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Рецензоване видання присвячене спробам доведення Великої теореми Ферма, яка
стверджує що рiвняння xn+yn = zn не має натуральних коренiв при n > 2. Дана тео-
рема, формулювання якої зрозумiло навiть шестикласнику, приваблювала увагу, як
професiйних математикiв, так i людей, далеких вiд розумiння математичної строго-
стi, протягом багатьох рокiв (iсторiя хибних спроб доведення Великої теореми Ферма
досить детально висвiтлена у статтях, якi знаходяться у вiльному доступi в мережi
Internet, але практично кожна математична кафедра унiверситетiв свiту має власну
iсторiю спiлкування з авторами «доведення» Великої теореми Ферма). Практично
всi дослiдники, що займалися вказаною проблематикою, не пiддавали сумнiву пра-
вильнiсть висновку П’єра Ферма (крiм того, для багатьох значень параметра n вже
давно вiдомi строгi доведення). Тому основним завданням було знаходження стро-
гого математичного доведення даної теореми (або побудова контрприкладу). Тому
якщо б рецензоване видання мiстило хоча б одне строге доведення Великої теореми
Ферма, то це справдi стало б сенсацiєю в математичному свiтi i, поза всяким сум-
нiвом, сприяло б розвитку iнтересу до математики в Українi та збiльшенню престижу
української математичної школи в свiтi.

Як вiдомо, одним з головним принципiв функцiонування математичних журналiв
є принцип «peer review», який полягає в анонiмному принциповому рецензуваннi всiх
наукових статей, якi претендують на публiкацiю в математичному журналi. Тому
дивними видаються претензiї до Iнституту математики НАН України, якi викладенi
у передмовi, оскiльки будь-який адмiнiстративний тиск на редколегiю математичних
журналiв є неможливим, навiть, якщо та чи iнша установа є засновником журна-
лу. Редакцiйнi колегiї всiх шановних математичних журналiв приймають рiшення
про прийом публiкацiї до друку чи її вiдхилення на основi експертних висновкiв
незалежних рецензентiв. Зауважимо, що альтернативним варiантом ознайомлення
математичної спiльноти з власними математичними результатами є оприлюднення

c⃝ М. В. Працьовитий, Г. М. Торбiн, 2012



РЕЦЕНЗIЯ НА КНИГУ РЯБУХИ В.Т. 249

цих результатiв на сайтi препринтiв www.arxiv.org. Значна частина статей, якi навiть
прийнятi до публiкацiї у провiдних математичних журналах свiту, також розташова-
на за вказаною адресою (зауважимо також, що серiя статей Григорiя Перельмана, якi
завершили iсторiю доведення знаменитої гiпотези А. Пуанкаре, також були опублi-
кованi за вказаною адресою i не публiкувались у жодному математичному журналi).

В основнiй частинi роботи (ст. 35 – 70) автор робить спробу провести 3 дове-
дення Великої теореми Ферма. Перед тим як перейти до конкретних математичних
зауважень, зазначимо, що значна кiлькiсть математичних тверджень, якi наводять-
ся в роботi, мають очевиднi логiчнi прогалини. В якостi показового прикладу можна
навести формулювання теореми на сторiнцi 44.

Основним недолiком даної книги є те, що вона не мiстить жодного строгого до-
ведення Великої теореми Ферма. Перше доведення суттєво ґрунтується на аналiзi
рiвностей 1.17 та 1.18 та необґрунтованого висновку про те, що δl = εl, при спробi
обгрунтування якого факти, якi потребують строго доведення, представляються як
«очевиднi» (стор. 47).

Друге «доведення» не може бути визнано задовiльним, оскiльки в процесi його
проведення автором на сторiнцi 60 використано неправильну iмплiкацiю: з того, що
2c− 1 ≡ 2b− 1(mod2) автор робить висновок про те, що 2c− 1 ≡ 2b− 1(mod2n). Тому
всi подальшi мiркування автора втрачають сенс.

Третє «доведення» автора мiстить логiчнi прогалини такого ж типу, як i перше,
оскiльки при доведеннi теореми, формулювання якої наведене на сторiнцi 64, автор
необгрунтовано робить висновок про те, що з рiвностi 3.14 випливає рiвнiсть δn =

ϵn = 0, що є ключовим для всього третього доведення.
Тому жодне з запропонованих книзi трьох «доведень» не може претендувати на

роль строгого доведення великої теореми Ферма.
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