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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. Будова будь-якої алгебраїчної структури в значній 

мірі залежить від її певних підструктур, зокрема, їх розмірів, розташування по 

відношенню до основного об'єкту, а також взаємодії з іншими підструктурами. 

Зрозуміло, що опис важливих природних алгебраїчних структур у загальному 

випадку вкрай рідко є можливим. Більше того, іноді навіть розгляд деяких 

частинних випадків є досить складним (наприклад, опис скінченних простих 

груп). Але конкретні задачі, розгляд яких тим або іншим чином пов'язаний з 

даною алгебраїчною структурою, потребують не загальної інформації, а опису 

чи знаходження властивостей даної структури при певних конкретних 

обмеженнях. Тому вивчення будови та властивостей різноманітних 

алгебраїчних об'єктів проводиться зазвичай при певних природних обмеженнях 

різного характеру та природи. Одними з таких є, наприклад, певні умови 

скінченності, які дуже добре зарекомендували себе в теорії груп, кілець та 

алгебр. 

Для більш детального аналізу проблематики, про яку піде мова у 

дисертаційній роботі, доцільно виділити якусь конкретну алгебраїчну 

структуру. Почнемо з груп. Одним з найбільш простих з точки зору означення 

типів груп є абелеві групи, дослідження яких має дуже плідну та багату історію. 

Існує велика кількість узагальнень абелевих груп. Ці узагальнення досить 

природним чином виникали під час досліджень, які потребували визначення 

деяких канонічних рядів у групах. Одним з перших досить широких 

узагальнень абелевості групи є її розв'язність, яка передбачає існування у групі 

скінченного нормального ряду підгруп з абелевими факторами. Це 

узагальнення є одним з перших в теорії груп, воно виникло ще при дослідженні 

задачі про розв'язність алгебраїчних рівнянь у радикалах, якою займався 

Е. Галуа. При цьому, як і в будь-якій математичній дисципліні, при побудові 

певного узагальнення завжди виникає природне питання про те, які основні 

результати в тій або іншій формі можуть бути поширені на більш загальний 

об'єкт. Але в той же час, як правило, у повній мірі цього зробити не можна. 

Розв'язні групи виявилися дуже широким узагальненням абелевих груп, не 

наслідуючи при цьому багатьох важливих властивостей. Тому природним 

виявився пошук такого класу груп, який, по-перше, був би проміжним для 

класу абелевих та розв'язних груп, а по-друге, унаслідував би більш значну 

кількість суттєвих властивостей абелевих груп, ніж розв'язні. Таким виявився 

клас нільпотентних груп. До нільпотентних груп приводять класичні теореми 

П. Силова1, які вказують на особливу роль примарних підгруп у скінченних 

групах. Такі групи вже мають скінчений центральний ряд. 

Нагадаємо, що групу G називають нільпотентною, якщо вона має 

скінченний верхній центральний ряд, який закінчується групою G. Інакше 

кажучи, G має скінченний ряд нормальних підгруп 

0 11 ( ) ( ) ... ( )nG G G G       , 

де 1( ) ( )G G   – центр групи G, 1( ) / ( ) ( / ( ))i i iG G G G     , 0 1i n   . 

                                                           
1Sylow, P.L.M.: Théorémes sur les groupes de substitutions. Math. Ann. 5(4), 584-594 (1872). doi:10.1007/BF01442913. 
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Дослідження властивостей нільпотентних груп, а також їх зв'язків з 

іншими класами груп, продовжується вже багато десятиліть. При цьому ці 

дослідження мають як загальний характер, так і досить специфічний. Відносно 

поняття нільпотентності результати дисертації умовно можна поділити на дві 

частини. Перша присвячена деяким природним зв'язкам між канонічними 

рядами в групах, а також інших алгебраїчних структурах. Друга частина 

містить результати, які пов'язані з вивченням впливу на будову деяких груп 

певних підгруп, існування яких (у якості власних) в нільпотентних групах 

неможливе. 

Почнемо з першого питання. Якщо G – це нільпотентна група, то 

обов'язково знайдеться таке найменше натуральне число k, що ( )kG G , або, 

інакше кажучи, / ( ) 1kG G  . Добре відомо, що у цьому випадку буде 

виконуватись рівність 1( ) 1k G   , де 
1( )k G 

 – це ( 1)k  -ий член нижнього 

центрального ряду групи G. Враховуючи цей простий факт, цілком логічно 

з'ясувати, які ще зв'язки можна встановити між фактор-групою / ( )kG G  та 

підгрупою 1( )k G  . Одним з перших фундаментальних результатів у цьому 

напрямку досліджень є результат Р. Бера2 1952 року, який довів, що зі 

скінченності / ( )kG G  завжди випливає скінченність 1( )k G  . Зокрема, 

поклавши 1k  , отримуємо результат Б. Неймана3, який він довів роком раніше. 

Інакше кажучи, зі скінченності центральної фактор-групи / ( )G G  випливає 

скінченність комутанта [ , ]G G . Слід відмітити, що цей результат Б. Неймана 

(який також був доведений і Р. Бером) з легкої руки Ф. Холла почали називати 

теоремою Шура4. Враховуючи ці два результати, можна сформулювати 

загальне питання: для яких класів груп X  із включення / ( )G G X  

(відповідно, / ( )kG G X ) завжди випливає, що [ , ]G G X  (відповідно, 

1( )k G  X )? Такі класи груп були названі класами Шура5 та, відповідно, 

класами Бера6. У зв'язку з цими результатами виникає природне питання про 

те, чи можна обмежити порядок комутанта [ , ]G G  (відповідно, підгрупи 

1( )k G  ) у термінах порядку фактор-групи / ( )G G  (відповідно, фактор-групи 

/ ( )kG G  та номера k). Для теореми Шура до недавнього часу найкращим був 

результат Дж. Вайголда 1965 року7, який частково було покращено у 2018 році 

Б. Верфріцом8. Для теореми Бера відповідну оцінку для порядку підгрупи 1( )k G   

                                                           
2Baer, R.: Endlichkeitskriterien für kommutatorgruppen. Math. Ann. 124(1), 161-177 (1952). doi:10.1007/BF01343558. 
3Neumann, B.H.: Groups with finite classes of conjugate elements. P. London Math. Soc. 1(1), 178-187 (1951). 

doi:10.1112/plms/s3-1.1.178. 
4Kurdachenko, L.A., Subbotin, I.Ya.: A brief history of an important classical theorem. Adv. Group Theory Appl. 2, 

121-124 (2016). 
5Franciosi, S., De Giovanni, F., Kurdachenko, L.A.: The Schur property and groups with uniform conjugate classes. J. 

Algebra. 174(3), 823-847 (1995). doi:10.1006/jabr.1995.1155. 
6Kurdachenko, L.A., Otal, J., Pypka, A.A.: Relationships between the factors of the upper and the lower central series 

of a group. B. Malays. Math. Sci. So., 39(3), 1115-1124 (2016). doi:10.1007/s40840-015-0222-1. 
7Wiegold, J.: Multiplicators and groups with finite central factor-groups. Math. Z. 89(4), 345-347 (1965). doi:10.1007/ 

BF01112166. 
8Wehrfritz, B.A.F.: Schur's theorem and Wiegold's bound. J. Algebra. 504, 440-444 (2018). doi:10.1016/j.jalgebra. 

2018.02.023. 
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було одержано порівняно недавно Л.А. Курдаченком та І.Я. Субботіним9. 

Значна частина дисертаційної роботи присвячена пошуку нових класів Шура та 

Бера, а також знаходженню обмежень на деякі числові характеристики (ранги, 

експоненти та ін.) підгруп [ , ]G G  та 
1( )k G 

 відповідно. 

Інший напрямок досліджень полягає у наступному. Одним з природних 

узагальнень нільпотентних груп є гіперцентральні групи, тобто групи, які 

мають нескінченний верхній центральний ряд підгруп, що закінчується групою. 

Найбільш широким узагальненням теореми Бера на даний момент є такий 

результат10: якщо Z – верхній гіперцентр G, а фактор-група /G Z  скінченна, 

тоді G містить таку скінченну нормальну підгрупу L, що /G L  гіперцентральна. 

Пізніше11 було знайдено оцінку для порядку L. Цей результат у подальшому 

називатимемо узагальненою теоремою Бера. У дисертації одержано ранговий 

аналог цього твердження для досить широкого класу нескінченних груп. 

При дослідженні нільпотентних груп та їх узагальнень природно виникає 

така важлива характеристична підгрупа, як X -резидуал групи G, тобто підгрупа 

GX , яка є перетином усіх нормальних підгруп Н з G, для яких /G H  належить 

до класу X . Відомо, що у загальному випадку /G G X X . Тому питання про те, 

для яких класів груп X  має місце включення /G G X X , є досить природним. 

У дисертаційній роботі знайдено деякі класи груп з такою властивістю. 

Іншим напрямком досліджень є доведення автоморфних аналогів деяких 

вище наведених результатів, який було започатковано у 1994 році П. Хегарті12. 

Він довів, що зі скінченності фактор-групи групи G по її абсолютному центру 

(Aut( ))GC G  випливає скінченність автокомутаторної підгрупи [ ,Aut( )]G G . 

Очевидно, що якщо у цьому твердженні замість групи автоморфізмів Aut( )G  

покласти групу внутрішніх автоморфізмів Inn( )G , то ми одержимо теорему 

Шура. У дисертаційній роботі при певних природних обмеженнях доведено 

низку автоморфних аналогів як теореми Шура, так і теореми Бера, які є 

значними узагальненнями вказаних результатів. 

Перейдемо тепер до інших алгебраїчних структур. Добре відомо, що між 

групами та алгебрами Лі існує певна аналогія з тієї точки зору, що для алгебр Лі 

справджується велика кількість аналогів теоретико-групових результатів, і 

навпаки. Більше того, іноді навіть важко з'ясувати, де саме започатковувались 

ті чи інші напрямки досліджень, хоча у переважній більшості хронологію все ж 

таки вдається відстежити. Аналогія між результатами для груп, які наведені 

вище, та алгебрами Лі тут не стала винятком. Зокрема, з результатів 

Я. Стюарта13 1974 року випливають лієвські аналоги теорем Шура та Бера. 

                                                           
9Kurdachenko, L.A., Subbotin, I.Ya.: On some properties of the upper and lower central series. Southeast Asian Bull. 

Math. 37(4), 547-554 (2013). 
10De Falco, M., De Giovanni, F., Musella, C., Sysak, Y.P.: On the upper central series of infinite groups. P. Am. Math. 

