над
локальними комутативними кiльцями: дис. . . . канд. фiз.-мат. наук: 01.01.06 /
Ужг. нац. ун-т., Ужгород, 2015. 143 с.
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– Мiжнародна конференцiя молодих математикiв (Київ, 3-6 черв-
ня 2015 р.).

– Мiжнародна мат. конференцiя «Методика викладання та
методи дослiджень в математицi» (Берегове, 21–23 квiтня
2016 р.).

– Одинадцята мiжнародна алгебраїчна конференцiя в Украї-
нi, присвячена 75-рiччю В. В. Кириченка (Київ, 3–7 липня
2017 р.).

– Друга мiжнародна конференцiя про групи, груповi кiльця i
пов’язанi теми (Хорфаккан (ОАЕ), 19–22 листопада 2017 р.).

– Мiжнародна наукова конференцiя «Сучаснi проблеми меха-
нiки та математики» (Львiв, 22–25 травня 2018 р.)

– Дванадцята мiжнародна алгебраїчна конференцiя в Українi,
присвячена 215-й рiчницi з дня народження В. Буняковського
(Вiнниця, 2–6 липня 2019 р.).

– Семiнари кафедри алгебри Ужгородського нацiонального унi-
верситету (Ужгород, 2003–2019 рр.).

– Алгебраїчний семiнар Iнституту математики iм.А.Реннi Угор-
ської академiї наук (Будапешт (Угорщина), 2005 р.).

– Науковий семiнар вiддiлення iнженерiї факультету механi-
ки та електронної iнженерiї Технологiчного iнституту Слiго
(Слiго (Iрландiя), 2012 р.).

– Науковi семiнари вiддiлення комп’ютерних наук та матема-
тики Унiверситету Честер (Честер (Великобританiя), 2013,
2019 рр.).

– Алгебраїчних семiнарах вiддiлення математики факультету
природничих та гуманiтарних наук Пряшiвського унiверси-
тету в Пряшевi (Пряшiв (Словаччина), 2019 р.).

– Алгебраїчнi семiнари Iнституту математики Кошицького унi-
верситету iм. П. Й.Шафарика (Кошице (Словаччина), 2019 р.).

– Алгебраїчний семiнар Iнституту математики НАН України
(Київ, 2019 р.).

– Пiдсумковий семiнар кафедри алгебри та мат. логiки Київ-
ського нацiонального унiверситету iм. Т. Шевченка (Київ,
2020 р.).

Публiкацiї. Основнi результати дисертацiї опублiковано в 36-и
наукових роботах, у тому числi

– 21-а стаття у фахових наукових виданнях [1–21], 8 iз них iн-
дексуються у мiжнародних наукометричних базах [8, 10, 12–
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14, 17–19], з них 18 статей у вiтчизняних виданнях [1–11, 13,
15–17,19–21], 3 статтi — у закордонних виданнях [12,14,18];

– 2-x статтях iнших видань [22,23];
– 13-х тезах наукових конференцiй [24–36].

Структура та обсяг дисертацiї. Дисертацiйна робота скла-
дається з анотацiй українською та англiйською мовами, списку пу-
блiкацiй за темою дисертацiї, перелiку умовних позначень, вступу,
семи роздiлiв, висновкiв, списку використаних джерел та додаткiв.
Загальний обсяг дисертацiї складає 355 сторiнок, з яких основний
змiст роботи викладено на 303 сторiнках. Список використаних дже-
рел мiстить 225 найменування та займає 28 сторiнок.

Автор висловлює щиру вдячнiсть своєму науковому консультанту
— доктору фiзико-математичних наук, професору Вiталiю Михайло-
вичу Бондаренку за цiкавi iдеї, кориснi поради, змiстовнi дискусiї.

ОСНОВНИЙ ЗМIСТ РОБОТИ

У вступi обґрунтовано актуальнiсть теми дисертацiї, визначено
мету, задачi, об’єкт i предмет дослiдження, вказано наукову новизну
й теоретичне та практичне значення результатiв роботи, наведено iн-
формацiю про особистий внесок здобувача та апробацiю результатiв
дослiдження, охарактеризовано змiст роботи.

У першому роздiлi «Попереднi вiдомостi» вводяться не-
обхiднi поняття i позначення та наводяться вiдомi результати, якi
використовуються далi в дисертацiї. У тому числi наводиться ви-
клад базових понять теорiї характерiв Фробенiуса, характерiв Бра-
уера та результатiв про число незвiдних нееквiвалентних зображень
скiнченної групи над полем довiльної характеристики. Також на-
ведено результати про число незвiдних нееквiвалентних зображень
скiнченної 𝑝-групи над комутативним кiльцем характеристики 𝑝𝑠 в
окремих випадках. При побудовi серiї незвiдних не нерозкладних зо-
бражень скiнченних груп над комутативними кiльцями використову-
валися мономiальнi матрицi. Було наведено означення мономiальної
матрицi та її видiв: канонiчно циклiчної, бiмономiальної, 𝑡-циклiчної
— разом з попереднiми результатами дослiджень їх подiбностi, звi-
дностi та розкладностi.

Серiя напрямкiв: унiпотентнi пiдгрупи лiнiйних груп над кому-
тативними кiльцями, дослiдження одиниць цiлочислового групового
кiльця, побудова самодуальних кодiв над фробенiусовими кiльцями
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де можна використати методи теорiї зображень скiнченних груп над
комутативними кiльцями i отриманi ранiше в цих напрямках резуль-
тати та розробленi методи описано в заключних пiдроздiлах роздi-
лу. Окремо вiдмiчено метод доведення того, що унiтрикутна група
є cиловською 𝑝-пiдгрупою групи повної лiнiйної групи над напiвпер-
вiсним комутативне кiльце характеристики 𝑝. Також було описано
метод Лутара — Пасi перевiрки гiпотези Цассенхауза для одиниць
цiлочислового групового кiльця. Було введено означення фробенiу-
сового кiльця, та описано методи побудов деяких самодуальних кодiв
над цим кiльцем за груповими кiльцями.

Другий роздiлi «Незвiднi та звiднi модулярнi зображе-
ння 𝑝-груп над комутативними локальними кiльцями» при-
свячено пошуку нових серiй незвiдних зображень скiнченних груп
над комутативними локальними кiльцями в модулярному випадку.

У пiдроздiлi 2.1 «Вступ» наведено загальнi означення для ма-
тричних зображень скiнченних груп над комутативними кiльцями та
окреслино спрямованiсть дослiджень роздiлу.

У пiдроздiлi 2.2 «Зображення скiнченних 𝑝-груп над кiль-
цями характеристики 𝑝𝑠» з’ясовується коли є скiнченною множи-
на нееквiвалентних незвiдних зображень заданого степеня скiнчен-
ної 𝑝-груп над комутативним кiльцями характеристики 𝑝𝑠, яке не є
напiвпервiсним. Завдання було повнiстю розв’язане для нетерових
кiлець, з нескiнченним полем лишкiв та для артiнових кiлець.

