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Генерація псевдовипадкових чисел є важливою складовою не тільки 

сучасної криптографії, а і моделювання природничих процесів. Одним з 

джерел псевдовипадковості є рівномірна розподіленість розв’язків 

конгруенцій спеціального виду. При цьому відомий критерій Г. Вейля 

рівномірно розподіленої випадкової послідовності показує важливу роль 

методу тригонометричних сум в задачах генерування і оцінки якості 

рівнорозподіленості породжуваних послідовностей чисел.

Ефективність застосування тригонометричних сум до задач теорії 

чисел відома ще з часів Гаусса. А в 30-х роках минулого сторіччя 

І. М. Виноградов застосував тригонометричні суми до проблеми Варінга 

про зображення натуральних чисел сумою А>тих степенів цілих чисел та 

для розв’язання тернарної проблеми Гольдбаха про зображення 

натуральних чисел сумою щонайбільше трьох простих. Застосування цього 

методу знайшло свій розвиток в роботах багатьох математиків: Ван дер 

Корпута, Хуа До Кена, Л. Мордела, М. Коробова, А. Карацуби, В. 

Чубарикова та інших. В кінці 20-го сторіччя М. Хакслі суттєво покращив 

результати І. М. Виноградова в оцінках тригонометричних сум. А. Вейль 

за допомогою гіпотези Рімана для алгебраїчних кривих отримав нові

оцінки для повних тригонометричних сум з показником де д х)  _
Р

многочлен з цілими коефіцієнтами. Дослідженням тригонометричних сум з
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многочленом в показнику займалися математики К. Хулі, Р. Д. Хіз-Браун, 

С. Степанов, С. Стечкин. Спеціальні тригонометричні суми, в тому числі 

суми Клостермана, вивчалися в роботах Г. Сальє, Г. Клостермана, 

Г. Давенпорта, А. Карацуби, Е. Бомб’єрі, С. Конягіна та інших.

Представлена дисертаційна робота продовжує ці дослідження і 

вивчає спеціальні тригонометричні суми над кільцем цілих елементів 

уявного квадратичного розширення поля раціональних чисел, як аналог 

тригонометричних сум Клостермана. Цим і пояснюється актуальність 

тематики дисертаційної роботи Варбанця С. П.

Отримані автором наукові результати виконано відповідно до 

державних програм та планів науково-дослідних робіт на кафедрі 

комп’ютерної алгебри та дискретної математики Одеського національного 

університету імені 1.1. Мечникова у рамках держбюджетних тем 

«Дослідження асимптотичних задач комп’ютерної алгебри і аналітичної 

теорії чисел» (номер державної реєстрації №010711004622) і «Застосування 

тригонометричних сум у криптографії» (номер державної реєстрації 

№011411001489).

Робота складається з анотацій, вступу, трьох розділів, висновків, 

списку використаних джерел та додатку.

Перший розділ дисертації присвячено дослідженню повних 

тригонометричних сум (чистих або змішаних) над кільцем цілих елементів 

уявного квадратичного розширення поля раціональних чисел, і в ньому 

доведені аналоги відповідних теорем над кільцем цілих чисел. Отримано 

оцінки на «-мірні суми Клостермана, введено та оцінено нормені суми 

Клостермана, та зроблено оцінки на твістові тригонометричні суми 

Клостерманівського типу.

В другому розділі вивчаються генератори псевдовипадкових чисел, 

асоційованих з конгруенціями виду

Л +і = / Ц п)(то(1р'я) та уп+1= Д упу„_1)(то<ірт).
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Перший з цих генераторів вивчався в роботах Ейченауера, Лехна, 

Топузоглу, Нідерайтера, Шпарлінського та інших. На відміну від цих 

авторів в роботі дисертанта запропоновано прийом, при якому елементи 

породжуваної послідовності уп зображуються поліномами від п і 

ініціального значення у0 вказаних вище рекурсій. Це дозволяє автору 

більш точно отримувати дескріпансію послідовності уп. Крім того, в цьому 

розділі вводяться інші конгруентні генератори, в тому числі, циркулярні 

генератори, які породжують послідовності, асоційовані з елементами 

нормених груп Ет. Ще один генератор, досліджений в роботі, пов’язаний з 

точками еліптичної кривої над кільцем 2 т, де р  - просте, т> 3 -  ціле.