Soc. 139(2), 385-389 (2011). doi:10.1090/S0002-9939-2010-10625-1. 
11Kurdachenko, L.A., Otal, J., Subbotin, I.Ya.: On a generalization of Baer theorem. P. Am. Math. Soc. 141, 2597-2602 

(2013). doi:10.1090/S0002-9939-2013-11677-1. 
12Hegarty, P.: The absolute centre of a group. J. Algebra 169(3), 929-935 (1994). doi:10.1006/jabr.1994.1318. 
13Stewart, I.N.: Verbal and marginal properties of non-associative algebras in the spirit of infinite group theory. P. 

London Math. Soc. 28(1), 129-140 (1974). doi:10.1112/plms/s3-28.1.129. 
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Зазначимо, що в якості числових характеристик тут виступають звісно не 

порядки, а вимірності відповідних фактор-алгебр та підалгебр. Для повноти 

картини у дисертаційній роботі доведені також лієвський аналог узагальненої 

теореми Бера та деякі результати, що пов'язані з резидуалами алгебр Лі. 

Аналогічні дослідження проводились і в інших алгебраїчних структурах, 

зокрема, в модулях14,15,16,17,18,19,20, лінійних групах21,22, топологічних групах23, 

n-групах24, асоціативних алгебрах25 та n-алгебрах Лі26. Окрім іншого, внеском 

здобувача у розвиток цієї тематики є розповсюдження аналогів теорем Шура і 

Бера та інших супроводжуючих результатів ще на дві алгебраїчні структури, а 

саме кільця Лі та алгебри Лейбніца, які доповнюють наведений список. 

Перейдемо тепер до проблематики другої частини дисертації, почавши з 

того, який саме зв'язок вона має з нільпотентністю. На сьогоднішній день існує 

велика кількість критеріїв нільпотентності груп. Цілком логічно, що кожен 

такий критерій зручно застосовувати, озираючись на характер досліджень, що 

проводяться. Одним з таких критеріїв є наступний: скінченна група 

нільпотентна тоді й тільки тоді, коли вона не містить власних абнормальних 

підгруп. Цей досить простий факт є прикладом саме тієї ситуації, коли 

наявність лише однієї власної підгрупи з певними властивостями має 

визначальний вплив на будову групи. Тут варто відзначити, що абнормальні 

підгрупи, вивчення яких було ініційовано у 1938 році Ф. Холлом27, є 

антиподами нормальних підгруп. Зокрема, підгрупа одночасно може бути двох 

вказаних типів тоді й тільки тоді, коли вона співпадає з усією групою. 

Абнормальні підгрупи не є єдиним типом підгруп, які мають протилежні по 

відношенню до (узагальнено) нормальних підгруп властивості. Іншими типами 

таких підгруп є контранормальні та самонормалізовні, а також їх узагальнення. 

                                                           
14Чупордя, В.А.: О некоторых аналогах теоремы Шура для модулей над групповыми кольцами. Вісник 

Дніпропетровського ун-ту. Сер. Мат. 6, 119-126 (2005). 
15Чупордя, В.А.: Аналоги обобщенной теоремы Шура для модулей над групповыми кольцами. Вісник 

Дніпропетровського ун-ту. Сер. Мат. 11, 115-119 (2006). 
16Семко, М.М., Чупордя, В.А.: Про класи Шура для модулів над груповими кільцями. Укр. мат. журн. 59(9), 

1261-1268 (2007). 
17Kurdachenko, L.A., Subbotin, I.Ya., Chupordia, V.A.: On the relations between the central factor-module and the 

derived submodule in modules over group rings. Comment. Math. Univ. Carolin. 56(4), 433-445 (2015). 
18Wehrfritz, B.A.F.: Groups of module automorphisms of finite rank. Rend. Cir. Mat. Pal. 66(3), 285-294 (2017). 

doi:10.1007/s12215-016-0252-z. 
19Wehrfritz, B.A.F.: On soluble groups of module automorphisms of finite rank. Czech. Math. J. 67(3), 809-818 (2017). 

doi:10.21136/CMJ.2017.0193-16. 
20Wehrfritz, B.A.F.: Groups of module automorphisms and Krull dimension and codimension. São Paulo J. Math. Sci. 

11(1), 215-220 (2017). doi:10.1007/s40863-016-0057-1. 
21Dixon, M.R., Kurdachenko, L.A., Otal, J.: Linear analogues of theorems of Schur, Baer and Hall. Int. J. Group 

Theory. 2(1), 79-89 (2013). doi:10.22 108/IJGT.2013.2441. 
22Dixon, M.R., Kurdachenko, L.A., Otal, J.: On the structure of some infinite dimensional linear groups. Commun. 

Algebra. 45(1), 234-246 (2017). doi:10.1080/00927872.2016.1175593. 
23Ушаков, В.И.: Топологические группы с бикомпактными классами сопряженных подгрупп. Матем. сб. 63(2), 

277-283 (1964). 
24Galmak, A.M.: On the Schur theorem for n-ary groups. Ukr. Math. J. 58(6), 730-741 (2006). 
25Riley, D., Shahada, M.: Relationships between the canonical ascending and descending central series of ideals of an 

associative algebra. Commun. Algebra. 45(5), 1969-1982 (2017). doi:10.1080/00927872.2016.1226871. 
26Saeedi, F., Veisi, B.: On Schur theorem and it converses for n-Lie algebras. Linear Multilinear Algebra. 62(9), 1139-

1145 (2014). doi:10.1080/030810 87.2013.809871. 
27Hall, P.: On the system normalizers of a soluble groups. P. Lond. Math. Soc. 43(1), 507-528 (1938). doi:10.1112/ 

plms/s2-43.6.507. 
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Вивчення впливу нормальних підгруп та їх певних узагальнень на 

структуру груп має дуже довгу та плідну історію, яка налічує вже понад 

120 років. Дослідження такого характеру були започатковані ще у 1897 році 

Р. Дедекіндом28, який одержав опис скінченних груп, всі підгрупи яких 

нормальні. Пізніше Р. Бером цей результат було поширено на нескінченні 

групи29. З іншого боку, статтю Р. Дедекінда можна вважати появою такого 

напрямку досліджень, як вивчення структури груп, всі (власні) підгрупи яких 

мають лише одну фіксовану властивість. Цей клас задач досить швидко набув 

популярності серед алгебраїстів. Наприклад, Дж. Міллер та Х. Морено у 

1903 році одержали опис скінченних груп, власні підгрупи яких абелеві30, а 

1924 року О.Ю. Шмідт описав скінченні групи, власні підгрупи яких 

нільпотентні31. Продовжуючи дослідження Р. Дедекінда, О.Ю. Шмідт одержав 

опис скінченних груп, в яких сукупність всіх підгруп, що не є нормальними, 

утворює один або два класи спряжених підгруп32,33. Ця тематика почала 

бурхливо розвиватися і стала однією з основних у теорії груп. До її становлення 

і розвитку були причетні такі відомі алгебраїсти, як Ф. Холл, 

Р. Бер, С.М. Черніков, Б. Нейман, В.М. Глушков, В.С. Чарін, Б.І. Плоткін, 

М.І. Каргаполов, З.І. Боревич, Д. Робінсон, С. Стоунхевер, Дж. Вайголд, 

Г. Хейнекен, Д.І. Зайцев, Л.А. Курдаченко, М.Р. Діксон, Х. Сміт, Ф. де Джованні, 

П. Лонгобарді, М. Мей, М.Ф. Кузенний, І.Я. Субботін, Ф.М. Лиман, М.М. Семко 

та багато інших. 

У межах цієї тематики є ще один клас природних задач, які виникли 

значно пізніше у порівнянні з результатами Р. Дедекінда. Для багатьох типів 

підгруп можна вказати такі підгрупи, властивості який у певному сенсі є 

діаметрально протилежними по відношенню до вихідних об'єктів. Наприклад, 

абнормальність антагоністична по відношенню до нормальності. Це спричинило 

появу такого напрямку досліджень, як вивчення будови груп, кожна підгрупа 

яких володіє лише однією з протилежних одна одній властивостей. Першим 

такий підхід у 1974 році реалізував А. Фаттахі, який описав скінченні групи, 

підгрупи яких або нормальні, або абнормальні34. Згодом цей результат було 

узагальнено як для скінченних груп35, так і для нескінченних36,37,38. 

                                                           
28Dedekind, R.: Ueber Gruppen, deren sämmtliche Theiler Normaltheiler sind. Math. Ann. 48(4), 548-561 (1897). 

doi:10.1007/BF01447922. 
29Baer, R.: Situation der Untergruppen und Struktur der Gruppe. S.-B. Heid. Acad. Math.-Nat. Klasse. 2, 12-17 (1933). 
30Miller, G.A, Moreno, H.: Non-abelian groups in which every subgroup is abelian. T. Am. Math. Soc. 4(4), 398-404 

(1903). doi:10.2307/1986409. 
31Шмидт, О.Ю.: Группы, все подгруппы которых специальные. Матем. сб. 31(3-4), 366-372 (1924). 
32Шмидт, О.Ю.: Группы, имеющие только один класс неинвариантных подгрупп. Матем. сб. 33(2), 161-172 (1926). 
33Schmidt, O.Yu.: Groups with two classes on non-normal subgroups. P. Group Theory Sem. 7-26 (1938). 
34Fattahi, A.: Groups with only normal and abnormal subgroups. J. Algebra. 28(1), 15-19 (1974). doi:10.1016/0021-

8693(74)90019-2. 
35Ebert, G., Bauman, S.: A note of subnormal and abnormal chains. J. Algebra. 36(2), 287-293 (1975). doi:10.1016/ 

0021-8693(75)90103-9. 
36De Falco, M., Kurdachenko, L.A., Subbotin, I.Ya.: Groups with only abnormal and subnormal subgroups. Atti Sem. 

Mat. Fis. Univ. Modena. 46, 435-442 (1998). 
37Kurdachenko, L.A., Smith, H.: Groups with all subgroups either subnormal or self-normalizing. J. Pure Appl. 

Algebra. 196(2-3), 271-278 (2005). doi:10.1016/j.jpaa.2004.08.005. 
38Kurdachenko, L.A., Otal, J., Russo, A., Vincenzi, G.: Groups whose all subgroups are ascendant or self-normalizing. 

Cent. Eur. J. Math. 9(2), 420-432 (2011). doi:10.2478/s11533-011-0007-1. 
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Внесок здобувача у розвиток цієї тематики полягає у доведенні нових 

результатів, присвячених знаходженню будови груп, всі підгрупи яких або 

одного певного типу, або різних двох. Інакше кажучи, в дисертаційній роботі 

реалізовані обидва підходи у дослідженнях такого характеру. 