Теорема 2.10. Нехай 𝐺 — скiнченна 𝑝-група порядку |𝐺| > 1
i 𝐾 — комутативне нетерове локальне кiльце характеристики 𝑝𝑠

(𝑠 > 0, 𝑝 — просте число), яке не є напiвпервiсним, з нескiнченним
полем лишкiв. Множина нееквiвалентних незвiдних матричних зо-
бражень групи 𝐺 над кiльцем 𝐾 степеня 𝑛 > 1 скiнченна тодi i
тiльки тодi виконується одна з таких умов:

1) |𝐺| = 2, 𝑠 = 1, (Rad𝐾)2 = 0, 𝐾 — кiльце головних iдеалiв,
всi полiноми над полем 𝐾/Rad𝐾 степеня 𝑛 звiднi;

2) |𝐺| = 3, 𝑠 = 1, (Rad𝐾)2 = 0, 𝑛 = 2, 𝐾 — кiльце головних
iдеалiв, всi полiноми над полем 𝐾/Rad𝐾 степеня 2 звiднi;

3) |𝐺| = 𝑝, 𝑠 > 1, Rad𝐾 = 𝑝𝐾, 𝑛 ̸∈ (𝑝 − 1)Z, всi полiноми над
полем 𝐾/Rad𝐾 степеня 𝑛 звiднi;

4) |𝐺| = 𝑝, 𝑠 > 1, Rad𝐾 = 𝑝𝐾, 𝑛 ∈ (𝑝 − 1)Z, всi полiноми над
полем 𝐾/Rad𝐾 степеня 𝑛 та 𝑛

𝑝−1 звiднi.
Зауважимо, що множина нееквiвалентних незвiдних зображень

групи 𝐺 над кiльцем 𝐾 степеня 𝑛 або нескiнченна або порожня.
Теорема 2.11. Нехай 𝐺 — скiнченна 𝑝-група порядку |𝐺| > 1
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i 𝐾 — комутативне артiнове локальне кiльце характеристики 𝑝𝑠

(𝑠 > 0, 𝑝 — просте число), яке не є полем. Множина нееквiвален-
тних незвiдних матричних зображень групи 𝐺 над кiльцем 𝐾 сте-
пеня 𝑛 > 1 скiнченна тодi i тiльки тодi виконується одна з таких
умов:

1) поле 𝐾/Rad𝐾 скiнченне;
2) |𝐺| = 2, 𝑠 = 1, (Rad𝐾)2 = 0, 𝐾 — кiльце головних iдеалiв,

всi полiноми над полем 𝐾/Rad𝐾 степеня 𝑛 звiднi;
3) |𝐺| = 3, 𝑠 = 1, (Rad𝐾)2 = 0, 𝑛 = 2, 𝐾 — кiльце головних

iдеалiв, всi полiноми над полем 𝐾/Rad𝐾 степеня 2 звiднi;
4) |𝐺| = 𝑝, 𝑠 > 1, Rad𝐾 = 𝑝𝐾, 𝑛 ̸∈ (𝑝 − 1)Z, всi полiноми над

полем 𝐾/Rad𝐾 степеня 𝑛 звiднi;
5) |𝐺| = 𝑝, 𝑠 > 1, Rad𝐾 = 𝑝𝐾, 𝑛 ∈ (𝑝 − 1)Z, всi полiноми над

полем 𝐾/Rad𝐾 степеня 𝑛 та 𝑛
𝑝−1 звiднi.

У пiдроздiлi 2.3 «Зображення скiнченних 𝑝-груп над на-
пiвпервiсними кiльцями характеристики 𝑝» з’ясовується, ко-
ли є скiнченною множина нееквiвалентних незвiдних матричних зо-
бражень наперед заданого степеня скiнченної 𝑝-групи 𝐺 над кому-
тативним нетеровим локальним напiвпервiсним нецiлiсним кiльцем
характеристики 𝑝, поле класiв лишкiв якого нескiнченне. Основнi
результати пiдроздiлу описуються такими двома теоремами.

Теорема 2.12. Нехай 𝐺 — скiнченна 𝑝-група порядку |𝐺| > 1
i 𝐾 — комутативне нетерове локальне напiвпервiсне кiльце хара-
ктеристики 𝑝, яке не є цiлiсним, з нескiнченним полем лишкiв.
Iснує нескiнченна кiлькiсть нееквiвалентних незвiдних матричних
зображень групи 𝐺 над кiльцем 𝐾 довiльного наперед заданого пар-
ного степеня 𝑛.

Теорема 2.13. Нехай 𝐺 — скiнченна 𝑝-група порядку |𝐺| > 2
i 𝐾 — комутативне нетерове локальне напiвпервiсне кiльце хара-
ктеристики 𝑝, яке не є цiлiсним, з нескiнченним полем лишкiв.
Iснує нескiнченна кiлькiсть нееквiвалентних незвiдних матричних
зображень групи 𝐺 над кiльцем 𝐾 довiльного наперед заданого сте-
пеня 𝑛 > 1.

Цiкавим є твердження 2.14, яке встановлює комутативне локаль-
не напiвпервiсне кiльце характеристики 2, яке не є цiлiсним, всi ма-
тричнi зображення скiнченної групи порядку 2 над яким довiльного
непарного степеня 𝑛 > 1 звiднi.

У пiдроздiлi 2.4 «Зображення скiнченних 2-груп над обла-
стями цiлiсностi характеристики 2» дослiджуються матричнi
зображення непарного степеня групи другого прядку над локальною
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областю цiлiснотi характеристики 2. В пiдроздiлi доведено теорему.
Теорема 2.17. Нехай 𝐾 — локальна область цiлiсностi хара-

ктеристики 2, будь-який скiнченно породжений iдеал якої володiє
мiнiмальною системою з не бiльше нiж двох твiрних елементiв,
𝐺 = ⟨𝑎⟩ — циклiчна група порядку 2. Всi матричнi зображення гру-
пи 𝐺 над кiльцем 𝐾 непарного степеня 𝑛 звiднi.

Ранiше здобувачем було показано56 iснування незвiдних матри-
чних зображення скiнченної 𝑝-групи 𝐺 як завгодно високого степеня
над цiлiсним комутативним нетеровим локальним кiльцем характе-
ристики 𝑝, яке не є областю головних iдеалiв, у випадку, коли |𝐺| > 2.
Для доведення при цьому будувались незвiднi зображення групи 𝐺
довiльного парного степеня вище 6, або довiльного степеня кратного
4.

У пiдроздiлi 2.5 «Зображення дiедральних груп порядку
2𝑝 над кiльцями характеристики 2» описуються з точнiстю до
еквiвалентностi матричнi зображення 2-го степеня групи дiедра по-
рядку 2𝑝 (𝑝— непарне просте число) над комутативними локальними
кiльцями головних iдеалiв характеристики 2, радикали Джекобсона
яких є нiльпотентними iдеалами другого степеня.

Теорема 2.21. Нехай 𝐾 — комутативне локальне кiльце хара-
ктеристики 2, Rad𝑅 = 𝑡𝑅, 𝑡 ∈ 𝐾, 𝑡2 = 0, 𝑡 ̸= 0, 𝐺 = ⟨𝑎, 𝑏|𝑎2 = 𝑏𝑝 =
(𝑎𝑏)2 = 𝑒⟩ — група дiедра порядку 2𝑝 (𝑝 — непарне просте число).
Γ — матричне зображення 2-го степеня групи 𝐺 над кiльцем 𝐾.
Якщо поле лишкiв кiльця 𝐾 мiстить тiльки один корiнь 𝑝-го сте-
пеня з одиницi, то виконується одна з умов:

1) зображення Γ еквiвалентне зображенню вигляду

Γ𝐹 : 𝑎 → 𝐸2 + 𝑡𝐹, 𝑏 → 𝐸2,

де 𝐸2 — одинична 2×2-матриця, 𝐹 — будь-яка 2×2-матриця
над кiльцем 𝐾;

2) зображення Γ еквiвалентне зображенню вигляду

∆ : 𝑎 →
(︂

1 1
0 1

)︂
, 𝑏 → 𝐸2;

3) зображення Γ еквiвалентне зображенню вигляду

Λ𝛼 : 𝑎 →
(︂

1 𝛼
0 1

)︂
, 𝑏 →

(︂
0 1
1 𝛼

)︂
,

де 𝛼 — будь-який елемент кiльця 𝐾 такий, що многочлен 𝑥2+𝛼𝑥+1
дiлить 𝑥𝑝 + 1 в кiльцi 𝐾[𝑥].
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Два зображення рiзних виглядiв не еквiвалентнi над кiльцем 𝐾.
Два зображення Γ𝐹1

, Γ𝐹2
(𝐹1, 𝐹2 — 2 × 2-матрицi над кiльцем 𝐾)

еквiвалентнi над кiльцем 𝐾 тодi i тiльки тодi, коли матрицi 𝐹1,
𝐹2 подiбнi над полем лишкiв кiльця 𝐾. Тут 𝑇 = (𝑡𝑖𝑗 +Rad𝐾) — ма-
триця над полем лишкiв 𝐾/Rad𝐾 кiльця 𝐾 для довiльної матрицi
𝑇 = (𝑡𝑖𝑗) над кiльцем 𝐾. Два зображення Λ𝛼1

, Λ𝛼2
(𝛼1, 𝛼2 ∈ 𝐾,

многочлени 𝑥2 +𝛼1𝑥+ 1 та 𝑥2 +𝛼2𝑥+ 1 дiлять 𝑥𝑝 + 1 в кiльцi 𝐾[𝑥])
еквiвалентнi над кiльцем 𝐾 тодi i тiльки тодi, коли 𝛼1 = 𝛼2.