Такий генератор псевдовипадкових чисел раніше розглядався для випадку 

т=1 в роботах Е. Махассні, І. Шпарлінського, Г. Гонга, К. Лама, Ф. Гесса.

В третьому розділі вивчаються спеціальні арифметичні функції на 

цілих елементах скінченого уявного розширення поля раціональних чисел. 

Були побудовані асимптотичні формули в задачах розподілу значень 

деяких мультиплікативних функцій ВІД ЦІЛИХ елементів ПОЛЯ 

Вивчення таких задач актуально як для аналітичної теорії чисел, так і для її 

застосувань щодо моделювання рівномірно розподілених випадкових 

величин. Досліджено суми Клостермана над г[лІ-сї] як вагових множників 

в задачах підсумовування арифметичних функцій над 2  або г[І-сі]. 

Отримані результати є важливим інгредієнтом при досліджені 

арифметичних функцій на відрізку арифметичної прогресії. Отримана 

асимптотична формула для суматорної функції г3(ч>) з нормами в 

арифметичній прогресії, причому суттєво використана оцінка автора для 

нормених сум Клостермана. Досліджуються аналітичні властивості 

функції, яка є перетворенням Лапласа добутку двох 2  -функцій Гекке з 

зсувом.

Наведу перелік основних нових результатів, отриманих в 

дисертаційній роботі, які на мій погляд є найбільш вагомими для теорії



генерування послідовностей псевдовипадкових чисел, а також аналітичної 

і статистичної теорії чисел:

-  побудовано нові генератори псевдовипадкових чисел, асоційованих з 

алгебраїчними кривими над скінченим;

-  знайдено аналог нерівності Турана-Ердьоша-Коксми для 

послідовності комплексних чисел одиничної сфери комплексної 

площини;

-  побудовані інверсні генератори ПВЧ зі змінним зсувом, параметри 

яких неможливо визначити за допомогою обмеженої кількості 

елементів цієї послідовності;

-  знайдені нові асимптотичні формули в задачах розподілу 

арифметичних функцій тк{ч>),ч>є2[в] на арифметичних прогресіях

кільця І[в] , де в = 4-сІ або в = 1 + Л̂~^ і

-  досліджена асимптотична поведінка суматорної функції для 

арифметичної функції кількості цілих точок на еліпсі в 

арифметичній прогресії і вузьких секторах;

-  отримані нетривіальні результати в задачі про кількість зображень 

натуральних чисел сумою &-тих степенів бінарної квадратичної 

форми з цілими коефіцієнтами;

-  досліджена поведінка перетворення Лапласа добутку двох 7-функцій 

Гекке з зсувом.

Всі основні результати дисертаційної роботи є новими, отримані 

автором самостійно, мають строгі математичні доведення, що забезпечує 

достовірність і обґрунтованість наукових положень. Висновки роботи 

коректно відображають основні результати, які виносяться на захист. 

Автореферат адекватно відображає зміст дисертації. Оформлення 

дисертаційної роботи й автореферату цілком відповідає встановленим 

вимогам. Результати, за якими було захищено кандидатську дисертацію, не 

входять до представленої дисертаційної роботи.



До недоліків дисертаційної роботи можна віднести наступне:

1) Немає доведення того, що послідовності псевдовипадкових чисел, 

які породжуються різними точками еліптичної кривої Ер, не мають

спільних елементів.

2) Треба було б вказати більш повне доведення твердження про нижні 

оцінки дескріпансії для лінійно-інверсних послідовностей 

псевдовипадкових чисел.

3) Бажано, щоб було проведено дослідження суми значень функції г{п) 

(кількості зображень числа п у вигляді суми двох квадратів), 

зважених сумою Клостермана K(l,n,q).

4) В оцінках через Овелике, де константа є абсолютною, бажано було б 

щось сказати про її величину.

5) В роботі зустрічаються друкарські помилки.

6) Оформлення деяких формул не є оптимальним (наприклад, на стор. 

129, 132, 136).

7) На стор. 185 відсутнє посилання на літературу —  надруковано []. 

Зроблені зауваження, безумовно, не є істотними і не впливають на

загальну позитивну оцінку дисертаційної роботи.