Отже, тематика дисертаційної роботи пов'язана з деякими питаннями, які 

природним чином виникають у різних алгебраїчних структурах. У межах 

подібних досліджень багато вітчизняних та закордонних фахівців одержали 

велику кількість цікавих та важливих результатів, частину з яких було 

узагальнено у дисертаційній роботі. Той факт, що за останні 10-15 років 

кількість наукових публікацій за вказаною тематикою значно збільшилася, 

вказує на актуальність дисертаційних досліджень. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота виконувалась у відповідності з планами наукових 

досліджень кафедри геометрії і алгебри Дніпровського національного 

університету ім. О.Гончара у межах НДР «Дослідження будови груп з 

обмеженнями на важливі системи підгруп та будови пов'язаних з ними 

модулів» (номер державної реєстрації 0111U001133, 2011-2013 рр.) та 

«Узагальнено розв'язні групи і модулі над ними та їх застосування до інших 

алгебраїчних структур» (номер державної реєстрації 0115U002395, 

2015-2017 рр.). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

дослідження деяких природних зв'язків між членами та факторами 

(узагальнено) центральних рядів в групах, алгебрах Лі, кільцях Лі та алгебрах 

Лейбніца, а також вивчення впливу (узагальнено) нормальних підгруп та їх 

антиподів на структуру деяких нескінченних груп. 

Основними завданнями дослідження є: 

 пошук нових класів Шура та Бера; 

 доведення автоморфних аналогів теорем Шура та Бера; 

 доведення аналогів узагальненої теореми Бера для деяких класів груп; 

 доведення лієвського аналогу узагальненої теореми Бера; 

 доведення аналогів теорем Шура та Бера для кілець Лі та алгебр 

Лейбніца; 

 опис деяких нескінченних груп, всі циклічні підгрупи яких є GNA-

підгрупами (монопронормальними); 

 опис деяких нескінченних груп, всі циклічні підгрупи яких або 

зростаючі, або майже самонормалізовні. 

Об'єктом дослідження є групи, зокрема, групи автоморфізмів, алгебри Лі, 

кільця Лі та алгебри Лейбніца. 

Предметом дослідження є зв'язки між деякими канонічними рядами у 

щойно вказаних алгебраїчних структурах, а також вплив (узагальнено) 

нормальних підгруп та їх антиподів на будову деяких нескінченних груп. 

Методи дослідження. У дисертаційній роботі використовуються 

загальноалгебраїчні методи з використанням основних методів теорії груп, 

модулів, кілець та алгебр Лі, а також алгебр Лейбніца. 
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Наукова новизна отриманих результатів. У дисертаційній роботі 

автором одержано такі нові результати, які є або аналогами деяких класичних 

досліджень, або узагальнюють результати попередників: 

 встановлено, що локально скінченні групи, силовські р-підгрупи яких 

мають скінченні експоненти, локально скінченні групи зі скінченними 

силовськими р-підгрупами, а також локально скінченні групи, кожна з 

яких є розширенням подільної групи за допомогою обмеженої, 

утворюють класи Шура та Бера; також доведено, що клас локально 

скінченних груп скінченної експоненти є класом Бера; 

 для локально узагальнено радикальних груп доведено ранговий аналог 

узагальненої теореми Бера; 

 для алгебр Лі доведено аналог узагальненої теореми Бера; 

 для алгебр Лейбніца доведено аналоги теорем Шура та Бера; 

 для кілець Лі доведено аналоги теорем Шура, Бера та Неймана; 

 доведено автоморфні аналоги теорем Шура та Бера для випадків, коли 

підгрупа Aut( )A G , що містить групу внутрішніх автоморфізмів 

Inn(G), скінченна, ко-шарово скінченна; 

 доведено автоморфні аналоги теореми Шура для випадків, коли підгрупа 

Aut( )A G , що містить групу внутрішніх автоморфізмів Inn(G), 

черніковська, скінченного спеціального рангу (секційного р-рангу); 

 одержано опис локально скінченних та неперіодичних локально 

узагальнено радикальних груп, циклічні підгрупи яких є GNA-

підгрупами (монопронормальними); 

 одержано опис нескінченних локально скінченних груп, всі циклічні 

підгрупи яких або зростаючі (субнормальні, нормальні), або майже 

самонормалізовні. 

Теоретичне та практичне значення отриманих результатів. Результати 

дисертаційної роботи мають теоретичний характер і є внеском до такого 

напрямку алгебраїчних досліджень, як вивчення зв'язків між канонічними 

рядами, визначеними у певних алгебраїчних структурах. Запропонована у 

роботі методика та результати можуть бути використані у вивченні будови груп 

за властивостями їх природних систем підгруп. 

Результати дисертації можуть знайти своє застосування у дослідженнях, 

що здійснюються науковцями як України, так і інших країн. 

Особистий внесок здобувача. Основні наукові результати дисертаційної 

роботи одержано автором особисто. 9 з 29 наукових статей, опублікованих за 

темою дисертації, є одноосібними. Постановки задач та знаходження методів 

для їх розв'язання здійснювались або особисто здобувачем, або під час спільної 

роботи з науковим консультантом Л.А. Курдаченком. Для наступних статей 

буде вказано внесок співавторів. Решту результатів, якщо нічого не зазначено 

додатково, одержано здобувачем особисто. 

У статтях [4,7,9,13,15,41,42,44] внески всіх співавторів є рівнозначними та 

нероздільними. У роботі [1] М.Р. Діксону належить доведення леми 3. 

Л.А. Курдаченко запропонував ідею знаходження оцінки для порядку нижнього 
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А-гіпоцентру групи G, зокрема, ідеї доведення леми 1 та леми 2. У роботі [2] 

Л.А. Курдаченку та М.М. Семку належать доведення леми 3 та наслідку 2. 

Л.А. Курдаченко запропонував ідею доведення автоморфних аналогів теорем 

Шура та Бера для випадку, коли підгрупа Aut( )A G , що містить групу 

внутрішніх автоморфізмів Inn(G), ко-шарово скінченна, що було реалізовано у 

статті [6]. Також йому належить приклад, який ілюструє, що не можна 

сформулювати автоморфні аналоги вказаних теорем для довільних груп 

автоморфізмів. У роботі [8] Х. Отал довів твердження 2.9, в якому він доповнив 

результат Я.Д. Половицького про черніковські групи. Л.А. Курдаченку 

належить низка результатів для деяких лінійних груп, зокрема, доведення 

леми 2.3, леми 2.4 та наслідку 2.6. У статті [10] Л.А. Курдаченку та І.Я. Субботіну 

належить ідея застосування такої конструкції, як Z-розклад, для доведення 

основних результатів, та деякі шляхи його застосування. Також Л.А. Курдаченко 

довів аналог теореми Калужніна для алгебр Лі (твердження 2.7). У статтях [11], 

[12] здобувачеві належить постановка задачі та доведення основних результатів. 

Н.А. Турбай належить приклад GNA-підгрупи, яка не є пронормальною, а 

також контрприклад, який показує, що основні результати цих статей не можна 

поширити з локально скінченних груп на довільні періодичні. У роботі [14] 

Л.А. Курдаченку та Х. Оталу належать доведення деяких теоретико-модульних 

результатів, зокрема, леми 3.1 та леми 3.4. У статті [16] Х. Отал одержав оцінку 

для вимірності (k + 1)-го члену нижнього центрального ряду алгебр Лі. 

Л.А. Курдаченко запропонував поширити аналоги теорем Шура та Бера на 

алгебри Лейбніца. Також йому належить приклад 3.1 та аналог теореми 

Калужніна для алгебр Лейбніца. У роботі [17] Л.А. Курдаченку та М.М. Семку 

належать доведення наслідку А1, наслідку А3 та частково наслідку B1. У роботі 

[25] Л.А. Курдаченку та І.Я. Субботіну належать деякі теоретико-кільцеві 

результати, зокрема, твердження 3, лема 3.1 та лема 3.3. У статті [43] здобувачеві 

та Д.Ю. Стороженку у рівній мірі належать розробка програми у системі 

комп'ютерної алгебри GAP та подальше знаходження відповіді на питання 

№18.91(а) з Коурівського зошита. Решта результатів належать здобувачеві. 

Апробація матеріалів дисертації. Результати дисертації оприлюднено на 

таких міжнародних конференціях: The 9th International Algebraic Conference in 

Ukraine (Львів, 2013); ІХ Международная научная конференция студентов и 

молодых ученых «Наука и образование – 2014» (Астана, 2014); 15-а міжнародна 

наукова конференція ім. акад. М. Кравчука (Київ, 2014); The International 

Algebraic Conference dedicated to the 100th anniversary of L.A. Kaluzhnin (Київ, 

2014); III International forum of students, aspirants and young scientists (Дніпро, 

2015); Х Международная научная конференция студентов и молодых ученых 

«Наука и образование – 2015» (Астана, 2015); International Conference of Young 

Mathematicians (Київ, 2015); International Algebraic Conference in Ukraine 

dedicated to the 70th anniversary of Yu.A. Drozd (Одеса, 2015); 7th European 

Congress of Mathematics (Берлін, 2016); International mathematical conference 

«Groups and Actions: Geometry and Dynamics» dedicated to the memory of professor 

Vitaly Sushchanskyy (Київ, 2016); The 11th International Algebraic Conference in 

Ukraine dedicated to the 75th anniversary of V.V. Kirichenko (Київ, 2017). 



9 

Також результати дисертаційної роботи доповідались на алгебраїчних 

семінарах Дніпровського національного університету ім. О.Гончара (Дніпро, 

2013-2018 рр.) та Інституту математики НАН України (Київ, 2018 р.). 

Публікації. Результати, представлені в дисертації, опубліковано у 29 

статтях у провідних фахових виданнях України та інших країн [1-25, 41-44], з 

яких 11 – у журналах, що входять до міжнародної наукометричної бази Scopus, 

та у 15 тезах міжнародних наукових конференцій [26-40]. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з 

анотацій українською та англійською мовами, списку публікацій за темою 

дисертації, переліку умовних позначень, вступу, семи розділів, висновків, 

списку використаних джерел, що налічує 303 найменування та займає 

27 сторінок, а також додатку. Загальний обсяг дисертації складає 330 сторінок, 

з яких 278 сторінок складає основна частина дисертації. 

