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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальнiсть теми. В математичнiй лiтературi питання про
недискретну (гаусдорфову) топологiзацiю груп вперше було постав-
лено А. А. Марковим1 у 1945 р. Зауважимо, що Л. С. Понтрягiн2

сформулював умови на базу одиницi групи для її недискретної групо-
вої топологiзацiї. У 1980 р. О. Ю. Ольшанський3 побудував приклад
нескiнченної злiченної групи G такої, що кожна групова T0-топологiя
на G є дискретною. Уперше таку нетопологiзовну напiвгрупу було
знайдено К. Ебергартом i Дж. Селденом в 1969 р.4, де доведено,
що кожна гаусдорфова напiвгрупова топологiя на бiциклiчнiй на-
пiвгрупi C (p, q) є дискретна. М. Бертман i Т. Уест5 поширили ре-
зультат Ебергарта-Селдена на випадок напiвтопологiчних напiвгруп.
А.Д. Тайманов6 побудував приклад нескiнченної комутативної напiв-
групи A, яка допускає лише дискретну гаусдорфову напiвгрупову то-
пологiю, а також7 навiв достатнi умови на комутативну напiвгрупу,
щоб на нiй iснувала недискретна гаусдорфова напiвгрупова тополо-
гiя.

Ебергарт i Селден також довели, що непорожнiй нарiст бiцик-
лiчного моноїда C (p, q) у топологiчнiй напiвгрупi S є iдеалом у його
замиканнi C (p, q) в S. Аналогiчнi результати стосовно топологiзацiї
та замикання для напiвгрупи порядкових iзоморфiзмiв мiж голов-
ними фiльтрами скiнченного степеня множини натуральних чисел
Nn зi звичайним частковим порядком добутку отримано Гутiком i
Мокрицьким8. Однак, хоча на розширенiй бiциклiчнiй напiвгрупi CZ

1Марков А. А. О свободных топологических группах / Марков А. А. // Изве-
стия Акад. Наук СССР. – 1945. – Т. 9, № 1. – С. 3–64.

2Понтрягин Л. С. Непрерывные группы / Л. С. Понтрягин – Москва. – 1938.
3Ольшанский А. Замечание о счетной нетопологизируемой группе / А. Оль-

шанский // Вестник Московского университета. Серия 1: Математика. Механика.
– 1980. – Т. 39, № 3. – С. 103.

4Eberhart C. On the closure of the bicyclic semigroup / C. Eberhart, J. Selden //
Trans. Amer. Math. Soc. – 1969. – Vol. 144. – P. 115–126.

5Bertman M. O. Conditionally compact bicyclic semitopological semigroups /
M. O. Bertman, T. T. West //Proc. Roy. Irish Acad. – 1976. – Vol. A76, № 21–
23. – P. 219–226.

6Тайманов А. Д. Пример полугруппы, допускающей только дискретную топо-
логию / А. Д. Тайманов // Алгебра и логика. – 1973. – Т. 12, № 1. – С. 114–116.

7Тайманов А. Д. О топологизации коммутативных полугрупп / А. Д. Тайма-
нов // Матем. заметки. – 1975. – Т. 17, № 5. – С. 745–748.

8Gutik O. The monoid of order isomorphisms between principal filters of Nn / O.
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iснує лише дискретна гаусдорфова трансляцiйно неперервна тополо-
гiя, нарiст напiвгрупи CZ у топологiчнiй напiвгрупi S може i не бути
iдеалом у її замиканнi CZ в S9.

Зауважимо, що для багатьох бiпростих напiвгруп S, а таким є бi-
циклiчний моноїд, виконується таке твердження: кожна трансляцiй-
но неперервна гаусдорфова берiвська (зокрема, локально компактна)
топологiя на S є дискретною. Графова iнверсна напiвгрупа G(E) –
це напiвгрупа, побудована з орiєнтованого графа E, коротко кажучи,
елементи якої вiдповiдають шляхам у графi E. Графовi iнверснi на-
пiвгрупи також є узагальненням полiциклiчного моноїда, який ввели
Нiва та Перо10. Месьян, Мiтчел, Морайне та Перес11 довели, якщо E
– скiнченний орiєнтований граф, то кожна локально компактна га-
усдорфова напiвгрупова топологiя на графовiй iнверснiй напiвгрупi
G(E) є дискретною. Оскiльки кожна з напiвгруп iз вище наведе-
них класiв напiвгруп мiстить бiциклiчний моноїд як пiднапiвгрупу,
то природньо виникає питання: за яких умов (алгебраїчних чи то-
пологiчних) на напiвгрупу S напiвгрупова (або навiть трансляцiйно
неперервна) топологiя на S є дискретною? Бардила i Гутiк12 довели,
що аналогiчне твердження виконується для графiв, якi мiстять одну
вершину та нескiнченну кiлькiсть петель, тобто для нескiнченно по-
роджених полiциклiчних моноїдiв. Зауважимо, що графовi iнверснi
напiвгрупи, на яких iснує лише дискретна локально компактна на-
пiвгрупова топологiя, описанi С. Бардилою13.

На перший погляд, дивна дихотомiя для бiциклiчного моноїда з
приєднаним нулем C 0 = C (p, q)t{0} доведена в працi Гутiка14: кож-
на локально компактна гаусдорфова трансляцiйно неперервна топо-
логiя на C 0 є або компактною, або дискретною. Ця дихотомiя до-

Gutik, T. Mokrytskyi // Eur. J. Math. – 2020. – Vol. 6, № 1. – P. 14–36.
9Fihel I. R. On the closure of the extended bicyclic semigroup / I. R. Fihel, O.

Vol. Gutik // Карпатськi мат. публ. – 2011. – Т. 3, № 2. – С. 131–157.
10Nivat M. Une gґenґeralisation du monoide bicyclique / M. Nivat, J.-F. Perrot //

C. R. Acad. Sci., Paris, Sґer. – 1970. – Vol. 271, A. – P. 824–827.
11Mesyan Z. Topological graph inverse semigroups / Z. Mesyan, J. D. Mitchell,

M. Morayne, Y. H. Péresse // Topology Appl. – 2016. – Vol. 208. – P. 106–126.
12Bardyla S. On a semitopological polycyclic monoid / S. Bardyla, O. Gutik //

Algebra Discr. Math. – 2016. – Vol. 21, № 2. – P. 163–183.
13Bardyla S. On locally compact topological graph inverse semigroups / S. Bardyla

// Topology Appl. – 2019. – Vol. 267. – 106873.
14Gutik O. On the dichotomy of a locally compact semitopological bicyclic monoid

with adjoined zero / O. Gutik // Вiсник Львiв. ун-ту. Сер. мех.-мат. – 2015. –
Vol. 80. – P. 33–41.
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ведена С. Бардилою15 для локально-компактного λ-полiциклiчного
моноїда i для локально компактних напiвтопологiчних графових iн-
версних напiвгруп16.