Основні положення та результати дисертації апробовано на багатьох 

міжнародних конференціях і семінарах та повною мірою викладено в 55 

наукових працях, серед яких 34 статті у фахових наукових виданнях 

України та інших країн. При цьому 8 статей опубліковано у виданнях, які 

входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та/або Web of 

Science, серед них 2 статті у виданнях, що мають квартиль (Q3) 

відповідно до класифікації Scimago Journal & Country Rank, і згідно з 

наказом Міністерства освіти і науки України №1220 від 23 вересня 2019 

року «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових 

ступенів доктора і кандидата наук» прирівнюються до двох публікацій.

Дисертація є завершеним, цілісним науковим дослідженням, яке є 

значним вкладом до актуального наукового напряму в дискретній



математиці та аналітичній теорії чисел. Робота має теоретичний характер, 

але її результати можуть знайти практичні застосування, наприклад, при 

створенні нових генераторів псевдовипадкових чисел. Результати 

дисертаційної роботи будуть корисними науковцям з Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, Дніпровського 

національного університету імені Івана Франка, Одеського національного 

університету імені 1.1. Мечникова, Інституту математики НАН України, 

Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України.

На основі сказаного вище вважаю, що дисертаційна робота «Метод 

тригонометричних сум в теорії конгруентних генераторів 

псевдовипадкових чисел та асимптотичних задачах теорії чисел» є 

цілісною науковою працею, що задовольняє всім вимогам пунктів 9, 10, 12, 

13 та 14 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013 року зі 

змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України 

№656 від 19.08.2015, Постановою №1159 від 30.12.2015 та Постановою 

№567 від 27.07.2016, які висуваються до докторських дисертацій, а її автор 

-  Варбанець Сергій Павлович -  заслуговує на присудження наукового 

ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.08 -  

математична логіка, теорія алгоритмів і дискретна математика.

Офіційний опонент -
доктор фізико-математичних наук,
доцент кафедри алгебри і комп’ютерної математики
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка Є. В. Бондаренко



Відгук  
офіційного опонента

на дисертаційну роботу Варбанця Сергія Павловича  
«М етод тригонометричних сум в теорії конгруентних генераторів  
псевдовипадкових чисел та асимптотичних задачах теорії чисел»,

за спеціальністю 01.01.08 - математична логіка, теорія алгоритмів і
дискретна математика

Дисертаційна робота присвячена застосуванням методу тригонометри

чних сум в аналітичній та статистичній теорії чисел і в задачах генерування 

послідовностей в псевдовипадкових чисел.

Актуальність теми. Багато задач статистичної та аналітичної теорії 

чисел зводяться до вивчення розподілів дробових долей дійснозначних фун

кцій, які залежать від оцінок тригонометричних сум. Цей метод, який був ро

звинутий І.М. Виноградовим, як і круговий метод Харді-Літтлвуда, є важли

вим інструментом при розв’язанні проблем ймовірнісної (статистичної) тео

рії чисел. Його основою є нетривіальні оцінки тригонометричних сум на від

різках натурального ряду або, більш загально, на обмежених множинах точок 

з цілими координатами /с-вимірної площини. Ще К. Гаусс знайшов застосу

вання тригонометричних сум до доведення закону взаємності квадратичних 

лишків. Його дослідження продовжили І.М. Виноградов, Л. Морделл, Г. Д а

венпорт, Г. Вейль, , А. Вейль, ван дер КорпутЛ.-К. Хуа, Г. Клостерман, Д. 

Пойа, А.О. Карацуба, та багато інших.

В дисертаційній роботі С.П. Варбанця тригонометричні суми спеціаль

ного виду вивчаються на цілих числах кільця цілих елементів уявного квад

ратичного розш ирення поля раціональних чисел (Ц). За допомогою нетривіа

льних оцінок тригонометричних сум клостерманівського типу над Ъ К. Хулі 

вивчав розподіл функції дільників т (п ) на арифметичних прогресіях, а Хіз- 

Браун побудував асимптотичну формулу в задачі розподілу значень функції 

т з (п ) на арифметичній прогресії. А.О. Карацуба дослідив поведінку неповної

подану на здобуття наукового ступеню  
доктора фізико-математичних наук

суми Клостермана. київський
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ



Спеціальні тригонометричні суми знаходять застосування в алгебраїч

ній теорії кодування. Ось чому результати дисертанта про поведінку узагаль

нених сум Клостермана важливі для досліджень в теоретичній та практичній 

математиці. С.П. Варбанець дослідив п-вимірні суми Клостермана над кіль

цем цілих гауссових чисел, а також визначив і отримав нетривіальні оцінки 

нормених сум Клостермана над кільцем цілих елементів уявного квадратич

ного поля сї). Такі суми можуть використовуватись в різних задачах

мультиплікативної або адитивної теорії чисел, в проблемах оцінювання «які

сності» послідовностей псевдовипадкових чисел, в теорії лінійних кодів Кло

стермана тощо.