 

Автор дисертації висловлює щиру вдячність своєму науковому 

консультанту – доктору фізико-математичних наук, 

професору Курдаченку Леоніду Андрійовичу 

за цікаві ідеї, корисні поради, змістовні дискусії, а також всіляку підтримку 

та допомогу при підготовці дисертаційної роботи. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, вказано зв'язок 

роботи з науковими програмами, планами та темами, визначено мету та 

завдання, а також об'єкт, предмет та методи дослідження, наведено наукову 

новизну, а також теоретичне та практичне значення одержаних результатів, 

наведено інформацію про особистий внесок здобувача та апробацію результатів 

дослідження, охарактеризовано зміст дисертації. 

У першому розділі наведено деякі базові поняття та результати теорії 

груп, а також інших алгебраїчних структур, які використовуються у 

дисертаційній роботі. Зокрема, наведено означення деяких канонічних рядів, 

визначених у групах, та рангів груп. Окремо розглянуто питання про зв'язки 

між центральними рядами в таких алгебраїчних структурах, як групи (зокрема, 

групи автоморфізмів), алгебри Лі та ін. Наведено відповідний огляд літератури 

з цієї тематики. Для (узагальнено) нормальних підгруп та їх природних 

антиподів (абнормальні підгрупи, самонормалізовні підгрупи, контранормальні 

підгрупи) сформульовано низку відомих результатів, які стосуються впливу 

вказаних типів підгруп на будову деяких класів груп. Весь розділ 

супроводжують відповідні приклади, які дають більш глибоке розуміння 

визначених понять. 

Другий розділ здебільшого присвячено пошуку нових класів Шура та 

Бера. Наведемо спочатку деякі необхідні означення та позначення. 

Говоритимемо, що група G має скінченний спеціальний ранг r(G) = r, якщо 

кожна скінченно породжена підгрупа з G може бути породжена r елементами, і 

r є найменшим натуральним числом з цією властивістю. Якщо такого числа не 

існує, то говоритимемо, що група G має нескінченний спеціальний ранг. 
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Зауважимо, що загальне поняття спеціального рангу (як і сам термін) було 

введено А.І. Мальцевим39 1948 року. 

Нехай p – просте число. Говоритимемо, що група G має скінченний 

секційний p-ранг ( )psr G r , якщо кожна елементарна абелева p-секція групи G 

має скінченний порядок, який не перевищує rp , та існує така елементарна 

абелева p-секція /A B , що | / | rA B p . Ця числова характеристика, як інваріант 

групи, вперше з'явилася у роботі С. Франціозі, Ф. де Джованні, Л.А. Курдаченка5 

1995 року. Очевидно, що поняття секційного р-рангу узагальнює поняття 

спеціального рангу. Більше того, якщо група G має скінченний спеціальний 

ранг r, то G має скінченний секційний p-ранг ( )psr G  для кожного простого 

числа p. Зокрема, у цьому випадку ( )psr G r . 

Перший результат дисертації, який наведено у підрозділі 2.1, є 

узагальненням результату Н.Ю. Макаренко40, яка довела ранговий аналог 

теореми Бера для спеціального рангу у випадку, коли група скінченна. 

Теорема 2.1.7. Нехай G – скінченна група. Якщо фактор-група / ( )kG G  

для деякого натурального числа k має секційний p-ранг r, тоді існує така 

функція ( , )r k , що підгрупа 1( )k G   має секційний p-ранг, який не перевищує 

( , )r k . 

Нагадаємо, що якщо G – група, X  – клас груп, а 

Res ( ) { | , / }G H H G G H X X , 

то перетин GX  усіх нормальних підгруп сімейства Res ( )GX  називатимемо 

X -резидуалом G. Очевидно, що якщо Res ( )GX  містить найменший елемент L, 

то L G X  та /G G X X . Але у загальному випадку /G G X X . Наприклад, 

якщо =X A  – клас абелевих груп, то A -резидуал GA  співпадає з комутантом 

[ , ]G G . Зокрема, /G G A A . Якщо = cX N  – клас нільпотентних груп, які мають 

клас нільпотентності не більше за c, то cN -резидуал cG
N

 співпадає з підгрупою 

1( )c G  . Зокрема, / c

cG G 
N N . Але якщо =X N  – це клас нільпотентних груп, 

то у загальному випадку /G G N N . Тому питання про те, для яких класів груп 

X  включення /G G X X  справджується, є досить природним та цікавим. З 

іншого боку, природним також є пошук обмежень на деякі числові 

характеристики резидуалів. Цьому питанню присвячено підрозділ 2.2, 

основним результатом якого є наступна теорема. 

Теорема 2.2.1. Нехай G – скінченна група, Z – верхній гіперцентр G, L – 

нільпотентний резидуал G. Припустимо, що фактор-група /G Z  має порядок t 

та секційний p-ранг r, де p – просте число. Тоді 1| | mL t  , де 1
22

(log 1)m t  , 

та ( ) ( )pr L r r  , де 
(3 1) 2

22
( ) (log )

r r
r r r 
  . 

Тут ( )   позначає найменше ціле число, яке не менше за дійсне число  . 

                                                           
39Maltsev, A.I.: On groups of finite rank. Math. Sb. 22(2), 351-352 (1948). 
40Makarenko, N.Yu.: Rank Analogs of Hall's and Baer's Theorems. Siberian Math. J. 41(6), 1137-1140 (2000). 

doi:10.1023/A:1004828422007. 
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Нагадаємо, що група G обмежена або має скінченну експоненту b, якщо 

1bg   для кожного елемента g з G, а число b є найменшим натуральним числом 

з цією властивістю. А. Манн41 довів, що клас локально скінченних груп 

скінченної експоненти є класом Шура. Підрозділ 2.3 містить доведення того 

факту, що цей клас груп є також і класом Бера. Зокрема, знайдено функцію, яка 

обмежує експоненту підгрупи 
1( )k G 

, і яка залежить від експоненти фактор-

групи / ( )kG G  та номера k. 

Теорема 2.3.4. Нехай G – група, для якої фактор-група / ( )kG G  локально 

скінченна та має скінченну експоненту e. Тоді підгрупа 
1( )k G 

 також 

локально скінченна, а її експонента обмежена деякою функцією 
1( , )e k . 

У підрозділі 2.4 доведено локальну скінченність та знайдено оцінку для 

експоненти локально нільпотентного резидуалу групи G за умови, що фактор-

група групи G по k-му члену верхнього центрального ряду локально скінченна 

скінченної експоненти. Варто зауважити, що ця оцінка не залежить від k. 

Теорема 2.4.5. Нехай G – група, для якої фактор-група / ( )kG G  локально 

скінченна та має скінченну експоненту e. Тоді локально нільпотентний 

резидуал L з G локально скінченний, а його експонента обмежена деякою 

функцією 2( )e . 

У підрозділах 2.5 та 2.6 розглянуто дещо загальнішу ситуацію. Доведено, 

що клас локально скінченних груп, силовські р-підгрупи яких обмежені, є 

класом Шура та Бера. 

Теорема 2.5.2. Нехай G – група, для якої центральна фактор-група 

/ ( )G G  локально скінченна. Якщо силовські p-підгрупи фактор-групи / ( )G G  

мають скінченні експоненти pn  для кожного простого числа p, то підгрупа 

[ , ]G G  локально скінченна, а її силовські p-підгрупи мають скінченні 

експоненти. Більше того, існує така функція  , що кожна силовська 

p-підгрупа з [ , ]G G  має скінченну експоненту, яка не перевищує ( )pn . 

Теорема 2.6.2. Нехай G – група, для якої фактор-група / ( )kG G  локально 

скінченна. Якщо силовські p-підгрупи фактор-групи / ( )kG G  мають скінченні 

експоненти pn  для кожного простого числа p, то підгрупа 1( )k G   локально 

скінченна, а її силовські p-підгрупи мають скінченні експоненти. Більше того, 

існує така функція  , що кожна силовська p-підгрупа з 1( )k G   має 

експоненту, яка не перевищує ( , )pn k . 

Окремим випадком обмеженості силовських р-підгруп є їх скінченність. 

Підрозділ 2.7 містить доведення аналогів теорем Шура та Бера для локально 

скінченних груп зі скінченними силовськими р-підгрупами. Більше того, 

знайдено відповідні обмеження на порядки силовських р-підгруп з [ , ]G G  та 

1( )k G  . 

                                                           
41Mann, A.: The exponents of central factor and commutator groups. J. Group Theory. 10(4), 435-436 (2007). 

doi:10.1515/JGT.2007.035. 
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Теорема 2.7.1. Нехай G – група, для якої центральна фактор-група 

/ ( )G G  локально скінченна. Якщо силовські p-підгрупи фактор-групи / ( )G G  

скінченні для кожного простого числа p, то підгрупа [ , ]G G  локально скінченна, 

а її силовські p-підгрупи скінченні. Більше того, існує така функція  , що 

кожна силовська p-підгрупа з [ , ]G G  має порядок, який не перевищує  . 

Теорема 2.7.2. Нехай G – група, для якої фактор-група / ( )kG G  локально 

скінченна. Якщо силовські p-підгрупи фактор-групи / ( )kG G  скінченні для 

кожного простого числа p, то підгрупа 
1( )k G 

 локально скінченна, а її 

силовські p-підгрупи скінченні. Більше того, існує така функція  , що кожна 

силовська p-підгрупа з 
1( )k G 

 має порядок, який не перевищує  . 

Нагадаємо, що групу G  називають подільною, якщо для кожного елемента 

g  з G  та кожного цілого числа n  рівняння nx g  завжди має розв'язок в G . 

Іншими словами, G  подільна, якщо для кожного цілого числа n  виконується 

рівність nG G . 

У підрозділах 2.8 та 2.9 доведено, що локально скінченні групи, 

кожна з яких є розширенням подільної групи за допомогою обмеженої, 

утворюють класи Шура та Бера. Варто зауважити, що такі групи 

досить природним чином виникають під час досліджень в межах теорії 

абелевих груп. 

Теорема 2.8.3. Припустимо, що група G має ряд таких нормальних підгруп 

( )G D G  , що / ( )G G  локально скінченна, / ( )D G  подільна та абелева, а 

/G D  обмежена. Тоді підгрупа [ , ]G G  також локально скінченна та є 

розширенням подільної групи за допомогою обмеженої. 

Теорема 2.9.2. Припустимо, що група G має ряд таких нормальних підгруп 

( )kG D G  , що / ( )kG G  локально скінченна, / ( )kD G  подільна та абелева, 

а /G D  обмежена. Тоді підгрупа 1( )k G   також локально скінченна та є 

розширенням подільної групи за допомогою обмеженої. 

Останній підрозділ присвячено доведенню рангового аналогу узагальненої 

теореми Бера для досить широкого класу нескінченних груп. Нагадаємо, що 

групу G  називають узагальнено радикальною, якщо G  має зростаючий ряд, 

фактори якого або локально нільпотентні, або локально скінченні. Основним 

результатом підрозділу 2.10 є наступна теорема. 