Природно називати напiвгрупи, якi мiстять бiциклiчну напiвгру-
пу, бiциклiчними розширеннями. Так, зокрема, таку назву мають
конструкцiї бiциклiчних розширень B(G) та B+(G) лiнiйно впоряд-
кованих груп G17 та частково впорядкованих груп G18,19,20. Дослiд-
женням властивостей таких топологiчних розширень присвячений
ряд праць21,22,23,24, зокрема замиканням бiциклiчних розширень в
топологiчних напiвгрупах. Оскiльки при замиканнi бiциклiчних роз-
ширень у топологiчних (напiвтопологiчних) напiвгрупах нарiст може
бути iдеалом, то природно виникає задача про описання приєднання
iдеала або нуля до таких напiвгруп за певних умов на топологiчний
простiр напiвгрупи.

Аналогiчна задача розв’язана К. Г. Гофманном25 про приєднан-
ня нуля до топологiчної групи у випадку локально компактних то-
пологiчних напiвгруп. У випадку локально компактних напiвтополо-

15Bardyla S. Classifying locally compact semitopological polycyclic monoids / S.
Bardyla // Матем. вiсник Наук. товариства iм. Шевченка. – 2016. – Т. 13. – С. 21–
28.

16Bardyla S. On locally compact semitopological graph inverse semigroups / S.
Bardyla // Mat. Stud. – 2018. – Vol. 49, № 1. – P. 19–28.

17Gutik O. Congruences on bicyclic extensions of a linearly ordered group / O.
Gutik, D. Pagon, K. Pavlyk // Acta Comment. Univ. Tartu. Math. – 2011. – Vol. 15,
№ 2. – P. 61–80.

18Fortunatov V. A. Congruences on simple extensions of semigroups / V. A.
Fortunatov // Semigroup Forum. – 1976. – Vol. 13. – P. 283–295.

19Fotedar G. L. On a semigroup associated with an ordered group / G. L. Fotedar
// Math. Nachr. – 1974. – Vol. 60. – P. 297–302.

20Fotedar G. L. On a class of bisimple inverse semigroups / G. L. Fotedar // Riv.
Mat. Univ. Parma. – 1973. – Vol. 4, № 4. – P. 49–53.

21Ahre K. R. Locally compact bisimple inverse semigroups / K. R. Ahre // Semi-
group Forum. – 1981. – Vol. 22, № 4. – P. 387–389.

22Ahre K. R. On the closure of B2
[0,∞) / K. R. Ahre // İstanbul Tek. ÜniVol. Bül.

– 1989. – Vol. 42, № 3. – P. 387–390.
23Korkmaz R. On the closure of B2

(−∞,+∞) / R. Korkmaz // Semigroup Forum. –
1997. – Vol. 54, № 2. – P. 166–174.

24Korkmaz R. Dense inverse subsemigroups of a topological inverse semigroup /
R. Korkmaz // Semigroup Forum. – 2009. – Vol. 78, № 3. – P. 528–535.

25Hofmann K. H. Locally compact semigroups in which a subgroup with compact
complement is dense / K. H. Hofmann // Trans. Amer. Math. Soc. – 1963. – Vol. 106.
– P. 19–51.
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гiчних напiвгруп ця задача залишається нерозв’язаною. Тому вини-
кає природна задача: описати приєднання нуля до дискретної гру-
пи у випадку локально компактних напiвтопологiчних напiвгруп.
Бiльш загально ця задача була сформульована Берглундом26, зада-
ча 7: What is the fine structure of the closure of a group?

Iнтерасоцiативнiстю напiвгрупи27 (S, ·) називається напiвгрупа
(S, ∗) така, що a · (b ∗ c) = (a · b) ∗ c i a ∗ (b · c) = (a ∗ b) · c для
всiх a, b, c ∈ S. Вiдомо, що кожна iнтерасоцiативнiсть довiльного
моноїда визначається його варiантом28, тобто для довiльної iнтер-
асоцiативнiстi (S, ∗) моноїда (S, ·) iснує елемент c ∈ S такий, що
a∗b = a ·c ·b. Iнтерасоцiативностi та варiанти рiзних класiв напiвгруп
активно вивчалися останнiм часом. Зокрема довiльна iнтерасоцiа-
тивнiсть бiциклiчного моноїда мiстить бiциклiчний моноїд як пiдна-
пiвгрупу, бiльше того, двi iнтерасоцiативностi бiциклiчного моноїда
iзоморфнi тодi i лише тодi, коли породжуються одним елементом29.
М. Хилинським30 доведено критерiй iзоморфiзму двох iнтерасоцiа-
тивностей полiциклiчного моноїда, а О. Десятерик31 встановлено не-
обхiднi та достатнi умови регулярностi варiанта та iзоморфностi двох
варiантiв для матричної напiвгрупи Рiса з сендвiч матрицею над
групою з нулем. Тому варiанти бiциклiчного моноїда та розшире-
ної бiциклiчної напiвгрупи CZ природно розглядати як бiциклiчнi
розширення. Отже, постає задача про напiвгрупову чи трансляцiй-
но неперервну топологiзацiю таких розширень i приєднання iдеала
чи нуля до варiантiв бiциклiчного моноїда та розширеної бiциклiч-
ної напiвгрупи у випадку локально компактних напiвтопологiчних
напiвгруп.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, тема-
ми. Дисертацiйна робота виконувалася вiдповiдно до плану нау-

26Berglund J. F. Problems about semitopological semigroups / J. F. Berglund //
Semigroup Forum. – 1980. – Vol. 19. – P. 373–383.

27Ляпин Е. С. Полугруппы / Е. С. Ляпин. – Москва: Физматлит, 1960. – 592 с.
28Hickey J. B. Semigroups under a sandwich operation / J. B. Hickey // Proc.