Значна частина дисертації здобувана присвячена генеруванню послідо

вностей псевдовипадкових чисел. Такі послідовності використовуються в те

орії і практиці моделювання випадкових процесів. Серед конгруентних гене

раторів псевдовипадкових чисел інверсний генератор є найбільш привабли

вим завдяки тому, що елементи ним породжених послідовностей мають р- 

адичні зображення у вигляді поліномів над 2 рт ,  що дозволяє знаходити пері

оди таких послідовностей (в термінах основних параметрів), значення елеме

нтів послідовностей, а також верхні і нижні оцінки дескріпансії послідовнос

тей, породжених інверсними генераторами.

Актуальною є побудова асимптотичних формул для суматорних функ

цій, асоційованих з арифметичними функціями над кільцем цілих елементів 

квадратичних уявних розширень поля (ї|. Такі дослідження без сумніву важ

ливі і актуальні для теорії мультиплікативних і адитивних функцій над кіль

цями И і 2 [0 ]. Такі функції використовуються в задачах багатовимірної гео

метрії при генеруванні рівномірно розподілених послідовностей точок.

Структура та зміст роботи. Дисертаційна робота загальним обсягом 

285 сторінок складається з анотації, вступу, трьох розділів, розбитих на під

розділи, загальних висновків, списку використаних джерел (192 наймену

вань) та додатку зі списком публікацій автора та інформацією щодо апробації 

результатів дослідження.



Наукова новизна та практична значущ ість. Наукову новизну дисер

таційної роботи С.П. Варбанця представляють методи і результати 

розв’язання нових задач та аналогів відомих. Здобувану вдалось отримати 

нові типи послідовностей псевдовипадкових чисел і різні їх оцінки, а також 

побудувати асимптотичні формули з нетривіальними оцінками залишкових 

членів для нових задач аналітичної теорії чисел.

Основними новими результатами дослідження дисертанта, які є важли

вими для сучасної теоретичної та прикладної математики, є наступні:

-  отримано нові оцінки я-вимірних сум Клостермана над кільцем 2 [0 ] 

цілих елементів поля

-  вивчено поведінку п-вимірних нормених сум Клостермана над 2£[0];

-  побудовано генератори псевдовипадкових чисел, асоційованих з інвер

сними рекурсіями І і II порядків зі змінним зсувом, які проходять серіа

льні тести на рівнорозподіленість і статистичну незалежність. Такі пос

лідовності псевдовипадкових чисел використовуються в сучасній крип

тографії;

-  знайдено новий клас генераторів псевдовипадкових чисел, пов’язаних з 

розв’язками конгруенцій від двох змінних над кільцем Жрт;

-  побудовано сім ’ю генераторів псевдовипадкових чисел на еліптичних 

кривих над кільцем Жрт, 3 < р -  просте, 3 <  т -  натуральне. Доведено, 

що класи відповідних послідовностей утворюють абелеву групу відно

сно операції додавання, яка є аналогом операції додавання в групі то

чок еліптичної кривої над скінченним полем Ър \

-  отримано нові оцінки залишкових членів в асимптотичних формулах 

для суматорних функцій, асоційованих з розподілом значень мультип- 

лікативних функцій кільця 2 [0 ] на арифметичних прогресіях;

-  покращено оцінку залишкового члена в проблемі еліпса на арифметич

ній прогресії зі зростаючою різницею р т прогресії;



-  виведено асимптотичну формулу для кількості зображень натуральних 

чисел сумою значень додатних бінарних квадратичних форм, що має 

тісний зв'язок з аналогом проблеми Варинга для квадратичних форм;

-  вивчено поведінку перетворення Лапласа для добутку двох 7-функцій 

Гекке на прямій Ие б = що є важливою складовою в задачі про дру

гий момент Z-фyнкцiï Геке з зсувом.