Доведена теорема дозволяє також видiлити всi, з точнiстю до
еквiвалентностi, незвiднi зображення (наслiдок 2.22) групи 𝐺 над
кiльцем 𝐾 якими будуть зображення Γ𝐹 вигляду 1, якщо матриця
𝐹 є супровiдна 2× 2-матриця незвiдного многочлена 𝑓(𝑥) над полем
лишкiв кiльця 𝐾, та зображення Λ𝛼 вигляду 3.

У третьому роздiлi «Мономiальнi матрицi над комута-
тивними кiльцями» уточнено результати про звiднiсть мономi-
альних матриць деяких виглядiв та розширено обсяг дослiджених
мономiальних матриць малих розмiрiв на предмет звiдностi.

У пiдроздiлi 3.1 «Означення i позначення» приведено по-
чатковi менш загальнi означення для розглядуваних квадратних ма-
триць над комутативним кiльцем (з одиницею): мономiальної матри-
цi, канонiчно циклiчної матрицi, циклiчної матрицi, 𝑡-циклiчної ма-
трицi. Зокрема, остання матриця має вигляд

𝑀(𝑡, 𝑠1, . . . , 𝑠𝑛) =

⎛⎜⎜⎜⎝
0 . . . 0 𝑡𝑠𝑛

𝑡𝑠1 . . . 0 0
...

. . .
...

...
0 . . . 𝑡𝑠𝑛−1 0

⎞⎟⎟⎟⎠
для деякого елемента 𝑡 розглядуваного кiльця.

У пiдроздiлi 3.2 «Спадкова звiднiсть 𝑡-циклiчних мат-
риць» вводиться поняття спадкової звiдностi для 𝑡-циклiчних ма-
триць, яке, зокрема, означає також звичайну звiднiсть матриць, та
запропоновано новий пiдхiд до доведення теореми.

Теорема 3.3. ( [8,9]) Нехай 𝐾 — комутативне кiльце, 𝑡 ∈ 𝐾. 𝑡-
циклiчна матриця 𝑀(𝑡𝑠1 , . . . , 𝑡𝑠𝑛), де 𝑠𝑖 > 0 (𝑖 = 1, . . . , 𝑛), є спадково
звiдна, якщо

∑︀𝑛
𝑖=1 𝑠𝑖 i 𝑛 не є взаємно простими.

Попереднє доведення було реалiзовано в термiнах лiнiйного опе-
ратора скiнченно вимiрного лiнiйного простору визначеного 𝜆-циклi-
чною матрицею над полем вiдношень кiльця цiлочислових многочле-
нiв вiд невiдомої 𝜆. Було запропоновано доведення матричним чи-
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сленням, що не спирається на аналiз лiнiйного оператора скiнченно
вимiрного лiнiйного простору над полем, яке буде також застосоване
до питання про спадкову звiднiсть бiмономiальних матриць.

У пiдроздiлi 3.3 «Cпадкова звiднiсть бiмономiальних ма-
триць» вводиться поняття бiмономiальних матриць та їх спадкової
звiдностi. Бiмономiальна матриця з точнiстю до переставної подi-
бностi має вигляд 𝑀(𝑡, 𝑘, 𝑛) = 𝑀(𝑡, 1, . . . , 1⏟  ⏞  

𝑘

, 0, . . . , 0) для деякого еле-

мента 𝑡 розглядуваного кiльця, 0 < 𝑘 < 𝑛. Основним результатом
роздiлу є теорема.

Теорема 3.9. Нехай 𝐾 — комутативне кiльце, 𝑡 ∈ 𝐾. Бiмономi-
альна матриця 𝑀(𝑡, 𝑘, 𝑛) є спадково звiдна, якщо 𝑘 i 𝑛 не є взаємно
простими.

У пiдроздiлi 3.4 «Незвiднiсть бiмономiальних матриць 7-
го порядку» доведено, що всi матрицi𝑀(𝑡, 𝑘, 7) (0 < 𝑘 < 7) незвiднi
над комутативним локальним кiльцем 𝐾, радикал Джекобсона яко-
го Rad𝐾 = 𝑡𝐾, 𝑡2 ̸= 0 (𝑡 ∈ 𝐾). В [7] Р. Ф. Цiмболинець (Динис)
одержала, що для 𝑛 < 7, (𝑛, 𝑘) = 1 матриця 𝑀(𝑡, 𝑘, 𝑛) — незвiдна
над комутативним локальним кiльцем 𝐾, радикал Джекобсона яко-
го Rad𝐾 = 𝑡𝐾 ̸= 0 (𝑡 ∈ 𝐾). Якщо 𝑡2 = 0 Р. Ф. Цiмболинець [7, 8]
показала, що матрицi 𝑀(𝑡, 3, 7), 𝑀(𝑡, 4, 7) звiднi над кiльцем 𝐾.

Четвертий роздiл «Унiмономiальнi зображення груп над
локальними кiльцями скiнченної довжини» присвячено пошу-
ку нових серiй незвiдних та нерозкладних унiмономiальних зобра-
жень скiнченних груп над комутативними локальними кiльцями в
модулярному випадку на основi результатiв дослiдження мономiаль-
них матриць.

У пiдроздiлi 4.1 «Означення та елементарнi властивостi
унiмономiальних зображень» вводиться поняття унiмономiаль-
них зображень скiнченно породжених груп над комутативними ло-
кальними кiльцями. Для побудови незвiдних та нерозкладних унiмо-
номiальних зображень циклiчної 𝑝-групи 𝐺 = ⟨𝑎⟩ над комутативним
локальним кiльце характеристики 𝑝 скiнченної довжини використо-
вуються зображення вигляду

Γ: 𝑎 → Γ(𝑎) = 𝐸𝑛 + 𝑀,

де 𝐸𝑛 — одинична 𝑛 × 𝑛-матриця, 𝑀 — канонiчно циклiчна 𝑛 × 𝑛-
матриця. Для перевiрки вiдображень заданого вигляду на предмет
визначення зображень встановлена теорема.
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Теорема 4.4. Нехай 𝐻 = ⟨𝑎⟩ — циклiчна 𝑝-група, 𝐾 — кому-
тативне локальне кiльце характеристики 𝑝, радикал Джекобсона
якого Rad𝐾 = 𝑡𝐾, 𝑡 — нiльпотентний елемент степеня 𝑙 > 1,
𝐸𝑛 — одинична 𝑛×𝑛-матриця , 𝑠𝑖 ∈ N∪{0} i 𝜀𝑖 ∈ 𝐾* (𝑖 = 1, . . . , 𝑛).
Вiдображення

Γ: 𝑎 → 𝐸𝑛 + 𝑀 (𝜀1𝑡
𝑠1 , . . . , 𝜀𝑛𝑡

𝑠𝑛) ,

де 𝜀𝑖 ∈ 𝐾*, 𝑠𝑖 > 0 (𝑖 = 1 . . . , 𝑛) є зображенням групи 𝐻 тодi i тiльки
тодi, коли

|𝐻|−1∑︁
𝑗=0

𝑠𝑖+𝑗 > 𝑙(𝑖 = 1, . . . , 𝑛).

Тут iндекси 𝑖+ 𝑗 треба замiнити на iндекси 𝑖+ 𝑗− 𝑘𝑛 якщо 𝑖+ 𝑗 >
𝑘𝑛, де 𝑘 — максимально можливе натуральне число (тобто тут
iндекси розглядаються за модулем 𝑛).

У пiдроздiлi 4.2 «Про число нерозкладних унiмономiаль-
них зображень для двозв’язних циклiв циклiчних 𝑝-груп над
локальним кiльцем характеристики 𝑝𝑠 з точнiстю до еквi-
валентностi» наведено означення двозв’язних циклiв та описано
результат про нерозкладнiсть канонiчно циклiчних матриць, що їм
вiдповiдають. Було побудовано серiю нерозкладних зображень ци-
клiчної 𝑝-групи 𝐺 над комутативним локальним кiльцем характери-
стики 𝑝 довжини 2.