Теорема 2.10.19. Нехай G – локально узагальнено радикальна група, p – 

просте число. Припустимо, що існує таке натуральне число k, що фактор-

група / ( )kG G  має скінченний секційний p-ранг r. Тоді G містить таку 

нормальну підгрупу L, що фактор-група /G L  нільпотентна, та ( ) ( )psr L g r  

для деякої функції g, що залежить лише від r. 

Варто зауважити, що ранговий аналог узагальненої теореми Бера для 

спеціального рангу було доведено Л.А. Курдаченком та Х. Оталом42 у 

2013 році. 

                                                           
42Kurdachenko, L.A., Otal, J.: The rank of the factor-group modulo the hypercenter and the rank of the some hypocenter 

of a group. Cent. Eur. J. Math. 11(10), 1732-1741 (2013). doi:10.2478/s11533-013-0284-y. 
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Добре відомо, що між групами та алгебрами Лі існує певна аналогія. В 

рамках теорії алгебр Лі можна одержати аналоги (причому досить часто прямі) 

багатьох теоретико-групових результатів, і навпаки. Більше того, в деяких 

випадках в алгебрах Лі можливе навіть більш глибоке вивчення деяких питань. 

Зауважимо, що поняття центру, верхнього та нижнього центральних рядів для 

алгебр Лі визначаються так само, як і для груп. Для алгебр Лі аналог теореми 

Шура добре відомий43. Більше того, для цього випадку відома також оцінка для 

вимірності похідного ідеалу алгебри Лі. Лієвський аналог теореми Бера 

випливає з результатів Я. Стюарта13. Але тут варто зауважити, що жодних 

обмежень на вимірність ( 1)k  -го члену нижнього центрального ряду алгебри 

Лі ним знайдено не було. Третій розділ дисертаційної роботи присвячено 

дослідженню природних зв'язків між центральними рядами в алгебрах Лі, у 

певному сенсі доповнюючи наведені результати. У підрозділі 3.1, зокрема, 

одержано оцінку для вимірності нільпотентного резидуалу алгебри Лі. 

Теорема 3.1.8. Нехай L – алгебра Лі над полем F, R – нільпотентний 

резидуал алгебри L. Припустимо, що існує таке натуральне число k, що 

dim ( / ( ))F kL L d . Тоді фактор-алгебра /L R  нільпотентна. Більше того, 

вимірність R не перевищує ( 3)

2

d d . 

Підрозділ 3.2 містить доведення лієвського аналогу узагальненої теореми 

Бера. 

Теорема 3.2.6. Нехай L – алгебра Лі над полем F. Припустимо, що її 

верхній гіперцентр ( )L  має скінченну ковимірність d. Тоді L містить такий 

скінченновимірний ідеал E, що фактор-алгебра /L E  гіперцентральна. Більше 

того, ( 3)

2
dim ( )

d d

F E


 . 

У четвертому розділі аналоги теорем Шура та Бера розповсюджено на 

таку алгебраїчну структуру, як алгебри Лейбніца. Причому в даному випадку ці 

дослідження набувають дещо специфічного характеру. Це в першу чергу 

зумовлено тим, що поняття «центра» алгебри Лейбніца визначається не так 

однозначно, як, наприклад, в групах чи алгебрах Лі. Більш конкретно, в 

алгебрах Лейбніца виділяють лівий центр, правий центр та (у звичному 

розумінні) центр. Більше того, лівий та правий центри, як буде проілюстровано 

далі, у загальному випадку можуть бути різними, більше того, мати різні 

вимірності. Наведемо деякі необхідні означення. 

Алгебру L над полем F називають (лівою) алгеброю Лейбніца, якщо 

добуток [ , ]  , визначений на L, задовольняє так званій (лівій) тотожності 

Лейбніца: 
[[ , ], ] [ ,[ , ]] [ ,[ , ]]a b c a b c b a c   

для всіх , ,a b c L . Алгебри Лейбніца є досить широким узагальненням алгебр 

Лі. Справді, якщо L є алгеброю Лейбніца та [ , ] 0a a   для кожного елемента 

a L , то легко перевірити, що L є алгеброю Лі. Отже, ми можемо розглядати 

алгебри Лейбніца як неантикомутативний аналог алгебр Лі. 

                                                           
43Vaughan-Lee, M.R.: Metabelian BFC p-groups. J. London Math. Soc. 5(4), 673-680 (1972). doi:10.1112/jlms/s2-

5.4.673. 
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Алгебри Лейбніца вперше були введені до розгляду А. Блохом44,45,46, які 

він називав D-алгебрами. Проте вони не віднайшли гідної уваги з боку 

алгебраїстів. Пізніше ці алгебри повторно та незалежно були визначені 

Ж.-Л. Лоде47, причому саме він вже назвав їх алгебрами Лейбніца. 

Позначимо Leib( )L  підпростір, породжений множиною {[ , ] | }a a a A . 

Легко переконатися у тому, що Leib( )L  є ідеалом алгебри L. Leib( )L  

називатимемо ядром Лейбніца. Зауважимо, що якщо H – такий ідеал з L, що 

фактор-алгебра /L H  є алгеброю Лі, то Leib( )L H , і навпаки. 

Лівим центром алгебри Лейбніца L називатимемо множину 

( ) { |[ , ] 0 для кожного елемента }l L x L x y y L     . 

Аналогічно визначається поняття правого центру: 

( ) { |[ , ] 0 для кожного елемента }r L x L y x y L     . 

Зауважимо, що лівий центр ( )l L  є ідеалом L. Більше того, Leib( ) ( )lL L , а 

тому фактор-алгебра / ( )lL L  є алгеброю Лі. З іншого боку, правий центр 

( )r L  є підалгеброю алгебри L, проте не обов'язково ідеалом. Центр алгебри L 

визначається як перетин лівого та правого центрів, тобто 

( ) { |[ , ] 0 [ , ] для кожного елемента }L x L x y y x y L      . 

Очевидно, шо центр є ідеалом, а тому фактор-алгебра / ( )L L  є алгеброю 

Лейбніца. 

Зауважимо також, що поняття верхнього та нижнього центральних рядів 

для алгебр Лейбніца визначаються так само, як і для груп чи алгебр Лі. 

Наведемо тепер приклад алгебри Лейбніца, про який йшла мова вище, в 

якому лівий та правий центри різні. 

Нехай F – поле. Розглянемо векторний простір L вимірності 4 над полем F: 

1 2 3 4L Fe Fe Fe Fe    , 

та визначимо операцію [ , ]   за наступним правилом: 

1 1 2 1 2 2 3 1 3 2 3[ , ] , [ , ] , [ , ] ,e e e e e e e e e e e       

1 4 2 1 3 1 4 1 2 3[ , ] 0, [ , ] [ , ] 0, [ , ] ,e e e e e e e e e e      

та [ , ] 0j ke e   для всіх , 2,3,4j k  . 

Легко переконатися у тому, що ця операція визначає алгебру Лейбніца. Також 

видно, що 4( )r L Fe  , тобто ( )r L  не є ідеалом L. Більше того, 

2 3( )l L Fe Fe   , тому ( ) ( ) 0r lL L   , dim ( ( )) 1r

F L   та dim ( ( )) 2l

F L  . 

Зокрема, [ , ] Leib( ) ( )lL L L L  . Зауважимо, що можна навіть побудувати 

приклад такої алгебри Лейбніца, в якій лівий центр має нескінченну вимірність, 

а правий – скінченну, і при цьому похідний ідеал нескінченновимірний. 
                                                           
44Blokh, A.: A generalization of the concept of a Lie algebra. Dokl. Akad. Nauk SSSR. 165(3), 471-473 (1965). 
45Blokh, A.: Cartan-Eilenberg homology theory for a generalized class of Lie algebras. Dokl. Akad. Nauk SSSR. 

175(2), 266-268 (1967). 
46Blokh, A.: A certain generalization of the concept of Lie algebra. Algebra and Number Theory. Uchenye Zapiski 

Moskov. Gos. Pedagog. Inst. 375, 9-20 (1971). 
47Loday, J.-L.: Une version non commutative des algèbres de Lie: les algèbres de Leibniz. L'Ens. Math. 39, 269-293 

(1993). 
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Отже, врахувавши попередні зауваження, можна зробити висновок, що 

аналоги теореми Шура та Бера окремо для лівого та правого центрів 

справджуватися не будуть. Однак якщо ковимірності центрів скінченні, то 

ситуація стає дещо іншою. Підрозділ 4.1 містить доведення аналогу теореми 

Шура для алгебр Лейбніца, а також деякі її модифікації. 

Теорема 4.1.7. Нехай L – алгебра Лейбніца над полем F. Якщо ковимірності 

codim ( ( ))l

F L d   та codim ( ( ))r

F L r   скінченні, то dim ([ , ]) ( )F L L d d r  . 

Наслідок 4.1.8. Нехай L – алгебра Лейбніца над полем F. Якщо 

ковимірність codim ( ( ))F L d   скінченна, то 2dim ([ , ])F L L d . 

Зокрема, за умов наслідку 4.1.8 одержано оцінку для вимірності ядра 

Лейбніца алгебри L. 

Наслідок 4.1.9. Нехай L – алгебра Лейбніца над полем F. Якщо 

ковимірність codim ( ( ))F L d   скінченна, то ( 1)

2
dim (Leib( ))

d d

F L


 . 

Доведення аналогу теореми Бера для алгебр Лейбніца наведено у 

підрозділі 4.2. 

Теорема 4.2.6. Нехай L – алгебра Лейбніца над полем F. Якщо 

ковимірність codim ( ( ))F k L d   скінченна для деякого натурального k, то 
1 1

1dim ( ( )) 2k k

F k L d  

  . 

Як наслідок, одержано оцінку для вимірності підалгебри 1( )k L   алгебри Лі 

L, що доповнює результат Я. Стюарта. 

Наслідок 4.2.7. Нехай L – алгебра Лі над полем F. Якщо ковимірність 

codim ( ( ))F k L d   скінченна для деякого k , то ( 1)

1 2
dim ( ( ))

kd d

F k L 

  . 