В основному робота має теоретичний характер, разом з цим результати 

стосовно генерування псевдовипадкових чисел мають прикладне значення, 

зокрема у теорії випадкових процесів та в інших галузях математики.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомен

дацій, сформульованих у дисертації. Всі основні наукові результати даного 

дисертаційного дослідження, що виносяться на захист, є строго і повно об

ґрунтованими. Вони належним чином опубліковані у фахових виданнях 

України та авторитетних міжнародних журналах і апробовані під час висту

пів дисертанта на багатьох наукових конференціях різних рівнів і наукових 

семінарах. Автореферат повно і правильно відображає зміст дисертаційної 

роботи. Дисертація відповідає паспорту спеціальності та профілю ради. В ди

сертаційній роботі ефективно використовувались методи аналітичної теорії 

чисел, методи теорії рядів Діріхле, функціональних рівнянь для 7-функцій 

Рімана та 7-ф ункції Геке.

Зауваження. Суттєвих зауважень до змісту роботи у мене не має. Є 

ряд зауважень щодо оформлення роботи, пов’язаних з мовою (термінологією 

та правописом). До побажань хотілось би віднести наступне:

-  розгляд степеневих сум Клостермана бажано було б викласти більш де

тально і пояснити, чому виникає умова к 1\к 2;

-  оцінки дескріпансій для різних видів інверсних генераторів псевдови

падкових чисел можна було б об’єднати;



-  метод дослідження суми значень т ( а ) ,  зважених сумою Клостермана

1, а; у ), варто було б перенести на випадок довільної мультиплікати- 

вної суми / ( а )  (якщо це можливо);

-  в роботі в різних місцях зустрічаються різні позначення одних і тих же 

об ’єктів.

Все це не знижує загальної високої оцінки дисертаційного досліджен

ня, яке є важливим внеском в аналітичну та статистичну теорію чисел.

Загальні висновки. Вважаю, що дисертаційна робота Варбанця С.П. 

«Метод тригонометричних сум в теорії конгруентних генераторів псевдови- 

падкових чисел та асимптотичних задачах теорії чисел» є самостійною заве

ршеною науковою працею, яка є суттєвим внеском у дискретну математику, 

аналітичну та статистичну теорію чисел і цілком відповідає всім вимогам 

п. 9, п. 10, п. 12 та п. 13 «Порядку присудження наукових ступенів», затвер

дженого постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013 року 

(зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету М іністрів України № 

656 від 19.08.2015 року, № 1159 від 30.12.2015 року та №  567 від 27.07.2016 

року), які висуваються до докторських дисертацій, а її автор -  Варбанець 

Сергій Павлович -  заслуговує на присудження наукового ступеня доктора фі- 

зико-математичних наук за спеціальністю 01.01.08 -  математична логіка, те

орія алгоритмів і дискретна математика.

Офіційний опонент,

доктор фізико-математичних наук, професор, 

декан фізико-математичного факультету

Національного педаг 

імені М.П. Драгоман



ВІДГУК
офіційного опонента про дисертацію ВАРБАНЦЯ Сергія Павловича 

«Метод тригонометричних сум в теорії конгруентних генераторів 
псевдовипадкових чисел та асимптотичних задачах теорії чисел», 

подану на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук 
за спеціальністю 01.01.08 - математична логіка, 

дискретна математика і теорія алгоритмів

Програма застосування метода тригонометричних сум для асимптотичних 

задач, поряд з іншими напрямами розвитку аналітичної теорії чисел та її 

застосувань, запропонована у відомій доповіді І.М. Віноградова і 

О.Г. ГІостнікова на міжнародному математичному конгресі. Поряд із 

зазначеними дослідниками, в 20 -  21 століттях метод тригонометричних сум 

розвивали і застосовували багато вчених, серед яких Г. Вейль, Клостерман, 

Девенпорт, Хуа Ло-кен, Линник, Малишев, Марджанишвили, Чудаков, 

Коробов, Карацуба, Вон, Архипов, Чубаріков, та інші.

В дисертаційній роботі С.П. Варбанця досліджуються проблеми 

тригонометричних сум (тригсум) і застосування методу тригонометричних 

сум до вибраних асимптотичних задач теорії чисел, та застосування тригсум до 

теоретичних задач побудови генераторів псевдовипадкових чисел (ПВЧ). Вже 

сама назва теми дисертації охоплює широкі області математичних і прикладних 

задач. Досліджуються суми Клостермана та їхні узагальнення і модифікації, 

теоретичні питання конгруентних генераторів Г1ВЧ, асимптотичні формули над 

кільцями цілих уявних квадратичних полів, здебільшого над кільцем цілих поля 

Гаусових чисел. В Україні такі дослідження з останньої чверті минулого 

сторіччя почали проводити П.Д. Варбанець, інші дослідники.