Теорема 4.6. Нехай 𝐾 — комутативне локальне кiльце хара-
ктеристики 𝑝, радикал Джекобсона якого Rad𝐾 = 𝑡𝐾, 𝑡 — нiль-
потентний елемент степеня 𝑙 = 2. Тодi для будь-якої циклiчної
𝑝-групи 𝐺 i 𝑛 > |𝐺|, потужнiсть нееквiвалентних нерозкладних
унiмономiальних зображень фiксованого степеня 𝑛 не менша, нiж
|𝐺| − 2.

Також було побудовано серiю нерозкладних зображень циклiчної
𝑝-групи 𝐺 достатньо великого порядку над комутативним локальним
кiльцем характеристики 𝑝𝑠 довжини 𝑙 > 1.

Теорема 4.7. Нехай 𝐾 — комутативне локальне кiльце хара-
ктеристики 𝑝𝑠, радикал Джекобсона якого Rad𝐾 = 𝑡𝐾, 𝑡 — нiль-
потентний елемент степеня 𝑙 > 1. Тодi для циклiчної 𝑝-група 𝐺
деякого порядку 𝑁 (отже, i бiльшого порядку), потужнiсть нее-
квiвалентних нерозкладних унiмономiальних зображень фiксовано-
го степеня 𝑛 не менша, нiж 𝑛− 1 для будь-якого 𝑛 > 1.

У пiдроздiлi 4.3 «Про число нерозкладних унiмономiаль-
них зображень циклiчних 𝑝-груп над локальним кiльцем ха-
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рактеристики 𝑝 з точнiстю до еквiвалентностi» встановлено,
що вiдображення

Γ: 𝑎 → 𝐸𝑛 + 𝑀 (𝜀1𝑡
𝑠1 , . . . , 𝜀𝑛𝑡

𝑠𝑛) , (1)

де 𝜀𝑖 ∈ 𝐾*, 0 6 𝑠𝑖 < 𝑙 (𝑖 = 1 . . . , 𝑛) є нерозкладним унiмономi-
альним зображенням циклiчної 𝑝-групи 𝐻 = ⟨𝑎⟩ над комутативним
локальним кiльцем характеристики 𝑝, радикал Джекобсона якого
Rad𝐾 = 𝑡𝐾, 𝑡 — нiльпотентний елемент степеня 𝑙 > 1 коли

1.
∑︀|𝐻|−1

𝑗=0 𝑠𝑖+𝑗 > 𝑙 (𝑖 = 1, . . . , 𝑛),
2. послiдовнiсть (𝑠1, . . . , 𝑠𝑛) неперiодична.

Крiм того, два зображення

Γ: 𝑎 → 𝐸𝑛 + 𝑀 (𝜀1𝑡
𝑠1 , . . . , 𝜀𝑛𝑡

𝑠𝑛) ,Γ′ : 𝑎 → 𝐸𝑛 + 𝑀
(︁
𝜀′1𝑡

𝑠′1 , . . . , 𝜀′𝑛𝑡
𝑠′𝑛

)︁
,

де 𝜀𝑖, 𝜀
′
𝑖 ∈ 𝐾*, 0 6 𝑠𝑖 < 𝑙, 0 6 𝑠′𝑖 < 𝑙 (𝑖 = 1 . . . , 𝑛), вказаного ви-

гляду еквiвалентнi тодi i тiльки тодi, коли вiдповiднi послiдовностi
(𝑠1, . . . , 𝑠𝑛) та (𝑠′1, . . . , 𝑠

′
𝑛) циклiчно еквiвалентнi а елементи

∏︀𝑛
𝑖=1 𝜀𝑖

та
∏︀𝑛

𝑖=1 𝜀
′
𝑖 кiльця 𝐾 рiвнi за модулем Ann(𝑡𝑠) = {𝑥 ∈ 𝐾|𝑡𝑠𝑥 = 0}, де

𝑠 — найбiльший член вагової послiдовностi 𝑤.
Засобами програмування в GAP була обчисленна кiлькiсть𝑊 (𝑘, 𝑙,

𝑚, 𝑛) побудованих нерозкладних зображень з точнiстю до еквiвален-
тностi, що залежить вiд порядку 𝑘 поля вiдношень кiльця 𝐾, довжи-
ни 𝑙 локального кiльця 𝐾, порядку 𝑚 групи 𝐻, степенi 𝑛 зображень.
Залежнiсть вiд 𝑘 подано аналiтично, а залежнiсть вiд iнших параме-
трiв — перебором їх малих значень.

У пiдроздiлi 4.4 «Про число нерозкладних унiмономiаль-
них зображень циклiчних 𝑝-груп над локальним кiльцем ха-
рактеристики 𝑝 з точнiстю до *-еквiвалентностi» введене по-
няття *-еквiвалентностi зображень циклiчних груп, що дозволяє над
локальними кiльцями абстрагуватися вiд структури поля лишкiв i
оцiнювати потужнiсть побудованих зображень навiть коли поле не-
скiнченне. Пiдкреслимо, що вивчення матриць чи матричних зобра-
жень з точнiстю до спецiальних (не класичних) еквiвалентностей ви-
никають при дослiдженнi рiзних задач78,79.

78Щедрик В. П. Факторизацiя матриць над кiльцями елементарних дiльни-
кiв : монографiя. Львiв : Iнститут прикладних проблем механiки i математики
iм. Я. С. Пiдстригача НАН України, 2017. 304 с.

79Гудивок П. М., Шапочка I. В. О черниковских 𝑝-группах. Укр. мат. журн.

1999. Т. 51, № 3. C. 291–304.
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Було встановлено, що зображення вигляду (1) *-еквiвалентнi то-
дi i лише тодi, коли вiдповiднi послiдовностi (𝑠1, . . . , 𝑠𝑛) циклiчно
еквiвалентнi.

Засобами програмування в GAP була обчислена кiлькiсть 𝑋(𝑙,𝑚,
𝑛) побудованих нерозкладних зображень з точнiстю до *-еквiвален-
тностi, що залежить вiд довжини 𝑙 локального кiльця 𝐾, порядку
𝑚 групи 𝐻, степенi 𝑛 зображень. Залежнiсть вiд параметрiв подано
перебором їх малих значень.

У пiдроздiлi 4.5 «Про число спадково незвiдних унiмо-
номiальних зображення циклiчних 𝑝-груп над локальним
кiльцем характеристики 𝑝 з точнiстю до еквiвалентностi»
встановлено, що вiдображення

Γ: 𝑎 → 𝐸𝑛 + 𝑀 (𝜀1𝑡
𝑠1 , . . . , 𝜀𝑛𝑡

𝑠𝑛) ,

де 𝜀𝑖 ∈ 𝐾*, 0 6 𝑠𝑖 < 𝑙 (𝑖 = 1 . . . , 𝑛) є спадково незвiдним унiмономi-
альним зображенням циклiчної 𝑝-групи 𝐻 = ⟨𝑎⟩ над комутативним
локальним кiльцем характеристики 𝑝, радикал Джекобсона якого
Rad𝐾 = 𝑡𝐾, 𝑡 — нiльпотентний елемент степеня 𝑙 > 1 коли

1.
∑︀|𝐻|−1

𝑗=0 𝑠𝑖+𝑗 > 𝑙 (𝑖 = 1, . . . , 𝑛),
2. (𝑠, 𝑛) = 1, 𝑡𝑠 ̸= 0, де 𝑠 =

∑︀𝑛
𝑖=1 𝑠𝑖.