Якщо в означенні алгебри Лі поле замінити на комутативне кільце (в 

нашому випадку це буде кільце цілих чисел), то ми природним шляхом 

одержуємо кільця Лі, які в певному розумінні є більш загальнішою 

алгебраїчною структурою, ніж алгебри Лі. Тому цілком логічно з'ясувати, чи 

будуть виконуватись аналоги теорем Шура та Бера у цьому випадку. П'ятий 

розділ містить ствердні відповіді на обидва питання. Більше того, знайдено 

відповідні співвідношення між деякими числовими характеристиками 

похідного ідеалу та центрального фактор-кільця кільця Лі L (відповідно, ідеалу 

1( )k L   та фактор-кільця / ( )kL L ). Окрім цього, одержано аналог теореми 

Неймана та розглянуто задачу про резидуали в кільцях Лі. 

Нехай G – група, g – елемент з G. Якщо g має скінченний порядок n, то 

покладемо 1( ) { ,..., }kg p p  , де 1

1 ... ktt

kn p p   . Якщо g має нескінченний 

порядок, то ( )g  . Більше того, покладемо 

( ) ( )
g G

G g


   . 

Підрозділ 5.1 містить доведення аналогу теореми Шура для кілець Лі, а 

також обмеження на порядок похідного ідеалу. 

Теорема 5.1.5. Нехай L – кільце Лі. Припустимо, що фактор-кільце 

/ ( )L L  скінченне. Тоді похідний ідеал [ , ]L L  також скінченний. Більше того, 

([ , ]) ( / ( ))L L L L   та 2log ( )( )| [ , ] | kkL L k k  , де | / ( ) |k L L  . 
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Б. Нейман довів48, що зі скінченності індексу централізатора будь-якого 

елемента в групі випливає скінченність комутанта. Зауважимо, що для алгебр 

Лі аналог цього результату також добре відомий43. Підрозділ 5.2 присвячено 

доведенню аналога теореми Неймана для кілець Лі. 

Теорема 5.2.4. Нехай L – кільце Лі. Припустимо, що існує таке натуральне 

число b, що | / Ann ( ) |LL a b  для кожного елемента a L . Тоді похідний ідеал 

[ , ]L L  скінченний. Більше того, існує така функція  , що | [ , ] | ( )L L b . 

І навпаки, якщо похідний ідеал [ , ]L L  скінченний, то | / Ann ( ) | |[ , ] |LL a L L  для 

кожного елемента a L . 

Аналог теореми Бера для цієї ж алгебраїчної структури наведено у 

підрозділі 5.3. 

Теорема 5.3.4. Нехай L – кільце Лі. Припустимо, що фактор-кільце 

/ ( )kL L  скінченне та має порядок d. Тоді підкільце 
1( )k L 

 також скінченне. 

Більше того, 1( ( )) ( / ( ))k kL L L    та 2log ( ) 1( ) 1

1| ( ) | d kd k

k L d d   

   . 

У підрозділі 5.4 знайдено оцінку для порядку нільпотентного резидуалу за 

умови, що фактор-кільце кільця Лі L по k-му члену його верхнього 

центрального ряду скінченне. 

Теорема 5.4.9. Нехай L – кільце Лі, R – нільпотентний резидуал кільця L. 

Припустимо, що існує таке натуральне число k, що фактор-кільце / ( )kL L  

скінченне та має порядок d. Тоді фактор-кільце /L R  нільпотентне, а 

підкільце R скінченне. Більше того, ( ) ( / ( ))kR L L   та 
2log ( ) 1( ) 1| | ddR d d   . 

Шостий розділ повністю присвячено доведенню автоморфних аналогів 

теорем Шура та Бера при деяких природних обмеженнях на підгрупи груп 

автоморфізмів. Нехай G – група, A – підгрупа групи автоморфізмів Aut( )G . 

Покладемо 

 ( ) | ( ) для кожногоGC A g G g g A      та 

1[ , ] ( ) [ , ] | ,G A g g g g G A      . 

Зауважимо, що у загальному випадку підгрупа ( )GC A  не є нормальною в G. Але 

якщо група внутрішніх автоморфізмів Inn( )G  міститься в A, то 

( ) (Inn( )) ( )G GC A C G G  , 

тобто ( )GC A  є нормальною в G. Зауважимо, що ( )GC A  є A-інваріантною 

підгрупою, яку називатимемо A-центром групи G. 

Натомість [ , ]G A  завжди буде нормальною в G для кожної підгрупи 

Aut( )A G . Справді, нехай ,g x G , A , тоді 
1 1 1 1[ , ] ( ) ( ) ( )x g x x g g x gx g x         

1 1 1 1( ) ( ) ( ) ( ) ( )gx gxx x gx gx x x         
1 1 1 1[ , ]( ( )) [ , ]( ( )) [ , ][ , ] [ , ]gx x x gx x x gx x G A            . 

Підгрупу [ , ]G A  називатимемо A-комутаторною підгрупою групи G. 

                                                           
48Neumann, B.H.: Groups covered by permutable subsets. J. London Math. Soc. 29(2), 236-248 (1954). doi:10.1112/ 

jlms/s1-29.2.236. 
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Зауважимо, що якщо Inn( )A G , тоді A-центр групи G співпадає зі 

звичайним центом ( )G , а A-комутаторна підгрупа G співпадає з комутантом 

[ , ]G G . П. Хегарті12 довів автоморфний аналог теореми Шура. Більш конкретно, 

він довів, що якщо Aut( )A G , а фактор-група / ( )GG C A  скінченна, то підгрупа 

[ , ]G A  також скінченна. Зауважимо також, що у випадку, коли Aut( )A G , 

підгрупу ( )GC A  називають абсолютним центром групи G, а [ , ]G A  – 

автокомутаторною підгрупою G. Слід відмітити, що умова скінченності 

фактор-групи / (Aut( ))GG C G  є досить сильною. Звідси, зокрема, випливає, що 

група автоморфізмів Aut( )G  також буде скінченною. Як було вже зазначено 

раніше, якщо виконується рівність Inn( )A G , то результат П. Хегарті 

співпадає з теоремою Шура. 

Перед тим, як перейти безпосередньо до результатів, варто зауважити, що 

автоморфні аналоги справджуються далеко не для всіх підгруп з Aut( )G . 

Наведемо відповідний приклад. 

Нехай р – просте число, G a K  , де | |a p , Drn nK b  – 

нескінченна елементарна абелева р-група. Тоді група G має автоморфізм j , 

який визначається наступним чином: ( )j ja ab  , ( )j x x  , для кожного x K . 

Легко перевірити, що кожен автоморфізм 
j  має порядок p, а підгрупа 

Aut( )A G , яка породжена множиною { | }j j  , є елементарною абелевою 

p-групою. Більше того, ( ) [ , ]GC A K G A  , тобто фактор-група / ( )GG C A  

скінченна, а [ , ]G A  – нескінченна. 

Тому цілком логічно сформулювати таке питання: для яких груп 

автоморфізмів справджується автоморфний аналог теореми Шура? У вище 

наведеному прикладі підгрупа А є нескінченною елементарною абелевою, 

звідки випливає, що для відповідних досліджень необхідно вводити деякі 

природні умови скінченності. 

Першим кроком тут є скінченність підгрупи Aut( )A G . Автоморфний 

аналог теореми Шура за такої умови наведено у підрозділі 6.1. 

Теорема 6.1.1. Нехай G – група, A – така підгрупа групи Aut( )G , що 

Inn( )G A . Припустимо, що фактор-група / Inn( )A G  скінченна та має 

порядок k. Якщо фактор-група / ( )GG C A  скінченна та має порядок t, тоді 

підгрупа [ , ]G A  також скінченна, та має порядок, який не перевищує dkt , де 
1
2
(log 1)pd t  , а p – це найменше просте число, що ділить t. 

Зауважимо, що з того факту, що Inn( )G A , випливає включення 

( ) ( )GC A G , звідки одержуємо, що Inn( ) / ( ) / ( )GG G G G C A  , тобто група 

внутрішніх автоморфізмів Inn( )G  скінченна. Отже, той факт, що фактор-група 

/ Inn( )A G  скінченна, означає, що підгрупа A  також скінченна. 

Для формулювання автоморфного аналогу теореми Бера нам знадобляться 

аналоги центральних рядів, що визначені підгрупами груп автоморфізмів. 
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Починаючи з підгруп ( )GC A  та [ , ]G A , де Inn( )G A , визначимо верхній та 

нижній А-центральні ряди групи G. Покладемо 
1( , ) ( )GG A C A  , тобто 

1( , )G A  – це нормальна А-інваріантна підгрупа з G. Це дозволяє визначити 

зростаючий ряд нормальних А-інваріантних підгруп групи G з членами 

( , )G A , які визначають наступним чином: 

1 1( , ) / ( , ) ( / ( , ), / ( ( , )))AG A G A G G A A C G A          

для всіх порядкових чисел  . Як завжди, якщо   – це граничне порядкове 

число, то покладемо 

( , ) ( , )G A G A 

 

 


 . 

Останній член ( , ) ( , )G A G A    цього ряду називатимемо верхнім 

А-гіперцентром групи G, а порядкове число   – A -гіперцентральною 

довжиною G, яку позначатимемо ( , )zl G A . 

Нижнім А-центральним рядом групи G називатимемо спадаючий ряд 

нормальних А-інваріантних підгруп 

1 2 1( , ) ( , ) ... ( , ) ( , ) ...G G A G A G A G A          , 

де 
2( , ) [ , ]G A G A  , 1( , ) [ ( , ), ]G A G A A     для всіх порядкових чисел  . 

Якщо   – це граничне порядкове число, то покладемо 

( , ) ( , )G A G A 

 

 


 . 

Останній член ( , ) ( , )G A G A    цього ряду називають нижнім А-гіпоцентром 

групи G. 

Автоморфний аналог теореми Бера для скінченної підгрупи Aut( )A G  

доведено у підрозділі 6.2. 

Теорема 6.2.1. Нехай G – група, A – така підгрупа групи Aut( )G , що 

Inn( )G A . Припустимо, що фактор-група / Inn( )A G  скінченна та має 

порядок k. Нехай Z – верхній A-гіперцентр групи G. Припустимо також, що 

A-гіперцентральна довжина ( , )zl G A m  групи G скінченна. Якщо фактор-

група /G Z  скінченна та має порядок t, то підгрупа 1( , )m G A   також 

скінченна. Більше того, існує така функція  , що 1| ( , ) | ( , , )m G A k m t   . 

З теореми 6.2.1 випливає, що нижній A-гіпоцентр групи G скінченний, а 

його порядок обмежений деякою функцією ( , , )k m t . Проте можна одержати 

значно кращу оцінку для порядку | ( , ) |G A , яка не буде залежати від m, а лише 

від t та k. 