Базуючись на методах і результатах елементарної теорії чисел, теорії 

скінченних полів та кілець, уявних квадратичних полів, комплексного аналізу, 

дисертант здійснив коректні постановки задач, пов’язаних з побудовою і 

оцінками вибраних предметів дослідження, обрав та реалізував обґрунтовані 

методи їх розв'язання. Ці дослідження і отримані результати обгрунтовується 

доведеними математичними твердженнями та посиланнями на апробовані

і
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результати. То, що дисертант застосовує при дослідженні вибраних задач як 

методи і відповідні результати скінченних полів і кілець, методи квадратичних 

розширень поля раціональних чисел, так и методи функцій комплексної 

змінної, зокрема контурові інтеграли, демонструє широкий математичний 

кругозір дисертанта, та його вміння застосовувати ці методи і результати до 

дослідження конкретних задач. Таким чином, результати дисертаційної роботи 

слід вважати науково обґрунтованими і такими, що мають теоретичне 

значення. Результати дисертаційних досліджень є складовою частиною 

науково-дослідних держбюджетних тем "Дослідження асимптотичних задач 

комп’ютерної алгебри і аналітичної теорії чисел" (№ державної реєстрації 

0107U004622) і "Застосування тригонометричних сум у криптографії" (№ 

державної реєстрації 0114U001489).

Основні результати дисертації отримані автором самостійно та 

опубліковані в 34 наукових працях у провідних закордонних та українських 

наукових фахових виданнях, затверджених МОН України, серед них 18 у 

виданнях, включених до міжнародних науково метричних баз даних, зокрема 

Web of Science i/Scopus. Результати дисертації апробовані та відображені у 

матеріалах 21 науковій конференції, у тому числі міжнародних.

Достовірність отриманих результатів і висновків, сформульованих в 

дисертаційній роботі, забезпечується та підтверджується використанням 

апробованого математичного апарату та коректним доведенням тверджень.

Автореферат дисертації за своїм змістом відповідає основним положенням 

дисертаційної роботи, дає змогу зрозуміти основний зміст роботи, в ньому не 

міститься відомостей, що відсутні у дисертації.

Дисертаційна робота загалом написана чітко й послідовно, але як і кожна 

велика робота, містить окремі недоліки:

1) зустрічаються деякі описки (стр. 33, стрічка 6 зверху; стр. 35, стріч. 8 

зверху; стр. 48, стріч. 6 знизу; стр. 55, стріч. З знизу; стр. 185, стріч. 6 

зверху).
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2) Бажане посилання на Ю.В. Лінніка як одного з вчених, на дослідженнях 

яких, базується теорія тригонометричних сум, і посилання на О.Г. 

Постнікова, тим більш що в дисертації є посідання на його результати;

3) немає посилань на роботи, в яких досліджуються питання рівно 

розподіленості сум Клостермана;

4) хоча дисертант досліджує теоретичні питання конгруентних генераторів 

ПВЧ, можливо, було б доцільно навести числові дані, які підтверджують 

теоретичні висновки.

Втім ці зауваження не впливають на загальну позитивну оцінку роботи.

В дисертаційній роботі С.П. Варбанця досліджено суми Клостермана та їхні 

узагальнення і модифікації, теоретичні питання конгруентних генераторів ПВЧ, 

асимптотичні формули над кільцями цілих уявних квадратичних полів і 

отримані відповідні обґрунтовані результати.

Дисертаційна робота С.П. Варбанця виконана на високому теоретичному 

рівні і являє собою завершену кваліфікаційну наукову працю. Тема дисертації 

та постановка задач дослідження відповідають паспорту спеціальності 01.01.08 

-  математична логіка, дискретна математика і теорія алгоритмів

Вважаю, що дисертаційна робота Варбанця Сергія Павловича є 

завершеною науковою працею, задовольняє всім вимогам «Порядку 

присудження наукових ступенів» (постанова Кабінету Міністрів України №567 

від 24.07.2013 року із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ №656 від 

19.08.2015, №1159 30.12.2015, та наступних), які висуваються до докторських 

дисертацій, а її автор заслуговує на присудження наукового ступеня доктора 

фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.08 -  математична логіка, 

дискретна математика і теорія алгоритмів.

Офіційний опонент,
провідний науковий співробітник
інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАП

Глазунов М.М.