Крiм того, два зображення

Γ: 𝑎 → 𝐸𝑛 + 𝑀 (𝜀1𝑡
𝑠1 , . . . , 𝜀𝑛𝑡

𝑠𝑛) ,Γ′ : 𝑎 → 𝐸𝑛 + 𝑀
(︁
𝜀′1𝑡

𝑠′1 , . . . , 𝜀′𝑛𝑡
𝑠′𝑛

)︁
,

де 𝜀𝑖, 𝜀
′
𝑖 ∈ 𝐾*, 0 6 𝑠𝑖 < 𝑙, 0 6 𝑠′𝑖 < 𝑙 (𝑖 = 1 . . . , 𝑛), вказаного ви-

гляду еквiвалентнi тодi i тiльки тодi, коли вiдповiднi послiдовностi
(𝑠1, . . . , 𝑠𝑛) та (𝑠′1, . . . , 𝑠

′
𝑛) циклiчно еквiвалентнi а елементи

∏︀𝑛
𝑖=1 𝜀𝑖

та
∏︀𝑛

𝑖=1 𝜀
′
𝑖 кiльця 𝐾 рiвнi за модулем Ann(𝑡𝑠) = {𝑥 ∈ 𝐾|𝑡𝑠𝑥 = 0}, де

𝑠 — найбiльший член вагової послiдовностi 𝑤.
Засобами програмування в GAP була обчислена кiлькiсть 𝑌 (𝑘, 𝑙,

𝑚, 𝑛) побудованих спадково незвiдних зображень з точнiстю до еквi-
валентностi, що залежить вiд порядку 𝑘 поля вiдношень кiльця 𝐾,
довжини 𝑙 локального кiльця𝐾, порядку𝑚 групи𝐻, степенi 𝑛 зобра-
жень. Залежнiсть вiд 𝑘 подано аналiтично, а залежнiсть вiд iнших
параметрiв — перебором їх малих значень.

У п’ятому роздiлi «Унiпотентнi пiдгрупи лiнiйних груп
над комутативними кiльцями» встановлюються новi класи пов-
ної та спецiальної лiнiйних груп, що максимальнi унiпотентнi пiд-
групи попарно спряженi. Отриманi результати застосовуються до
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вивчення силовських 𝑝-пiдгруп тих же груп над кiльцем 𝐾, якщо
характеристика кiльця 𝐾 рiвна 𝑝𝑠 (𝑠 ∈ N).

У пiдроздiлi 5.1 «Вступ» описано базовi поняття теорiї лiнiй-
них груп над комутативними кiльцями та окреллено напрям дослi-
джень роздiлу.

У пiдроздiлi 5.2 «Максимальнi унiпотентнi пiдгрупи пов-
ної лiнiйної групи» одержано класифiкацiю максимальних унiпо-
тентних пiдгруп повної лiнiйної групи над комутативним кiльцем з
одиницею, для якого фактор-кiльце за первiсним радикалом rad𝐾 є
скiнченна пряма сума областей Безу.

Теорема 5.4. Нехай 𝐾 — комутативне кiльце з одиницею, для
якого 𝐾/rad𝐾 — скiнченна пряма сума областей Безу. Тодi будь-
яка максимальна унiпотентна пiдгрупи групи 𝐺𝐿(𝑛,𝐾) спряжена
до групи

𝑃 = {𝑋 ∈ 𝐺𝐿(𝑛,𝐾)| ̃︀𝑋 ∈ 𝑈𝑇 (𝑛,𝐾/rad𝐾)}.

Тут ̃︀𝑇 = (𝑡𝑖𝑗 + rad𝐾) — матриця над фактор-кiльцем 𝐾/rad𝐾
для довiльної матрицi 𝑇 = (𝑡𝑖𝑗) над кiльцем 𝐾.

У пiдроздiлi 5.3 «Максимальнi унiпотентнi пiдгрупи спе-
цiальної лiнiйної групи» застосовуються результати дослiджень
унiпотентних пiдгруп повної лiнiйної групи над комутативним кiль-
цем до повної класифiкацiї з точнiстю до спряження максимальних
унiпотентних пiдгруп спецiальної лiнiйної групи над комутативним
кiльцем з одиницею, для якого фактор-кiльце за первiсним радика-
лом rad𝐾 є скiнченна пряма сума областей Безу. Наводиться роз-
ширене формулювання ранiше отриманої здобувачем теореми, що
описує одну максимальну унiпотентну пiдгруп повної лiнiйної групи
над довiльним комутативним кiльцем.

Теорема 5.6. Нехай 𝐾 — комутативне кiльце.

𝑃 = {𝑋 ∈ 𝑀(𝑛,𝐾)| ̃︀𝑋 ∈ 𝑈𝑇 (𝑛,𝐾/rad𝐾)}

є максимальною унiпотентною пiдгрупою групи 𝐺𝐿(𝑛,𝐾).
Застосовуючи цю теорему та результати попереднього пiдроздiлу

показано такi двi теореми.
Теорема 5.7. Нехай 𝐾 — комутативне кiльце. Тодi

𝑃 ∩ 𝑆𝐿(𝑛,𝐾), де 𝑃 = {𝑋 ∈ 𝑀(𝑛,𝐾)| ̃︀𝑋 ∈ 𝑈𝑇 (𝑛,𝐾/rad𝐾)}

є максимальною унiпотентною пiдгрупою групи 𝑆𝐿(𝑛,𝐾).
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Теорема 5.9. Нехай 𝐾 — комутативне кiльце. Якщо 𝐾/rad𝐾 є
скiнченною прямою сумою областей Безу, то будь-яка максимальна
унiпотентна пiдгрупа групи 𝑆𝐿(𝑛,𝐾) спряжена до групи

𝑃 ∩ 𝑆𝐿(𝑛,𝐾), де 𝑃 = {𝑋 ∈ 𝑀(𝑛,𝐾)| ̃︀𝑋 ∈ 𝑈𝑇 (𝑛,𝐾/rad𝐾)}.

У пiдроздiлi 5.4 «Силовськi 𝑝-пiдгрупи повної та спецi-
альної лiнiйної групи над кiльцем характеристики 𝑝𝑠» за-
стосовано доведенi твердження для унiпотентних пiдгруп до дослi-
дження силовськi 𝑝-пiдгрупи повної та спецiальної лiнiйної групи
над комутативним кiльцем 𝐾 характеристики 𝑝𝑠. Нехай 𝑃 = {𝑋 ∈
𝑀(𝑛,𝐾)| ̃︀𝑋 ∈ 𝑈𝑇 (𝑛,𝐾/rad𝐾)}.

– 𝑃 є силовською 𝑝-пiдгрупою групи 𝐺𝐿(𝑛,𝐾).
– Якщо 𝐾/rad𝐾 є скiнченною прямою сумою областей Безу, то
будь-яка силовська 𝑝-пiдгрупа групи 𝐺𝐿(𝑛,𝐾) спряжена до
групи 𝑃.

– 𝑃 ∩ 𝑆𝐿(𝑛,𝐾) є силовською 𝑝-пiдгрупою групи 𝑆𝐿(𝑛,𝐾).
– Якщо 𝐾/rad𝐾 є скiнченною прямою сумою областей Безу,
то будь-яка силовська 𝑝-пiдгрупа групи 𝑆𝐿(𝑛,𝐾) спряжена
до групи 𝑃 ∩ 𝑆𝐿(𝑛,𝐾).

У шостому роздiлi «Еквiвалентнiсть матриць за модулем
iдеалiв» дослiджується зв’язок мiж дикiстю задачi про опис ма-
триць над факторiальним кiльцем з точнiстю до еквiвалентностi за
модулем iдеалу, i властивостями простих елементiв даної областi.

У пiдроздiлi 6.1 «Еквiвалентнiсть пар матриць над по-
лем» та 6.2 «Еквiвалентiсть матриць та пар матриць над
кiльцем» описано результати та загальнi iдеї пов’язаними з окре-
сленими дослiдженнями.

У пiдроздiлi 6.3 «Еквiвалентнiсть матриць над факторi-
альним кiльцем» одержано такий результат.

Теорема 6.7. Нехай 𝐾 — факторiальне кiльце, а 𝐽 ̸= 𝐾 — його
iдеал, що має щонайменше два неасоцiйовнi простi елементи. Тодi
для будь-якого елемента 𝑣 ∈ 𝐽 , принаймнi три з множникiв роз-
кладу, якого на простi множники належать 𝐽 , задача класифiкацiї
матриць над 𝐾 за модулем 𝑣𝐾 є дика за модулем 𝐽.