Edinb. Math. Soc., II. Ser. – 1983. – Vol. 26, № 3. – P. 371–382.
29Givens B. N. Interassociates of the bicyclic semigroup / B. N. Givens, A. Rosin,

K. Linton // Semigroup Forum. – 2017. – Vol. 94, № 1. – P. 104–122.
30Хилинський М. Iнтерасоцiативностi полiциклiчного моноїда / М. Хилин-

ський // Вiсник Львiв. ун-ту. Сер. мех.-мат. – 2018. – Вип. 86. – С. 77–90.
31Десятерик О. О. Варiанти комутативних зв’язок з нулем / О. О. Десятерик

// Вiсник Київ. нац. ун-ту iм. Т. Шевченка. Сер. "Фiз.-мат. науки". – 2015. – № 4.
– С. 15–20.
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кових дослiджень кафедри алгебри, топологiї та основ математики
механiко-математичного факультету Львiвського нацiонального унi-
верситету iменi Iвана Франка. Результати дисертацiї частково вико-
ристанi при виконаннi завдань держбюджетної теми “Топологiя та
її застосування у фрактальнiй геометрiї та математичнiй економiцi”
(номер державної реєстрацiї 0116U001537).

Мета i задачi дослiдження. Метою дисертацiї є дослiди-
ти напiвгруповi та трансляцiйно неперервнi топологiзацiї варiантiв
бiциклiчного моноїда та розширеної бiциклiчної напiвгрупи, бiцик-
лiчних розширень i приєднання iдеала чи нуля до варiантiв бiцик-
лiчного моноїда та розширеної бiциклiчної напiвгрупи у випадку ло-
кально компактних напiвтопологiчних напiвгруп, описати приєднан-
ня нуля до дискретної групи у випадку локально компактних напiв-
топологiчних напiвгруп.

Це передбачає розв’язання наступних задач:
• довести, що кожна гаусдорфова трансляцiйно неперервна топо-

логiя на довiльному варiантi бiциклiчного моноїда є дискретною;
• дослiдити нарiст замикання варiантiв бiциклiчного моноїда в на-

пiвтопологiчних напiвгрупах;
• дослiдити приєднання нуля до варiантiв бiциклiчного моноїда,

розширеної бiциклiчної напiвгрупи та дискретних груп у випадку
локально компактних напiвтопологiчних напiвгруп;
• описати групу автоморфiзмiв розширеної бiциклiчної напiвгрупи

та дослiдити, чи вона та її варiанти є скiнченно породженими, i
чи iснують iзоморфнi її варiанти;
• дослiдити трансляцiйно неперервнi топологiї на варiантах роз-

ширеної бiциклiчної напiвгрупи та локально компактнi трансля-
цiйно неперервнi топологiї на ненульовому варiантi розширеної
бiциклiчної напiвгрупи з приєднаним нулем;
• дослiдити трансляцiйно неперервнi топологiї на бiциклiчному роз-

ширеннi B(A) непорожньої трансляцiйної множини A злiченної
лiнiйно впорядкованої групи G.
Об’єктом дослiдження є розширена бiциклiчна напiвгрупа, бi-

циклiчне розширення B(A) непорожньої трансляцiйної множини A
лiнiйно впорядкованої групи та варiанти бiциклiчного моноїда i роз-
ширеної бiциклiчної напiвгрупи.

Предметом дослiдження є топологiзацiя напiвгруп, алгебраїчнi
властивостi яких близькi до бiциклiчного моноїда, замикання напiв-
груп та груп у напiвтопологiчних напiвгрупах.
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Методи дослiдження. Використано методи топологiчної ал-
гебри, теорiї топологiчних напiвгруп, алгебраїчної теорiї напiвгруп,
загальної топологiї.

Наукова новизна одержаних результатiв. Усi отриманi в
дисертацiї результати є новими. У роботi отриманi наступнi резуль-
тати:
• Доведено, що кожна гаусдорфова трансляцiйно неперервна топо-

логiя τ на довiльному варiантi бiциклiчного моноїда Cm,n є диск-
ретною, непорожнiй нарiст напiвгрупи Cm,n у замиканнi iнтер-
асоцiативнiстi бiциклiчного моноїда I є двобiчним iдеалом напiв-
групи S, а також, що довiльна гаусдорфова локально компактна
трансляцiйно неперервна топологiя τ на ненульовому варiантi
Cm,n бiциклiчного моноїда C 0

m,n з приєднаним нулем є або диск-
ретною, або компактною.
• Доведено, що група автоморфiзмiвAut (CZ) розширеної бiциклiч-

ної напiвгрупи iзоморфна адитивнiй групi цiлих чисел, розшире-
на бiциклiчна напiвгрупа CZ i кожен її варiант не є скiнченно
породженими, а також, що довiльнi два варiанти розширеної бi-
циклiчної напiвгрупи CZ iзоморфнi та описано трансляцiйно не-
перервнi гаусдорфовi топологiї на варiантi C 0,0

Z .
• Показано, що кожна гаусдорфова локально компактна напiвгру-

пова топологiя на розширенiй бiциклiчнiй напiвгрупi з приєдна-
ним нулем C 0

Z є дискретною, однак на C 0
Z iснує континуум рiзних

гаусдорфових локально компактних трансляцiйно неперервних
топологiй.
• Доведено, що для довiльної злiченної лiнiйно впорядкованої гру-

пи G i непорожньої трансляцiйної множини A ⊆ G, кожна берiв-
ська трансляцiйно неперервна T1-топологiя τ на B(A) дискретна.
• Доведено, якщо G — дискретна електорально гнучка нескiнченна

група, то кожна гаусдорфова трансляцiйно неперервна локально
компактна топологiя на G0 є або дискретною, або компактною.

Особистий внесок здобувача. Усi результати отриманi самос-
тiйно. У спiльних статтях: [1] Пстрий К. М. належать усi результати,
окрiм постановки задач, твердження 1 i теореми 3, якi належать спiв-
авторовi Гутiку О. В.; [2] – усi результати, окрiм постановки задач,
яка належить спiвавторовi Гутiку О. В.; [5] – усi результати, окрiм
постановки задач, яка належить спiвавторовi Гутiку О. В.; [3] – усi
результати, окрiм постановки задач, яка належить спiвавторовi Гутi-
ку О. В. Зi статей, виконаних у спiвавторствi, у дисертацiю включенi
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лише результати, якi належать здобувачу.