Теорема 6.2.4. Нехай G – група, A – така підгрупа групи Aut( )G , що 

Inn( )G A . Припустимо, що фактор-група / Inn( )A G  скінченна та має 

порядок k. Нехай Z – верхній A-гіперцентр групи G. Припустимо також, що 

A-гіперцентральна довжина ( , )zl G A m  групи G скінченна. Якщо фактор-

група /G Z  скінченна та має порядок t, тоді існує така функція 1 , що 

1| ( , ) | ( , )G A k t   . 
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Очевидно, що обернені твердження теорем Шура та Бера у загальному 

випадку не виконуються. Існує багато прикладів груп зі скінченним 

комутантом, але нескінченною центральною фактор-групою. Проте у деяких 

випадках при певних додаткових обмеженнях це все ж таки можливо. Зокрема, 

якщо група скінченно породжена, то обернені твердження теорем Шура та Бера 

справджуються. Проте найбільш загальним результатом, який виконується для 

довільних груп, і який є неповним аналогом оберненої теореми Бера, є 

результат Ф. Холла49 1956 року: якщо для деякого натурального числа k 

підгрупа 
1( )k G  скінченна, то скінченною буде і фактор-підгрупа 

2/ ( )kG G . У 

підрозділі 6.3 доведено автоморфний аналог теореми Холла за умови 

скінченності підгрупи Aut( )A G . 

Теорема 6.3.2. Нехай G – група, A – така підгрупа групи Aut( )G , що 

Inn( )G A . Припустимо, що фактор-група / Inn( )A G  скінченна та має 

порядок k. Якщо підгрупа 1( , )m G A   скінченна та має порядок t для деякого 

натурального числа m, тоді фактор-підгрупа 2/ ( , )mG G A  також скінченна. 

Більше того, існує така функція  , що 2| / ( , ) | ( , , )mG G A k m t  . 

Одним з природних узагальнень скінченних груп є так звані ко-шарово 

скінченні. Групу G  називатимемо ко-шарово скінченною, якщо фактор-група 

/ nG G  скінченна для всіх натуральних чисел n . Зауважимо, що цей тип груп 

ввів до розгляду Л.А. Курдаченко50. Наступні результати, які доведено у 

підрозділах 6.4 та 6.5, є автоморфними аналогами теорем Шура та Бера для ко-

шарово скінченної підгрупи Aut( )A G . 

Теорема 6.4.3. Нехай G – група, A – така підгрупа групи Aut( )G , що 

Inn( )G A . Припустимо, що фактор-група / ( )GG C A  скінченна та має 

порядок t. Якщо фактор-група / Inn( )A G  ко-шарово скінченна, то підгрупа 

[ , ]G A  скінченна. 

Зауважимо, що оскільки Inn( )G A , то ( ) ( )GC A G , звідки випливає, що 

Inn( ) / ( ) / ( )GG G G G C A  , тобто група внутрішніх автоморфізмів Inn( )G  

скінченна. Отже, той факт, що фактор-група / Inn( )A G  ко-шарово-скінченна 

означає, що підгрупа А також ко-шарово-скінченна. 

Теорема 6.5.1. Нехай G – група, A – така підгрупа групи Aut( )G , що 

Inn( )G A . І нехай Z – це верхній A-гіперцентр з G. Припустимо також, що A-

гіперцентральна довжина ( , )zl G A m  скінченна. Якщо фактор-група /G Z  

скінченна, а фактор-група / Inn( )A G  ко-шарово скінченна, то підгрупа 

1( , )m G A   скінченна. 

Підрозділ 6.6 присвячено доведенню автоморфних аналогів теореми Шура 

для підгрупи Aut( )A G  скінченного спеціального рангу, а також скінченного 

секційного р-рангу. 

                                                           
49Hall, P.: Finite-by-nilpotent groups. Proc. Camb. Philos. S.-M. 52(4), 611-616 (1956). doi:10.1017/S0305004100031662. 
50Kurdachenko, L.A.: Some conditions for embeddability of an FC-group in a direct product of finite groups and a 

torsion-free abelian group. Mat. Sb. 114(4), 566-582 (1981). 
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Теорема 6.6.5. Нехай G – група, A – така підгрупа групи Aut( )G , що 

Inn( )G A . Припустимо, що фактор-група / ( )GG C A  скінченна та має 

порядок t. Якщо фактор-група / Inn( )A G  має скінченний спеціальний ранг r, то 

підгрупа [ , ]G A  скінченна. Більше того, існує така функція  , що 

| [ , ] | ( , )G A t r . 

Знову ж таки, оскільки Inn( )G A , то ( ) ( )GC A G , звідки одержуємо, що 

група Inn( ) / ( )G G G  скінченна. Отже, той факт, що фактор-група / Inn( )A G  

має скінченний спеціальний ранг означає, що і підгрупа А також має 

скінченний спеціальний ранг. Те ж саме стосується і секційного р-рангу. 

Теорема 6.6.6. Нехай G – група, A – така підгрупа групи Aut( )G , що 

Inn( )G A . Припустимо, що фактор-група / ( )GG C A  скінченна та має 

порядок t. Якщо фактор-група / Inn( )A G  має скінченний секційний p-ранг для 

кожного простого числа ( / ( ))Gp G C A , то підгрупа [ , ]G A  скінченна. 

Більше того, існує така функція  , що | [ , ] | ( , )G A t r , де 

max{ ( ) | ( / ( ))}p Gr sr A p G C A  . 

Перейдемо тепер до останніх результатів цього розділу. Наведемо 

спочатку деякі необхідні означення та позначення. Групу G називають 

черніковською, якщо вона містить таку нормальну підгрупу 1Div( ) ... mG Q Q   , 

що фактор-група / Div( )G G  скінченна, де 
jQ , 1 j m  , – це квазіциклічні 

групи. Зауважимо, що підгрупа Div( )G  є найбільшою подільною підгрупою 

групи G. Називатимемо її подільною частиною G. Черніковські групи мають 

деякі важливі числові інваріанти, означення яких нам знадобляться у 

подальшому. Число m, яке є інваріантом G, називатимемо мінімаксним рангом 

G та позначатимемо ( )mm G . Іншою характеристикою черніковських груп є 

множина (Div( ))G . Позначатимемо її символом ( )Sp G  та називатимемо 

спектром G. Ще одним інваріантом черніковських груп є порядок фактор-

групи / Div( )G G , який позначають ( )o G . 

Добре відомо, що з досліджень Я.Д. Половицького51 випливає, що клас 

черніковських груп є класом Шура. У підрозділах 6.7, 6.8 містяться автоморфні 

аналоги цього результату при певних рангових обмеженнях. Зауважимо, що 

жодних обмежень на інваріанти черніковських груп комутанта Я.Д. Половицьким 

одержано не було. Наступний результат присвячено цьому питанню. 

Твердження 6.7.3. Нехай G – група. Припустимо, що фактор-група 

/ ( )G G  черніковська. Тоді підгрупа [ , ]G G  також черніковська. Більше того, 

([ , ]) ( ( / ( )))o G G w o G G , 

([ , ]) ( / ( )) ( / ( ))mm G G mm G G o G G  , 

([ , ]) ( / ( ))Sp G G Sp G G . 

Тут w  позначає функцію Вайголда7. 

                                                           
51Половицкий, Я.Д.: О локально экстремальных и слойно экстремальных группах. Матем. сб. 58(2), 685-694 

(1962). 
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Наступні два результати є черніковськими аналогами теореми Шура, 

зокрема, при певних рангових обмеженнях. 

Теорема 6.7.4. Нехай G – група, A – така підгрупа групи Aut( )G , що 

Inn( )G A . Якщо фактор-група / ( )GG C A  та підгрупа A черніковські, то 

підгрупа [ , ]G A  також черніковська. 

Теорема 6.8.11. Нехай G – група, A – підгрупа групи Aut( )G , / ( )GH G C A . 

Припустимо, що виконуються наступні умови: 

(і) Inn( )G A ; 

(іі) H – черніковська група; 

(ііі) якщо H не є подільною групою, то секційний q-ранг ( )qsr A  скінченний 

для кожного простого дільника q порядку ( )o H ; 

(iv) якщо H є подільною групою, тоді існує таке просте число q, що 

секційний q-ранг ( )qsr A  скінченний. 

Тоді підгрупа [ , ]G A  черніковська та ([ , ]) ( )Sp G A Sp H . Більше того, 

якщо p – це найбільше просте число з множини ( )Sp H  та 

max{ ( ) | дільник порядку ( )}pr sr A p o H   

або ( )qr sr A  у випадку, коли H подільна, то існують такі функції   та  , що 

([ , ]) ( ( ), ( ), , )mm G A mm H o H r p  та 

([ , ]) ( ( ), )o G A o H r . 

Останній сьомий розділ дисертаційної роботи присвячено дослідженню 

впливу певних природних типів підгруп на будову деяких нескінченних груп. 

Почнемо з деяких необхідних означень та зауважень. 

Дослідження структури груп за системами їх (узагальнено) нормальних 

підгруп є однією з класичних задач, яка бере свій початок ще з досліджень 

Р. Дедекінда28, який описав скінченні групи, всі підгрупи яких нормальні. У той 

же час, добре відомо, що для багатьох типів підгруп у групі можна виділити 

такі підгрупи, які у тому чи іншому сенсі протилежні за своїми властивостями. 

У подальшому ми сфокусуємося на певних антиподах нормальних підгруп та їх 

природних узагальненнях. 

Нехай Н – підгрупа групи G. Добре відомо, що у цьому випадку 

( ) GH N H G . Якщо ж додатково припустити, що Н нормальна в G, то 

( )GN H G . Якщо розглянути протилежну ситуацію, тобто якщо припустити, 

що виконується рівність ( )GN H H , то ми одержимо один з антиподів 

нормальних підгруп. Підгрупу Н з такою властивістю називають 

самонормалізовною в G. Зауважимо, що підгрупа Н одночасно може бути 

нормальною та самонормалізовною тоді й тільки тоді, коли Н співпадає з G. 

Також варто відзначити, що самонормалізовні підгрупи можна вважати 

антиподами також і таких природних узагальнень нормальних підгруп, як 

субнормальних та зростаючих. Очевидно, нільпотентні групи не можуть 

містити власних самонормалізовних підгруп. Це зумовлено тим фактом, що в 

нільпотентних групах всі підгрупи субнормальні. 
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Розглянемо ще один тип підгруп, які мають діаметрально протилежні 

властивості по відношенню до нормальних підгруп. Припустимо, що підгрупа 

Н групи G є власною підгрупою свого нормалізатора, тобто ( )GN H H . За 

означенням gH H  для кожного елемента ( )Gg N H . Якщо додатково 

припустити, що g H , то очевидно, що , gg H H . Підгрупу H групи G 

називатимемо абнормальною в G, якщо для кожного елемента g G  має місце 

включення , gg H H . Абнормальні підгрупи вперше з'явилися у статті 

Ф. Холла27. Проте сам термін «абнормальна підгрупа» було введено значно 

пізніше у роботі Р. Картера52. Елементарними прикладами абнормальних 

підгруп є максимальні підгрупи, які не є нормальними, та нормалізатори 

силовських підгруп. Спочатку абнормальні підгрупи застосовувалась у 

дослідженнях лише по відношенню до скінченних груп, проте виявилося, що 

вони корисні і в нескінченних. 