Показано, що для локального факторiального кiльця 𝐾, що не
є областю головних iдеалiв це означає, що для будь-якого елемента
𝑣 довжини 𝑙(𝑣) > 2 задача класифiкацiї матриць над 𝐾 за модулем
𝑣𝐾 є дика за модулем радикала Джекобсона кiльця 𝐾.
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У сьомому роздiлi «Застосування в теорiї групових кi-
лець i теорiї кодiв» засобами теорiї зображень над комутативними
кiльцями розв’язуються низка задач, якi формулюються не в термi-
нах теорiї зображень а частина має навiть прикладне спрямування.

У пiдроздiлi 7.1 «Одиницi скiнченного порядку цiлочи-
слового групового кiльця групи 𝑃𝑆𝐿(3, 4)» методом Лутара —
Пасi дослiджується гiпотеза Цассенхауза про рацiональну спряже-
нiсть одиниць скiнченного порядку цiлочислового групового кiльця
скiнченної простої групи 𝑃𝑆𝐿(3, 4) та з’ясовуються можливi порядки
елементiв. Основним результатом пiдроздiлу, що також спираються
на результати отриманi програмним шляхом в системi GAP, є тео-
рема.

Теорема 7.1. Нехай 𝐺 = 𝑃𝑆𝐿(3, 4) i 𝑢 =
∑︀

𝑔∈𝐺 𝛼𝑔𝑔 — одиниця
скiнченного порядку групи 𝑉 (Z𝐺), 𝜈𝐶 = 𝜀𝐶(𝑢) =

∑︀
𝑔∈𝐶 𝛼𝑔 — зна-

чення часткового поповнюючого вiдображення, що вiдповiдає класу
спряжених елементiв 𝐶 групи 𝐺 на одиницi 𝑢.

1. Якщо |𝑢| ∈ {2, 3}, то 𝑢 рацiонально спряжена з деяким 𝑔 ∈
𝐺.

2. В 𝑉 (Z𝐺) немає елементiв порядку 10, 12, 14, 15, 21 або 35.
3. Якщо |𝑢|=4, тодi 𝜈𝑟𝑥 =0 для будь-якого 𝑟𝑥 ̸∈ {2𝑎, 4𝑎, 4𝑏, 4𝑐} i

(𝜈2𝑎, 𝜈4𝑎, 𝜈4𝑏, 𝜈4𝑐) ∈ {(2,−1,−1, 1), (2,−1, 0, 0), (0,−1, 0, 2),
(2,−1, 1,−1), (0,−1, 1, 1), (0,−1, 2, 0),
(−2,−1, 2, 2), (2, 0,−1, 0), (0, 0,−1, 2),
(2, 0, 0,−1), (0, 0, 0, 1), (0, 0, 1, 0), (−2, 0, 1, 2),
(0, 0, 2,−1), (−2, 0, 2, 1), (2, 1,−1,−1),
(0, 1,−1, 1), (0,1, 0, 0), (−2, 1, 0, 2), (0, 1, 1,−1),
(−2, 1, 1, 1), (−2, 1, 2, 0), (0, 2,−1, 0),
(−2, 2,−1, 2), (0, 2, 0,−1), (−2, 2, 0, 1),
(−2, 2, 1, 0), (−2, 2, 2,−1)}.

4. Якщо |𝑢| = 5, то 𝜈𝑟𝑥 = 0 𝑟𝑥 ̸∈ {5𝑎, 5𝑏} i

(𝜈5𝑎, 𝜈5𝑏) ∈ {(2,−1), (1, 0), (0, 1), (−1, 2)}.

5. Якщо |𝑢| = 7, то 𝜈𝑟𝑥 = 0 𝑟𝑥 ̸∈ {7𝑎, 7𝑏} i

(𝜈7𝑎, 𝜈7𝑏) ∈ {(2,−1), (1, 0), (0, 1), (−1, 2)}.

6. Якщо |𝑢| = 6, тодi 𝜈𝑟𝑥 = 0 𝑟𝑥 ̸∈ {2𝑎, 3𝑎} i

(𝜈2𝑎, 𝜈3𝑎) ∈ {(4,−3), (−2, 3)}.
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У пiдроздiлi 7.2 «Побудова розширених бiнарних кодiв
Голея за груповим кiльцем скiнченних груп порядку 24»
розглядається групове кiльце F2𝐺 групи 𝐺 порядку 24 над полем
F2 з двох елементiв. З’ясовується коли за деякими дiльниками нуля
𝑣 ∈ F2𝐺 можна побудувати розширений бiнарний код Галея (тобто
бiнарним [24, 12, 8]-код) методом вперше застосованим72,73 для симе-
тричної групи 𝑆4 порядку 24 та для групи𝐷24 дiедра того ж порядку.

За цим методом код будується, як лiнiйний код породжений ма-
трицею

𝜎(𝑣) =

⎛⎜⎜⎜⎝
𝛼𝑔−1

1 𝑔1
𝛼𝑔−1

1 𝑔2
𝛼𝑔−1

1 𝑔3
. . . 𝛼𝑔−1

1 𝑔𝑛

𝛼𝑔−1
2 𝑔1

𝛼𝑔−1
2 𝑔2

𝛼𝑔−1
2 𝑔3

. . . 𝛼𝑔−1
2 𝑔𝑛

...
...

...
. . .

...
𝛼𝑔−1

𝑛 𝑔1
𝛼𝑔−1

𝑛 𝑔2
𝛼𝑔−1

𝑛 𝑔3
. . . 𝛼𝑔−1

𝑛 𝑔𝑛

⎞⎟⎟⎟⎠
якщо

1) 𝜎(𝑣) = 𝜎(𝑣)𝑇 ,
2) 𝜎(𝑣)2 = 024×24,
3) rank (𝜎(𝑣)) = 12,

⎫⎬⎭
якщо 8 є його мiнiмальна вiдстань.

Вiдомо, що є 15 груп з точнiстю до iзоморфiзму порядку 24. В
результатi дослiджень, що також спираються на результати отриманi
програмним шляхом в системi GAP, виявилося, що такi коди можна
побудувати ще для 3 груп: 𝐺 = (𝐶6 × 𝐶2) o 𝐶2, 𝐺 = 𝐶3 × 𝐷8 та
𝐺 = 𝐶2 ×𝐴4 i не можна для iнших. В їх групових кiльцях є 576, 128
та 384 елементiв 𝑣 вiдповiдно, з яких утворюються коди.

У пiдроздiлi 7.3 «Одна конструкцiя самодуальних ко-
дiв» з’ясовано, коли даний самоортогональний код є самодуальним.
Основним результатом є теорема.

Теорема 7.8.Нехай 𝑅 скiнченне комутативне фробенiусове кiль-
це характеристики 2 i 𝐺 = {𝑔1, 𝑔2, . . . , 𝑔𝑛} скiнченна група порядку
𝑛, (𝛾1+𝛾2)2+𝑛(𝛼1+𝛼2)2 = 0, 𝑣𝑣* = 1+(𝛼1+𝛼2)2̂︀𝑔 i (𝛾1+1)𝛼1+(𝛾2+
𝜇)𝛼2 = 0, де ̂︀𝑔 =

∑︀𝑛
𝑖=1 𝑔𝑖 i 𝜇 =

∑︀𝑛
𝑖=1 𝛼𝑔𝑖 , то Код 𝐶(𝑣) породжений

рядками матрицi 𝑀(𝑣) є самодуальним кодом довжини 2𝑛+ 2 тодi
i тiльки тодi, коли (𝛾1 + 𝑛𝛼2

1, 𝛾2 + 𝑛𝛼2
2, 𝜇𝛼1 + 𝛼2) має вiльний ранг

1.
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Тут

𝑀(𝑣) =

⎛⎜⎜⎜⎝
𝛾1 𝛼1 · · · 𝛼1 𝛾2 𝛼2 · · · 𝛼2

𝛼1 𝛼2

... 𝐸𝑛

... 𝜎(𝑣)
𝛼1 𝛼2

⎞⎟⎟⎟⎠ ,

де 𝜎(𝑣) матриця, що вiдповiдає елементу 𝑣 групового кiльця групи
𝐺 над кiльцем 𝑅.