Апробацiя результатiв дисертацiї. Основнi результати ди-
сертацiї доповiдалися та обговорювалися на:
• мiжнароднiй конференцiї “Complex Analysis and Related Topics”,

Львiв, Україна (30 травня–04 червня, 2016 р.), назва доповiдi
“Semitopological bicyclic extensions of linearly ordered groups”;
• мiжнароднiй конференцiї “International Conference dedicated to

the 120th anniversary of Kazimierz Kuratowski”, Львiв, Україна
(27 вересня–01 жовтня, 2016 р.), назва доповiдi “On semitopologi-
cal interassociates of the bicyclic monoid”;
• 13-iй Лiтнiй Школi “Analysis, Topology and Applications”, м. Виж-

ниця, Чернiвецька область, Україна (27 липня–11 серпня, 2018 р.),
назва доповiдi “On variants of the extended bicyclic semigroup”;
• мiжнароднiй конференцiї “Set-theoretic methods in topology and

real functions theory. The conference is dedicated to the 80th
birthday of Lev Bukovsky”, Košice, Slovakia (9–13 вересня, 2019 р.),
назва доповiдi “On a semitopological extended bicyclic semigroup
with adjoined zero”;
• мiжнароднiй конференцiї “International mathematical conference

dedicated to the 60th anniversary of the department of algebra and
mathematical logic of Taras Shevchenko National University of
Kyiv”, Київ, Україна (14–17 липня, 2020 р.), назва доповiдi “On
locally compact groups with zero”.
• Семiнарi “Топологiя i застосування” в Львiвському нацiонально-

му унiверситетi iменi Iвана Франка, липень 2020 року.
• Семiнарi “Топологiчна алгебра” в Львiвському нацiональному унi-

верситетi iменi Iвана Франка, вересень-жовтень 2016 року.
• Науковому семiнарi iм. М. Комарницького “Теорiя полiгонiв i

спектральнi простори” в Львiвському нацiональному унiверситетi
iменi Iвана Франка, травень 2016 року.

Публiкацiї. Основнi результати дисертацiї опублiкованi в 10
працях: 4 статтi, якi опублiкованi у наукових фахових виданнях Ук-
раїни ( [1], [2], [3], [4]), 1 стаття, яка опублiкована у науковому видан-
нi, вiднесеному до третього квартиля (Q3) вiдповiдно до класифiкацiї
SCImago Journal Rank ( [5]), 4 тези у матерiалах мiжнародних кон-
ференцiй ( [6], [7], [8], [9]) i 1 теза у матерiалах лiтньої школи ( [10]).

Структура i обсяг дисертацiї. Дисертацiйна робота обсягом
134 сторiнки складається з анотацiй українською й англiйською мо-
вами, вступу, п’яти основних роздiлiв, висновкiв, списку використа-
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них джерел, який налiчує 168 найменувань, i додатка.

Автор висловлює щиру подяку науковому керiвнику кандидату
фiзико-математичних наук, старшому науковому спiвробiтнику, до-
центу кафедри алгебри, топологiї та основ математики Львiвського
нацiонального унiверситету iменi Iвана Франка Олегу Володимиро-
вичу Гутiку, доктору фiзико-математичних наук, професору кафед-
ри алгебри, топологiї та основ математики Львiвського нацiональ-
ного унiверситету iменi Iвана Франка Тарасу Онуфрiйовичу Банаху
за постановку задач, кориснi поради, постiйну увагу та допомогу в
роботi над дисертацiєю.

ОСНОВНИЙ ЗМIСТ РОБОТИ

У вступi обґрунтована актуальнiсть дисертацiйного дослiджен-
ня, визначенi мета i задачi, об’єкт i предмет дослiдження.

У першому пiдроздiлi роздiлу 1 подається огляд лiтератури, у
якому коротко висвiтлено iсторiю розвитку теорiї топологiзацiї на-
пiвгруп та сформульовано основнi задачi, розв’язку яких присвяче-
на дана дисертацiйна робота. У другому пiдроздiлi першого роздiлу
викладено вiдомi результати з теорiї напiвгруп та груп, якi викорис-
товуються у дисертацiї.

Усi простори вважатимемо гаусдорфовими, якщо не зазначено
iнше. Через Z, N0 i N позначатимемо множини усiх цiлих, невiд’-
ємних цiлих i натуральних чисел, вiдповiдно. Бiциклiчною напiв-
групою (або бiциклiчним моноїдом) C (p, q) називається напiвгрупа,
породжена елементами p i q, для яких виконується спiввiдношення
pq = 1. Напiвгрупа S iз заданою на нiй топологiєю τ називається
(напiв)топологiчною, якщо напiвгрупова операцiя в (S, τ) є (нарiз-
но) неперервною, i в цьому випадку кажуть, що τ є (трансляцiйно
неперервною) напiвгруповою топологiєю на S. Iнверсна топологiчна
напiвгрупа (S, τ) з неперервною iнверсiєю називається топологiчною
iнверсною напiвгрупою, а топологiя τ в цьому випадку називається
iнверсною напiвгруповою топологiєю на S.

Роздiл 2 присвячений вивченню трансляцiйно неперервних топо-
логiзацiй та замикання варiантiв бiциклiчного моноїда i складається
з трьох пiдроздiлiв.

Надалi для фiксованих невiд’ємних цiлих чисел m та n варi-
ант (C (p, q), ∗m,n) бiциклiчного моноїда C (p, q), який визначається
сендвiч-операцiєю qipj ∗m,n q

kpl = qipj · qmpn · qkpl, позначатимемо
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Cm,n.

Наступна теорема узагальнює результат Ебергарта-Селдена про
напiвгрупову топологiзацiю бiциклiчної напiвгрупи та вiдповiдне
твердження Бертман-Веста для напiвтопологiчних напiвгруп.

Теорема 2.1.1. Для довiльних невiд’ємних цiлих чисел m i n кожна
гаусдорфова трансляцiйно неперервна топологiя τ на Cm,n є дискрет-
ною. Отже, Cm,n є дискретним пiдпростором довiльної топологiчної
напiвгрупи, яка її мiстить.

Наступна теорема також є узагальнням вiдповiдного результату
Ебергарта-Селдена для бiциклiчного моноїда.

Теорема 2.2.1. Якщо m i n — довiльнi невiд’ємнi цiлi числа, iнтер-
асоцiативнiсть Cm,n бiциклiчного моноїда C (p, q) є щiльною пiдна-
пiвгрупою гаусдорфової напiвтопологiчної напiвгрупи (S, ·) та I =
S \ Cm,n 6= ∅, то I є двобiчним iдеалом напiвгрупи S.

Теорема 2.2.2 узагальнює результат Гутiка про те, що кожна ло-
кально компактна гаусдорфова трансляцiйно неперервна топологiя
на бiциклiчному моноїдi з приєднаним нулем є або компактною, або
дискретною.

Теорема 2.2.2. Нехай m i n — довiльнi невiд’ємнi цiлi числа. Тодi
кожна гаусдорфова локально компактна напiвтопологiчна напiвгру-
па C 0

m,n є або дискретною, або C 0
m,n топологiчно iзоморфна напiвгрупi(

C 0
m,n, τAc

)
.