ВИСНОВКИ
Дисертацiйна робота присвячена продовженню деяких природних

напрямкiв дослiджень зображень скiнченних груп над комутативни-
ми кiльцями та супутнiм питанням. Тематика, представлена в ро-
ботi, має дуже довгу та багату iсторiю, яка налiчує вже понад 130
рокiв i знайшла численнi застосування як у алгебрi, так далеко за
її межами. У роботi, розширюються вiдомi властивостi зображень
скiнченних груп над комутативними кiльцями, що пов’язанi в першу
чергу з їх звiднiстю та розкладнiстю. Основними новими науковими
результатами дисертацiї є наступнi:

– Встановлено критерiй скiнченностi множина нееквiвалентних
незвiдних матричних зображень наперед заданого степеня скiн-
ченної 𝑝-групи над комутативним нетеровим локальним кiль-
цем характеристики 𝑝𝑠 (𝑠 > 0), яке не є напiвпервiсним, з
нескiнченним полем лишкiв.

– Показано нескiнченнiсть числа всiх нееквiвалентних незвi-
дних матричних зображень наперед заданого степеня 𝑛 > 1
скiнченної 𝑝-групи 𝐺 порядку |𝐺| > 2 над комутативним не-
теровим локальним напiвпервiсним нецiлiсним кiльцем хара-
ктеристики 𝑝, з нескiнченним полем лишкiв.

– Описано всi, з точнiстю до еквiвалентностi, матричнi зобра-
ження 2-го степеня групи дiедра порядку 2𝑝 (𝑝 — непарне
просте число) над комутативними локальними кiльцями дов-
жини 2 характеристики 2, та з’ясовано критерiй їх незвiдно-
стi.

– Встановлено достатнi умови спадкової звiдностi 𝑡-циклiчних
та бiмономiальних матриць над комутативним кiльцем.

– Побудовано серiї нерозкладних та спадково незвiдних унiмо-
номiальних зображень циклiчної 𝑝-групи над скiнченним ко-
мутативним локальним кiльцем скiнченної довжини характе-
ристики 𝑝, та оцiнене число побудованих зображень заданого
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степеня з певною точнiстю для кожної групи та кiльця окре-
мо.

– Показано, що всi максимальнi унiпотентнi пiдгрупи повної лi-
нiйної групи та спецiальної лiнiйної групи над кiльцем 𝐾 по-
парно спряженi, якщо фактор-кiльце кiльця 𝐾 за первiсним
радикалом є скiнченною прямою сумою областей Безу.

– Показано дикiсть за модулем радикалу Джекобсона задачi
про описання з точнiстю до еквiвалентностi за модулем го-
ловного iдеалу породженого будь-яким елементом довжини
бiльше 2 матриць над локальним факторiальними кiльцем,
що не є областю головних iдеалiв.

– Встановлено, що в цiлочисловому груповому кiльцi скiнчен-
ної групи 𝑃𝑆𝐿(3, 4) виконується гiпотеза Цассенхауза для
елементiв порядку 2 та 3.

– Вперше побудовано розширенi бiнарнi коди Галея за групо-
вим кiльцем груп (𝐶6 × 𝐶2) o 𝐶2, 𝐶3 ×𝐷8, 𝐶2 × 𝐴4 порядку
24 над полем з двох елементiв, та пiдраховано їх кiлькiсть.

Дисертацiйна робота має переважно теоретичний характер, що є
внеском у актуальну задачу класифiкацiї зображень скiнченних груп
над комутативними кiльцями з точнiстю до еквiвалентностi. Розро-
бленi методи застосовувалися в прилеглих теорiях лiнiйних груп, ма-
триць, групових кiлець та кодiв над комутативними кiльцями. Зокре-
ма, застосування в останнiй сферi носить практичну спрямованiсть.
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матичних наук за спецiальнiстю 01.01.06 – алгебра та теорiя чисел.
– Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, Мi-
нiстерство освiти i науки України, Київ, 2020.

Дисертацiйна робота присвячена вивченню матричних зображень
скiнченних груп над комутативними кiльцями, дослiдженню мономi-
альних матриць пов’язаних з зображеннями над тими ж кiльцями та
рiзноплановим застосуванням методiв теорiї матричних зображень
скiнченних груп над комутативними кiльцями в теорiї лiнiйних груп,
групових кiлець та теорiї кодування. В роботi в основному розгляда-
ються модулярнi зображення скiнченних 𝑝-груп над комутативними
кiльцями характеристики 𝑝𝑠, що не є полями.

Було встановлено критерiй скiнченностi множини нееквiвален-
тних незвiдних матричних зображень наперед заданого степеня скiн-
ченної 𝑝-групи над комутативним нетеровим локальним кiльцем ха-
рактеристики 𝑝𝑠 (𝑠 > 0), яке не є напiвпервiсним, з нескiнченним
полем лишкiв. Показано нескiнченнiсть числа всiх нееквiвалентних
незвiдних матричних зображень наперед заданого степеня 𝑛 > 1
скiнченної 𝑝-групи 𝐺 порядку |𝐺| > 2 над комутативним нетеро-
вим локальним напiвпервiсним нецiлiсним кiльцем характеристики
𝑝, з нескiнченним полем лишкiв.

Розглянуто такi види мономiальних матриць: канонiчних циклi-
чних, 𝑡-циклiчних, бiмономiальних. Встановлено одну достатню умо-
ву спадкової звiдностi 𝑡-циклiчних та бiмономiальних матриць над
комутативним кiльцем. Описане дослiдження матриць було застосо-
ване до дослiдження потужностi множини нерозкладних та множини
незвiдних унiмономiальних зображень з точнiстю до еквiвалентностi
циклiчної 𝑝-групи над комутативним локальним кiльцем скiнченної
довжини характеристики 𝑝𝑠.

Методами теорiї матричних зображень скiнченних груп над ко-
мутативним кiльцем 𝐾 було показано, що всi максимальнi унiпо-
тентнi пiдгрупи повної та спецiальної лiнiйної групи над кiльцем 𝐾
попарно спряженi, якщо його фактор-кiльце 𝐾/rad𝐾 за первiсним
радикалом rad𝐾 є скiнченною прямою сумою областей Безу. Також
методом Лутара – Пасi проведено дослiдження гiпотези Цассенхау-
за для одиниць скiнченного порядку цiлочислового групового кiльця
скiнченної простої групи 𝑃𝑆𝐿(3, 4).

Було побудовано з використанням регулярного зображення гру-
пових кiлець низку самодуальних кодiв над деякими скiнченними ко-
мутативними фробенiусовими кiльцями в тому числi й бiнарнi само-
дуальнi коди, багато з яких є екстремальними. Зокрема, розглянуто



36

один метод побудови розширених бiнарних кодiв Галея за груповим
кiльцем групи 24 порядку. Встановлено, що з 15 вiдомих неiзомор-
фних груп 24 порядку таким способом можна побудувати код тiльки
для груп 𝐷24, (𝐶6 × 𝐶2) o 𝐶2, 𝐶3 ×𝐷8, 𝑆4, 𝐶2 ×𝐴4.

Ключовi слова: комутативне кiльце, радикал кiльця, ступiнь
нiльпотентностi, локальне кiльце, матричне зображення, незвiдне зо-
браження, нерозкладне зображення, мономiальна матриця, унiмоно-
мiальне зображення, унiпотентна група, лiнiйна група, цiлочисло-
ве групове кiльце, одиниця скiнченного порядку, самодуальний код,
розширений бiнарний код Голея.

АННОТАЦИЯ

Тилищак О. А. Матричные представления конечных групп над
коммутативными локальными кольцами и их применения. – Квали-
фикационный научный труд на правах рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени доктора физико-мате-
матических наук по специальности 01.01.06 – алгебра и теория чи-
сел. – Киевский национальный университет имени ТарасаШевченко,
Министерство образования i науки Украины, Киев, 2020.

Диссертационная работа посвящена изучению матричных пред-
ставлений конечных групп над коммутативными кольцами, исследо-
ванию мономиальних матриц связанных с представлениями над теми
же кольцами и разноплановым применением методов теории матри-
чных представлений конечных групп над коммутативными кольцами
в теории линейных групп, групповых колец и теории кодирования. В
работе в основном рассматриваются модульных представления коне-
чных 𝑝-групп над коммутативных кольцами характеристики 𝑝𝑠, не
являются полями.