Теорема 2.2.3 описує приєднання компактного iдеалу до ненульо-
вого варiанта бiциклiчного моноїда у випадку локально компактної
гаусдорфової напiвтопологiчної напiвгрупи та узагальнює вiдповiд-
ний результат для бiциклiчної напiвгрупи.

Теорема 2.2.3. Нехай (C I
m,n, τ) – гаусдорфова локально компактна

напiвтопологiчна напiвгрупа, C I
m,n = Cm,n t I й I компактний iдеал

в C I
m,n. Тодi або (C I

m,n, τ) є компактною напiвтопологiчною напiвгру-
пою, або iдеал I є вiдкритою множиною в C I

m,n.

Роздiл 3 присвячений дослiдженню розширеної бiциклiчної на-
пiвгрупи CZ, ї ї варiантiв Cm,n

Z = (CZ, ∗m,n), m,n ∈ Z, означених

(a, b) ∗m,n (c, d) = (a, b) · (m,n) · (c, d).

На декартовому добутку CZ = Z×Z означимо напiвгрупову опе-
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рацiю так:

(a, b) · (c, d) =

 (a− b+ c, d), якщо b < c;
(a, d), якщо b = c;
(a, d+ b− c), якщо b > c,

для a, b, c, d ∈ Z. Множина CZ, iз так визначеною операцiєю, назива-
ється розширеною бiциклiчною напiвгрупою.
Теорема 3.1.1. Для довiльного цiлого числа k вiдображення
hk : CZ → CZ, визначене за формулою

hk ((i, j)) = (i+ k, j + k), (1)

є автоморфiзмом розширеної бiциклiчної напiвгрупи CZ i кожен ав-
томорфiзм h : CZ → CZ напiвгрупи CZ визначається за формулою (1).
Бiльше того, група автоморфiзмiв Aut (CZ) напiвгрупи CZ iзоморф-
на адитивнiй групi цiлих чисел Z(+) i цей iзоморфiзм H : Z(+) →
Aut (CZ) визначається за формулою H(k) = hk, k ∈ Z.

Теорема 3.1.2 i 3.2.5 дають негативну вiдповiдь на запитання, чи
напiвгрупи CZ i Cm,n

Z , m,n ∈ Z є скiнченно породженими?
Теорема 3.1.2. Розширена бiциклiчна напiвгрупа CZ не є скiнченно
породженою як iнверсна напiвгрупа.

Наступнi два твердження описують iдемпотенти та вiдношення
Грiна на напiвгрупi Cm,n

Z .
Твердження 3.2.2. Нехай m i n – довiльнi цiлi числа. Тодi елемент
(a, b) є iдемпотентом у напiвгрупi Cm,n

Z тодi i лише тодi, коли (a, b) =
(n+ i,m+ i) для деякого i ∈ N0.
Твердження 3.2.3. Нехай m i n – довiльнi цiлi числа, (a, b) i (c, d)
елементи напiвгрупи Cm,n

Z . Тодi:
(1) (a, b)R(c, d) тодi i лише тодi, коли (a = c)∧((b = d) ∨ (b, d > m));
(2) (a, b)L (c, d) тодi i лише тодi, коли (b = d)∧((a = c) ∨ (a, c > n));
(3) (a, b)H (c, d) тодi i лише тодi, коли (a, b) = (c, d);
(4) (a, b)D(c, d) тодi i лише тодi, коли

(a, b) = (c, d) ∨ (a, c > n) ∨ (b, d > m);

(5) (a, b)J (c, d) для всiх (a, b), (c, d) ∈ Cm,n
Z .

Теорема 3.2.4. Довiльнi два варiанти розширеної бiциклiчної на-
пiвгрупи CZ iзоморфнi.
Теорема 3.2.5. Варiант C 0,0

Z розширеної бiциклiчної напiвгрупи CZ
не є скiнченно породженим.
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Теорема 3.3.3 описує властивостi напiвтопологiчного варiанта C 0,0
Z .

Теорема 3.3.3. Нехай τ – гаусдорфова трансляцiйно неперервна то-
пологiя на напiвгрупi C 0,0

Z . Тодi з кожної нерiвностi a > 0 або b > 0

випливає, що (a, b) є iзольованою точкою в просторi
(
C 0,0
Z , τ

)
.

Наступний приклад показує, що твердження теореми 3.3.3 є пов-
ним i не може бути поширене на жодну точку (a, b) з властивiстю
a 6 0 i b 6 0.
Приклад 3.3.1. Означимо топологiю τ∗ на C 0,0

Z так. Покладемо
(i) (a, b) є iзольованою точкою в

(
C 0,0
Z , τ∗

)
тодi i лише тодi, коли

виконується принаймнi одна з умов: a > 0 або b > 0;
(ii) якщо ab = 0 та a+ b 6 0, то приймемо, що

A(a,b) = {(a− i, b− i) : i ∈ N0} – довiльний гаусдорфовий простiр
i A(a,b) – вiдкрито-замкнена пiдмножина в

(
C 0,0
Z , τ∗

)
.

Твердження 3.3.4.
(
C 0,0
Z , τ∗

)
є топологiчною напiвгрупою.

У роздiлi 4 вивчаються локально компактнi трансляцiйно непе-
рервнi та напiвгруповi топологiї на розширенiй бiциклiчнiй напiвгру-
пi з приєднаним нулем C 0

Z .
Зокрема доведено, що для довiльних двох послiдовностей нату-

ральних чисел {xn}n∈N i {yn}n∈N таких, що x1, y1 > 1, xn + 1 < xn+1,
2 < yn + 1 < yn+1 для n ∈ N, побудовано локально компактну топо-
логiю τ

{yn}
{xn} на C 0

Z таку, що виконується

Теорема 4.1.3.
(
C 0
Z , τ

{yn}
{xn}

)
– напiвтопологiчна напiвгрупа.

З теореми 4.1.3 випливає, що на C 0
Z iснує континуум рiзних гаус-

дорфових локально компактних трансляцiйно неперервних тополо-
гiй. А отже, аналог теореми Гутiка про те, що кожна локально ком-
пактна трансляцiйно неперервна топологiя на бiциклiчному моноїдi з
приєднаним нулем є або дискретною, або компактною, не виконуєть-
ся для розширеної бiциклiчної напiвгрупи з приєднаним нулем C 0

Z .
Однак кожна гаусдорфова локально компактна напiвгрупова топо-
логiя на розширенiй бiциклiчнiй напiвгрупi з приєднаним нулем C 0

Z
є дискретною (Наслiдок 4.1.3).

Роздiл 5 присвячений дослiдженню топологiзацiї бiциклiчного
розширення лiнiйно впорядкованих груп i складається з трьох пiд-
роздiлiв.

Лiнiйно впорядкована група — це частково впорядкована група
G така, що вiдношення часткового порядку “6” є лiнiйним.

Для лiнiйно впорядкованої групи G називатимемо пiдмножину
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A ⊆ G трансляцiйною, якщо для довiльних x, y, z ∈ A таких, що y <
x, виконується x · y−1 · z ∈ A. Для довiльної трансляцiйної множини

B(A) = {αa
b : G+(a) ⇀ G+(b) : a, b ∈ A}

є напiвгрупою часткових бiєкцiй, визначених за формулою

(x)αa
b = x · a−1 · b, для x ∈ G+(a).

Теорема 5.2.1. Нехай A – злiченна непорожня трансляцiйна мно-
жина в лiнiйно впорядкованiй групiG i τ – T1-берiвська трансляцiйно
неперервна топологiя на напiвгрупi B(A). Тодi топологiчний простiр
(B(A), τ) є дискретним.
Теорема 5.2.2. Нехай G — лiнiйно впорядкована група, яка не є
щiльно впорядкованою i A — непорожня трансляцiйна множина в
G. Тодi кожна трансляцiйно неперервна гаусдорфова топологiя τ на
напiвгрупi B(A) є дискретною, а отже, B(A) є дискретним пiдпрос-
тором довiльної напiвтопологiчної напiвгрупи, яка мiстить B(A) як
пiднапiвгрупу.

Теореми 5.2.1 i 5.2.2 узагальнюють результати Бертман i Веста та
Фiгель i Гутiка, якi отриманi для бiциклiчного моноїда та розширеної
бiциклiчної напiвгрупи.

Роздiл 6 присвячений дослiдженню локально компактних груп
з нулем i складається з трьох пiдроздiлiв.

Будемо говорити, що нескiнченна група G:
— є електорально гнучкою, якщо для довiльного розбиттяG = AtB

групи G на двi нескiнченнi множини, iснують нескiнченна мно-
жина I ⊆ A та елемент x ∈ G такi, що I · x ⊆ B;

— є електорально стiйкою, якщо G не є електорально гнучкою;
— є локально скiнченною, якщо кожна її скiнченна пiдмножина мiс-

титься в скiнченнiй пiдгрупi в G;
— є вiртуально циклiчною, якщо G мiстить циклiчну пiдгрупу скiн-

ченного iндексу;
— має бiльше нiж один кiнець, якщо iснує нескiнченна пiдмножина

S ⊂ G з нескiнченним у G доповненням така, що симетрична
рiзниця S∆(S · x) є скiнченною для довiльного елемента x ∈ G;

— має один кiнець, якщо iснує така єдина нескiнченна пiдмножина
S ⊂ G iз скiнченним доповненням, яка задовольняє вищезгаданi
умови.
Пiдмножина A групи G називається трансляцiйно майже стiй-
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кою, якщо для довiльного x ∈ G симетрична рiзниця A∆(A · x) є
скiнченною.

У наступних двох твердженнях доведена така дихотомiя:
Теорема 6.1.3. Нехай G — дискретна електорально гнучка нескiн-
ченна група. Тодi кожна гаусдорфова трансляцiйно неперервна ло-
кально компактна топологiя на G0 є або дискретною, або компакт-
ною.
Твердження 6.1.4. Нехай G — електорально гнучка злiченна гру-
па. Тодi кожна гаусдорфова трансляцiйно неперервна локально ком-
пактна топологiя на G0 є або дискретною, або компактною.

Наступнi два твердження дають достатнi умови, при виконаннi
яких група є електорально гнучкою.
Твердження 6.2.1. Якщо комутативна група G мiстить нескiнчен-
ну циклiчну пiдгрупу Z ⊂ G нескiнченного iндексу, то G є електо-
рально гнучкою.
Твердження 6.2.2. Кожна незлiченна комутативна група G є елек-
торально гнучкою.

Наступне твердження дає достатнi умови, при виконаннi яких
група є електорально стiйкою.
Твердження 6.2.3. Кожна злiченна локально скiнченна група G є
електорально стiйкою.

В цьому роздiлi також побудовано приклад, який показує, що на
кожнiй нескiнченнiй вiртуально циклiчнiй групi з приєднаним нулем
G0 iснують недискретнi некомпактнi локально компактнi трансля-
цiйно неперервнi топологiї, якi iндукують на G дискретну топологiю.

ВИСНОВКИ

Дисертацiйна робота присвячена дослiдженню топологiзацiй на-
пiвгруп, алгебраїчнi властивостi яких близькi до бiциклiчного мо-
ноїда, а також структури замикання таких напiвгруп i груп у на-
пiвтопологiчних i топологiчних напiвгрупах. Зокрема розглядаються
розширена бiциклiчна напiвгрупа, бiциклiчне розширення B(A) не-
порожньої трансляцiйної множини A лiнiйно впорядкованої групи та
варiанти бiциклiчного моноїда та розширеної бiциклiчної напiвгрупи.
Отримано наступнi результати:
• Доведено, що кожна гаусдорфова трансляцiйно неперервна топо-

логiя на довiльному варiантi бiциклiчного моноїда є дискретною
та якщо Cm,n – довiльний варiант бiциклiчного моноїда такий,
що Cm,n є щiльною пiднапiвгрупою гаусдорфової напiвтопологiч-
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ної напiвгрупи (S, ·) i I = S \ Cm,n 6= ∅, то I є двобiчним iдеалом
у S.
• Доведено, що для довiльних невiд’ємних цiлих чисел m i n до-

вiльна гаусдорфова локально компактна трансляцiйно неперерв-
на топологiя τ на ненульовому варiантi Cm,n бiциклiчного моноїда
C 0
m,n з приєднаним нулем є або дискретною, або компактною.

• Доведено, що група автоморфiзмiвAut (CZ) розширеної бiциклiч-
ної напiвгрупи CZ iзоморфна адитивнiй групi цiлих чисел, роз-
ширена бiциклiчна напiвгрупа та кожен її варiант не є скiнченно
породженими, довiльнi два варiанти розширеної бiциклiчної на-
пiвгрупи є iзоморфними.
• Описано трансляцiйно неперервнi гаусдорфовi топологiї на варi-

антi C 0,0
Z розширеної бiциклiчної напiвгрупи.