Было установлено критерий конечности множества неэквивален-
тных неприводимых матричных представлений заранее заданного
степени конечной 𝑝-группы над коммутативным нётеровым локаль-
ным кольцом характеристики 𝑝𝑠 (𝑠 > 0), не являющегося полуперви-
чным, с бесконечным полем вычетов. Показано бесконечность числа
всех неэквивалентных неприводимых матричных представлений за-
ранее заданного степени 𝑛 > 1 конечной 𝑝-группы 𝐺 порядка |𝐺| > 2
над коммутативным нётеровым локальным полупервичным нецело-
стным кольцом характеристики 𝑝, с бесконечным полем вычетов.
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Рассмотрены такие виды мономиальних матриц канонических
циклических, 𝑡-циклическая, бимономиальних. Установлена одно до-
статочное условие наследственной приводимости 𝑡-циклическая и
бимономиальних матриц над коммутативным кольцом. Описанное
исследование матриц было применено к исследованию мощности
множества неразложимых и множества несводимых унимономиаль-
них представлений с точностью к эквивалентности циклической 𝑝-
группы над коммутативным локальным кольцом конечной длины
характеристики 𝑝𝑠.

Методами теории матричных представлений конечных групп над
коммутативным кольцом 𝐾 было показано, что все максималь-
ные унипотентни подгруппы полной и специальной линейной груп-
пы над кольцом 𝐾 попарно сопряженные, если его фактор-кольцо
𝐾/rad𝐾 по первоначальному радикалом rad𝐾 является конечной
прямой суммой областей Безу. Также методом Лутара – Пасе прове-
дено исследование гипотезы Цассенхауза для единиц конечного по-
рядка целочисленного группового кольца конечной простой группы
𝑃𝑆𝐿(3, 4).

Было построено с использованием регулярного представления
групповых колец ряд самодуальних кодов над некоторыми коне-
чными коммутативними фробениусовыми кольцами в том числе и
бинарные самодуальни коды, многие из которых являются экстре-
мальными. В частности, рассмотрен один метод построения расши-
ренных бинарных кодов Галлея по групповому кольцом группы 24
порядка. Установлено, что с 15 известных неизоморфных групп 24
порядка таким способом можно построить код только для групп
𝐷24 (𝐶6 × 𝐶2) o 𝐶2, 𝐶3 ×𝐷8, 𝑆4 𝐶2 ×𝐴4.

Ключевые слова: коммутативное кольцо, радикал кольца, сте-
пень нильпотентности, локальное кольцо, матричное представление,
неприводимое представление, неразложимое представление, мономи-
альна матрица, унимономиальное представление, унипотентна груп-
па, линейная группа, целочисленных групповое кольцо, единица ко-
нечного порядка, самодуальний код, расширенный бинарный код Го-
лея.

ABSTRACT

Tylyshchak A. A. Matrix representations of finite groups over
commutative local rings and their applications. – Qualifying scientific
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paper on the rights of the manuscript.

The thesis for obtaining the Doctor of Physical and Mathematical Sci-
ences degree on the speciality 01.01.06 — «algebra and number theory».
– Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education
and Science of Ukraine, Kyiv, 2020.

The thesis is devoted to the studding of matrix representations of
finite groups over commutative rings, the studding of monomial matri-
ces connected with representations over the same rings and to the
diversified applications of methods of theory of matrix representati-
ons of finite groups over commutative rings in linear group theory,
group rings, and coding theory. The paper deals mainly with irreduci-
ble and indecomposable modular representations of finite 𝑝-groups over
commutative rings of characteristic 𝑝𝑠, which are not fields.

In paper it has been found the criterion of finiteness of the set of non-
equivalent irreducible matrices representations of given degree of finite
𝑝-group over a commutative Noetherian local ring of characteristics 𝑝𝑠

(𝑠 > 0, 𝑝 is a prime) which is not semi-primitive ring, with infinite
residue class field. It has also been shown the infiniteness of the set of
non-equivalent irreducible matrix representations of given degree 𝑛 > 1
of finite 𝑝-group 𝐺 of order |𝐺| > 2 over a commutative Noetherian local
semi-primordial non-integer ring of characteristic 𝑝, with infinite residue
class field.

The following types of monomial matrices: canonical cyclic, 𝑡-cyclic,
binomial are considered. It has been established one sufficient condition
of its hereditary reducibility over a commutative ring. A similar result
was set for binomial matrices over the commutative ring.

The described matrix studding was applied to the investigation of
cardinality of the set of indecomposable and set of irreducible uni-
monomial representations up to equivalence of a cyclic 𝑝-group over a
commutative local ring of finite length of characteristic 𝑝𝑠. It has been
constructed a series of indecomposable unimonomial representations of
a cyclic 𝑝-group corresponding to two-loop cycles over a commutati-
ve local ring of finite length of characteristic 𝑝𝑠, and it has been esti-
mated below the number of constructed representations of a given degree
up to equivalence for groups with some large enough order. A seri-
es of indecomposable unimonomial representations was constructed for
a cyclic 𝑝-group over a finite commutative local ring of finite length
of characteristic 𝑝, and it was counted the number of constructed
representations of a given degree up to equivalence separately for each
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group and ring with the finite residue class field.
It has been introduced the notation of *-equivalence of representati-

ons of a cyclic group over the commutative local principle ideals ring,
which allowed us to abstract from some of the invertible parameters in
a series of representations constructed earlier. It has been constructed a
new series of irreducible unimonomial representations of a cyclic 𝑝-group
over an arbitrary commutative local ring of finite length of characteristic
𝑝 and it was counted the number of constructed representations of given
degree up to *-equivalence separately for each group and ring.

A new series of hereditary irreducible unimonomial representati-
ons of a cyclic 𝑝-group over a finite commutative local principle ideals
ring of the characteristic 𝑝 was also constructed. The number of
constructed representations of a given degree up to equivalence was
counted separately for each group and ring with the finite residue class
field.

Methods of matrix representation theory of finite groups over
commutative ring 𝐾 naturally find application in the investigation of
matrix groups over the same ring. It has been shown that all maximal
unipotent subgroups of the general linear group over the ring 𝐾 are pai-
rwise conjugated if factor-ring 𝐾/rad𝐾 by its primitive radical rad𝐾
is a finite direct sum of Bezu domain. It is also shown that all maxi-
mal unipotent subgroups of the special linear group over the ring 𝐾 are
pairwise conjugated if 𝐾/rad𝐾 is a finite direct sum of Bezu domain.
Results on the maximum unipotent subgroups of the general and special
linear groups over the commutative ring are applied to the investigation
of the Sylow 𝑝-subgroup of the general and special linear group over the
same ring of characteristic 𝑝𝑠.

A classic example of applying of classical and modular representation
theory to investigation of torsion units of the integer group ring the finite
group is the Luthar–Passi method. It has been shown by this method
that in the integer group ring of the finite simple group 𝑃𝑆𝐿(3, 4) of
exponent 420, which has 23 non-trivial divisors, can be only non-trivial
torsion units of order: 2, 3, 4, 5, 7 and 6 (it is known that order of torsion
units divides 420), and for torsion units of order 2 and 3 the Zassenhaus
conjecture is satisfied.

Using the regular representation of group rings make it possible to
construct some self-dual codes over finite commutative Frobenius rings.
Some of them are binary self-dual codes, which are extreme. In parti-
cular, it has been considered one method of constructing extended Bi-
nary Golay code by the group ring of group of order 24. It is known
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that there are 15 non-isomorphic groups of order 24. It has been shown
that by this way one can construct extended Binary Golay code only
from groups 𝐷24, (𝐶6 × 𝐶2) o 𝐶2, 𝐶3 × 𝐷8, 𝑆4, 𝐶2 × 𝐴4. For three
of these groups (𝐶6 × 𝐶2) o 𝐶2, 𝐶3 × 𝐷8, 𝐶2 × 𝐴4 such codes were
constructed first. Moreover, it is known codes of form, which used the
regular representation on some elements of a group ring as part of a
generating matrices of codes. Method of construction of this codes was
extended to constructing new self-dual codes over the field of two element
and over some finite commutative Frobenius rings.
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