• Доведено, що кожна гаусдорфова локально компактна напiвгру-
пова топологiя на розширенiй бiциклiчнiй напiвгрупi з приєдна-
ним нулем C 0

Z є дискретною, однак на C 0
Z iснує континуум рiзних

гаусдорфових локально компактних трансляцiйно неперервних
топологiй.
• Доведено, що для довiльної злiченної лiнiйно впорядкованої гру-

пи G i непорожньої трансляцiйної множини A ⊆ G, кожна берiв-
ська трансляцiйно неперервна T1-топологiя τ на B(A) дискрет-
на, а у випадку лiнiйно нещiльно впорядкованої групи G, кожна
трансляцiйно неперервна гаусдорфова топологiя τ на B(A) диск-
ретна.
• Доведено, якщо G — дискретна електорально гнучка нескiнченна

група, то кожна гаусдорфова трансляцiйно неперервна локально
компактна топологiя на G0 є або дискретною, або компактною;
також на довiльнiй нескiнченнiй вiртуально циклiчнiй групi з
приєднаним нулем G0 побудовано недискретну некомпактну ло-
кально компактну трансляцiйно неперервну топологiю, яка iнду-
кує на G дискретну топологiю.

Достовiрнiсть результатiв дисертацiї пiдтверджується тим, що во-
ни опублiкованi в фахових журналах i були оприлюдненi на багатьох
наукових конференцiях i спецiалiзованих наукових семiнарах. Для
їх доведень використовуються сучаснi методи топологiчної алгебри,
теорiї топологiчних напiвгруп, алгебраїчної теорiї напiвгруп i загаль-
ної топологiї. Результати дисертацiйної роботи мають теоретичний
характер i можуть знайти застосування як у топологiчнiй алгебрi,
так i в iнших роздiлах математики.
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АНОТАЦIЯ

Пстрий К. М. Топологiзацiя та розширення груп, бiциклiчних
напiвгруп та їх варiантiв. — Квалiфiкацiйна наукова праця на правах
рукопису.

Дисертацiя на здобуття наукового ступеня кандидата фiзико-ма-
тематичних наук (доктора фiлософiї) за спецiальнiстю 01.01.04 —
геометрiя i топологiя. — Львiвський нацiональний унiверситет iменi
Iвана Франка, Львiв, 2021.

У дисертацiйнiй роботi дослiджуються топологiзацiї напiвгруп,
алгебраїчнi властивостi яких близькi до бiциклiчного моноїда, а та-
кож структури замикання таких напiвгруп i груп у напiвтопологiч-
них i топологiчних напiвгрупах. Зокрема розглядаються розшире-
на бiциклiчна напiвгрупа, бiциклiчне розширення B(A) непорожньої
трансляцiйної множини A лiнiйно впорядкованої групи та варiанти
бiциклiчного моноїда та розширеної бiциклiчної напiвгрупи.

У дисертацiї доведено, що довiльний варiант Cm,n бiциклiчного
моноїда допускає лише дискретну гаусдорфову трансляцiйно непе-
рервну топологiю, i якщо напiвтопологiчна напiвгрупа S мiстить
Cm,n як щiльну власну пiднапiвгрупу, то S \ Cm,n є iдеалом у S.
Це узагальнює результати Ебергарта i Селдена, отриманi для бiцик-
лiчного моноїда. Також доведено дихотомiю: довiльна гаусдорфова
локально компактна трансляцiйно неперервна топологiя на кожному
варiантi бiциклiчного моноїда з приєднаним нулем є або компактною,
або дискретною. Описано приєднання компактного iдеала до довiль-
ного варiанта бiциклiчної напiвгрупи Cm,n у локально компактнiй
напiвтопологiчнiй напiвгрупi.

Доведено, що група автоморфiзмiв розширеної бiциклiчної напiв-
групи CZ iзоморфна адитивнiй групi цiлих чисел, всi варiанти напiв-
групи CZ є попарно iзоморфними, а також, що напiвгрупа CZ i всi її
варiанти не є скiнченно породженими. Описано гаусдорфовi транс-
ляцiйно неперервнi топологiї на варiантах напiвгрупи CZ, а також
показано, що на варiантах напiвгрупи CZ, на вiдмiну вiд варiантiв
бiциклiчного моноїда, iснують недискретнi гаусдорфовi напiвгруповi
топологiї.

Наведено конструкцiю, з якої випливає, що на вiдмiну вiд бiцик-
лiчного моноїда, для гаусдорфової локально компактної напiвтополо-
гiчної розширеної бiциклiчної напiвгрупи з приєднаним нулем C 0

Z =
CZ t {0} не виконується дихотомiя: iснує континуум рiзних гаусдор-
фових недискретних некомпактних локально компактних трансля-
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цiйно неперервних топологiй на C 0
Z . Однак кожна гаусдорфова ло-

кально компактна напiвгрупова топологiя на напiвгрупi C 0
Z є дискрет-

ною.
Доведено, що для довiльної злiченної лiнiйно впорядкованої гру-

пи G та її непорожньої трансляцiйної множини A, кожна берiвська
трансляцiйно неперервна T1-топологiя на бiциклiчному розширеннi
B(A) дискретна, а також для довiльної лiнiйної нещiльно впорядко-
ваної групи G кожна трансляцiйно неперервна гаусдорфова тополо-
гiя на B(A) дискретна.

Доведено, що кожна гаусдорфова трансляцiйно неперервна ло-
кально компактна топологiя на дискретнiй електорально гнучкiй не-
скiнченнiй групi з приєднаним нулем G0 є або дискретною, або ком-
пактною. Наведено приклад, який показує, що на кожнiй вiртуально
циклiчнiй групi з приєднаним нулем G0 iснують недискретнi неком-
пактнi локально компактнi трансляцiйно неперервнi топологiї, якi
iндукують на групi G дискретну топологiю.

Ключовi слова: напiвгрупа, iнтерасоцiативнiсть напiвгрупи, на-
пiвтопологiчна напiвгрупа, топологiчна напiвгрупа, бiциклiчний мо-
ноїд, локально компактний простiр, дискретний простiр, бiциклiчне
розширення, простiр Бера, варiант напiвгрупи, розширена бiциклiчна
напiвгрупа, група, електоральна гнучка група, електоральна стiйка
група, вiртуально циклiчна група.

АННОТАЦИЯ

Пстрый Е. Н. Топологизация и расширения групп, бицикличес-
ких полугрупп и их вариантов. — На правах рукописи.

Диссертация на соискание научной степени кандидата физико-
математических наук (доктора философии) по специальности 01.01.04
— геометрия и топология. — Львовский национальный университет
имени Ивана Франко, Львов, 2021.

В диссертационной работе исследуются топологизации полугрупп,
алгебраические свойства которых близки к бициклическому монои-
ду, а также структуры замыкания таких полугрупп и групп в полуто-
пологических и топологических полугруппах. В частности рассмат-
риваются расширеная бициклическая полугруппа, бициклическое рас-
ширение B(A) непустого трансляционного множестваA линейно упо-
рядоченной группы и варианты бициклического моноида и расши-
ренной бициклической полугруппы.

В диссертации доказано, что произвольный вариант Cm,n бицик-
лического моноида допускает только дискретную хаусдорфову транс-
ляционно непрерывную топологию, и если полутопологическая полу-
группа S содержит Cm,n как плотную собственную подполугруппу,
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то S \Cm,n является идеалом в S. Это обобщает результаты Эбергар-
та и Селдена, полученные для бициклического моноида. Также до-
казано дихотомию: произвольная хаусдорфова локально компактная
трансляционно непрерывная топология на каждом варианте бицик-
лического моноида с присоединенным нулём является либо компакт-
ной, либо дискретной. Описано присоединение компактного идеала к
произвольному варианту бициклической полугруппы Cm,n в локаль-
но компактной полутопологической полугруппе.

Доказано, что группа автоморфизмов расширенной бицикличес-
кой полугруппы CZ изоморфна аддитивной группе целых чисел, все
варианты полугруппы CZ попарно изоморфны, а также, что полу-
группа CZ и все ее варианты не являются конечно порождёнными.
Описано хаусдорфовы трансляционно непрерывные топологии на ва-
риантах полугруппы CZ, а также показано, что на вариантах полу-
группы CZ, в отличие от вариантов бициклического моноида, суще-
ствуют недискретные хаусдорфовы полугрупповые топологии.

Приведена конструкция, из которой следует, что в отличие от би-
циклического моноида, для хаусдорфовой локально компактной по-
лутопологической расширенной бициклической полугруппы с при-
соединенным нулём C 0

Z = CZ t {0} не выполняется дихотомия: су-
ществует континуум различных хаусдорфовых недискретных неком-
пактных локально компактных трансляционно непрерывных тополо-
гий на C 0

Z . Однако каждая хаусдорфова локально компактная полу-
групповая топология на полугруппе C 0

Z является дискретной.
Доказано, что для произвольной счётной линейно упорядочен-

ной группы G и её непустого трансляционного множества A, каждая
бэровская трансляционно непрерывная T1-топология на бицикличес-
ком расширении B(A) дискретна, а также для произвольной линей-
ной неплотно упорядоченной группы G каждая трансляционно не-
прерывная хаусдорфова топология на B(A) дискретная.

Доказано, что каждая хаусдорфова трансляционно непрерывная
локально компактная топология на дискретной электорально гибкой
бесконечной группе с присоединенным нулём G0 является или диск-
ретной, или компактной. Приведен пример, который показывает, что
на каждой виртуально циклической группе с присоединенным ну-
лём G0 существуют недискретные некомпактные локально компакт-
ные трансляционно непрерывные топологии, которые индуцируют
на группе G дискретную топологию.

Ключевые слова: полугруппа, интерасоциативность полугруппы,
полутопологическая полугруппа, топологическая полугруппа, бицик-
лический моноид, локально компактное пространство, дискретное
пространство, бициклическое расширение, пространство Бэра, вари-
ант полугруппы, расширенная бициклическая полугруппа, группа,
электорально гибкая группа, электорально устойчивая группа, вир-
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туально циклическая группа.

ABSTRACT

Kateryna Pstryi. Topologization and extension of groups, bicyclic
semigroups and their variants. – Qualification scientific paper, manuscript.

Thesis for a Candidate Degree in Mathematics (PhD): Speciality
01.01.04 – Geometry and Topology. – Ivan Franko National University
of Lviv, the Ministry of Education and Science of Ukraine, Lviv, 2021.

In the PhD thesis we study topologizations of semigroups, whose
algebraic properties are closed to the bicyclic monoid and the structure
of the closure of such semigroups and groups in semitopological and
topological semigroups. In particular, we consider the extended bicyclic
semigroup, the bicyclic extension B(A) of a non-empty shift-set A of
a linearly ordered group and variants of the bicyclic monoid and the
extended bicyclic semigroup.

We prove that any variant Cm,n of the bicyclic monoid admits only
the discrete Hausdorff shift-continuous topology, and if a semigroup S
contais Cm,n as a dense proper subsemigroup, then S \Cm,n is an ideal of
S. This is a generalization of well-known Eberhart’s and Selden’s results
obtained for the bicyclic monoid. Also we show the following dichotomy:
every Hausdorff locally compact shift-continuous topology on the bicyclic
monoid with an adjoined zero is either compact or discrete. We describe
the adjoining of a compact ideal to an arbitrary variant of the bicyclic
monoid Cm,n in a locally compact semitopological semigroup.

It is proved that the group of automorphisms of the extended bicyclic
semigroup CZ is isomorphic to the additive group of integers, all variants
of CZ are pairwise isomorphic, and the semigroup CZ and all its variants
are not finitely generated. We describe Hausdorff shift-continuous topolo-
gies on variants of CZ, and show that there exist non-discrete Hausdorff
semigroup topologies on variants of the extended bicyclic semigroup CZ.

We present the construction which implies that there exists a con-
tinuum of distinct Hausdorff non-discrete non-compact locally compact
shift-continuous topologies on the extended bicyclic semigroup with an
adjoined zero C 0

Z = CZ t {0}. However, we show that every Hausdorff
locally compact semigroup topology on C 0

Z is discrete.
It is shown that for any countable linearly ordered group G and its

non-empty shift-set A every Baire shift-continuous T1-topology on B(A)
is discrete, and for any linearly non-dense ordered group G every shift-
continuous Hausdorff topology on B(A) is discrete as well.

We prove that every Hausdorff locally compact shift-continuous topol-
ogy on a discrete electorally flexible infinite group with an adjoined zero
G0 is either compact or discrete. Also we show that on any virtually cyclic
group with an adjoined zero G0 there exist non-discrete non-compact
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locally compact shift-continuous topologies which induce the discrete
topology on G.

Keywords: semigroup, interassociate of a semigroup, semitopologi-
cal semigroup, topological semigroup, bicyclic monoid, locally compact
space, discrete space, bicyclic extension, Baire space, variant of a semi-
group, extended bicyclic semigroup, group, electorally flexible group,
electorally stable group, virtually cyclic group.
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