Як вже зазначалося раніше, підгрупа Н одночасно може бути нормальною 

та абнормальною тоді й тільки тоді, коли Н співпадає з G. Очевидно, що 

абнормальні підгрупи є також антиподами субнормальних та зростаючих 

підгруп. Більше того, досить легко показати, що кожна абнормальна підгрупа є 

самонормалізовною, але не навпаки. Наприклад, у симетричній групі 6S  

підгрупа, породжена елементами (1,4)(2,6) та (1,2)(3,6)(4,5), самонормалізовна, 

але не абнормальна. 

Визначимо ще один тип підгруп, які є антиподами нормальних (відповідно, 

субнормальних та зростаючих) підгруп. Очевидно, що якщо Н нормальна в G, 

то GH H  ( GH  – нормальне замикання підгрупи Н у групі G). Тому ми 

одержимо протилежну за своїми властивостями підгрупу, якщо для неї буде 

виконуватись умова GH G . Такі підгрупи ввів до розгляду Д. Роус53 і назвав 

їх контранормальними. Очевидно, що підгрупа одночасно нормальна та 

контранормальна тоді й тільки тоді, коли вона співпадає з усією групою. 

Більше того, досить легко показати, що кожна абнормальна підгрупа є 

контранормальною, але не навпаки. Наприклад, у симетричній групі 4S  

підгрупа, породжена елементами (1,4,3,2) та (1,3)(2,4), контранормальна, але не 

абнормальна. 

Варто зазначити, що між самонормалізовними та контранормальними 

підгрупами вже якогось прямого зв'язку немає. Наприклад у симетричній групі 

7S  підгрупа, породжена елементами (2,3)(6,7) та (1,3)(4,5,6,7), самонормалізовна, 

але не контранормальна, у той час, як підгрупа, породжена елементами 

(1,5,6,2,3) та (1,2,5,6,3)(4,7), контранормальна, але не самонормалізовна. При 

цьому існують підгрупи, які одночасно контранормальні та самонормалізовні, 

але не абнормальні. Прикладом такої підгрупи є підгрупа групи 6S , що 

породжена елементами (1,4)(2,6) та (1,2)(3,6)(4,5). 

                                                           
52Carter, R.W.: Nilpotent self-normalizing subgroups of soluble groups. Math. Z. 75(1), 136-139 (1961). doi:10.1007/ 

BF01211016. 
53Rose, J.S.: Nilpotent subgroups of finite soluble groups. Math. Z. 106(2), 97-112 (1968). doi:10.1007/BF01110717. 
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Перейдемо тепер до дещо іншого питання. Як ми вже побачили, для 

(узагальнено) нормальних підгруп існують відповідні антиподи, які також 

мають досить суттєвий вплив на структуру групи. У той же час, існують 

підгрупи, які поєднують в собі такі протилежності. Одним з типових прикладів 

є так звані пронормальні підгрупи. Підгрупу H групи G називатимемо 

пронормальною в G, якщо для кожного елемента g G  підгрупи H та gH  

спряжені в породженій ними підгрупі , gH H , тобто g uH H  для деякого 

елемента , gu H H . Вивчення цих підгруп було ініційовано Ф. Холлом27. 

Досить легко показати, що кожна нормальна та кожна абнормальна підгрупа є 

пронормальною. Проте існує велика кількість прикладів пронормальних 

підгруп, які не задовольняють умовам нормальності чи абнормальності. 

Наприклад, у лінійній групі 
2(3)GL  підгрупа, що породжена елементами 

2 0 1 0 2 1
, ,

0 2 2 2 1 1

     
     
     

, 

пронормальна, але не абнормальна та не є нормальною. 

Врахувавши всі зауваження стосовно абнормальних, самонормалізовних, 

контранормальних та пронормальних підгруп, можна побудувати такі нові 

природні типі підгруп. Підгрупу H групи G називатимемо GNA-підгрупою, 

якщо для кожного елемента g G  або gH H , або ( ( )) ( )K K KN N H N H , де 

,K H g . Підгрупу H групи G будемо називати монопронормальною в G, 

якщо для кожного елемента g G  або gH H , або ( )K

KN H K , де 

,K H g . Як видно з означення, кожна пронормальна підгрупа є 

GNA-підгрупою (монопронормальною). Але обернене твердження у загальному 

випадку не має місця. Справді, нехай G – симетрична група 6-го ступеня, Н – 

підгрупа, породжена елементами (4,5,6) та (2,3). Тоді Н є GNA-підгрупою, але 

не пронормальною. Отже, це узагальнення пронормальності не є тривіальним. 

Такі ж самі аргументи мають місце і для монопронормальних підгруп. 

Цілком логічно вивчити будову груп, всі підгрупи яких є GNA-підгрупами 

(монопронормальними). Більше того, ми розглянемо більш загальнішу 

ситуацію, а саме групи, в яких всі циклічні підгрупи є GNA-підгрупами 

(монопронормальними). У підрозділі 7.1 наведено опис локально скінченних 

груп, всі циклічні підгрупи яких є GNA-підгрупами (монопронормальними). 

Теорема 7.1.22. Нехай G – локально скінченна група, L – локально 

нільпотентний резидуал з G. Якщо кожна циклічна підгрупа з G є 

GNA-підгрупою (монопронормальною), то мають місце наступні твердження: 

(і) підгрупа L абелева; 

(іі) 2 ( )L  та ( ) ( / )L G L   ; 

(ііі) фактор-група /G L  дедекіндова; 

(iv) кожна підгрупа з ( )GC L  G-інваріантна. 

І навпаки, якщо група G задовольняє умови (i)-(iv), то кожна циклічна 

підгрупа з G є GNA-підгрупою (монопронормальною). 
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Наслідок 7.1.23. Нехай G – локально скінченна група. Якщо кожна 

циклічна підгрупа з G є GNA-підгрупою (монопронормальною), то комутант 

[ , ]G G  абелевий. 

Варто зауважити, що приклад монстра Тарського унеможливлює 

узагальнення теореми 7.1.22 на довільні періодичні групи. 

Підрозділ 7.2 містить досить детальний опис деяких неперіодичних груп, 

всі циклічні підгрупи яких є GNA-підгрупами (монопронормальними). 

Нагадаємо, що локально нільпотентним радикалом групи G називають 

підгрупу, яка породжена всіма нормальними локально нільпотентними 

підгрупами з G. 

Теорема 7.2.7. Нехай G – неперіодична локально узагальнено радикальна 

група. І нехай R – локально нільпотентний радикал з G. Якщо кожна циклічна 

підгрупа з G є GNA-підгрупою (монопронормальною), то або G абелева, або 

G R b , де R абелева, 2 1, bb R a a   для всіх елементів a R . Більше того, у 

другому випадку виконуються твердження: 

(і) якщо 2 1b  , то силовська 2-підгрупа D з R (якщо D неодинична) є 

елементарною абелевою; 

(іі) якщо 2 1b  , то або D елементарна абелева, або D E v  , де E – це 

елементарна абелева підгрупа, а ,b v  є групою кватерніонів. 

І навпаки, якщо група G задовольняє вище наведеним умовам, то кожна 

циклічна підгрупа з G є GNA-підгрупою (монопронормальною). 

Зауважимо, що періодичні локально узагальнено радикальні групи 

локально скінченні. Як наслідок, одержано такий досить цікавий результат. 

Наслідок 7.2.8. Нехай G – неперіодична локально узагальнено радикальна 

група. Тоді кожна підгрупа з G є GNA-підгрупою (монопронормальною) тоді й 

тільки тоді, коли G абелева. 

Як ми вже побачили, для (узагальнено) нормальних підгруп існують 

природні та досить цікаві антиподи. Образно кажучи, такі підгрупи розташовані 

на різних полюсах системи всіх підгруп даної групи. При цьому «між ними» 

розташовані деякі інші підгрупи, що також мають певний вплив на структуру 

групи, і чим менше таких підгруп, тим будова групи стає більш прозорою. 

Зокрема, цілком природно розглянути ситуацію, коли група містить лише два 

типи підгруп, які в певному сенсі протилежні за своїми властивостями. Одним з 

перших таку ідею реалізував А. Фаттахі34, який одержав опис скінченних груп, 

підгрупи яких або нормальні, або абнормальні. 

У дисертаційній роботі також було реалізовано такий підхід. Зауважимо, 

що будова локально скінченних груп, циклічні підгрупи яких або зростаючі, 

або самонормалізовні, відома38. У дисертації розглянуто ще більш загальніший 

випадок. Нехай H  – підгрупа групи G . Нагадаємо, що H  називають майже 

самонормалізовною в G , якщо H  має скінченний індекс в ( )GN H . 

Останні результати дисертаційної роботи, які містяться у підрозділі 7.3, 

присвячено вивченню структури деяких нескінченних груп, всі циклічні 

підгрупи яких або зростаючі, або майже самонормалізовні. 
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Перший результат присвячено пошуку структури локально скінченних 

груп, всі циклічні підгрупи яких або зростаючі, або майже самонормалізовні. 

Підгрупу Gru( )G  групи G, яка породжена всіма зростаючими циклічними 

підгрупами з G , називатимемо радикалом Грюнберга групи G . Зауважимо, що 

кожна скінченно породжена підгрупа з Gru( )G  зростаюча в G  та нільпотентна. 

Теорема 7.3.15. Нехай G – нескінченна локально скінченна група, циклічні 

підгрупи якої або зростаючі, або майже самонормалізовні. Припустимо, що 

Gru( )G G . Тоді: 

(i) фактор-група / Gru( )G G  скінченна; 

(ii) G Q R , де Q – це нормальна силовська   -підгрупа з G, R – 

силовська  -підгрупа з G, ( / Gru( ))G G  ; 

(iii) підгрупа R черніковська; 

(iv) Gru( ) ( )RG C Q Q  ; 

(v) якщо Gru( )g G , то підгрупа ( )GC g  скінченна; 

(vi) підгрупа Gru( )G  є розширенням нільпотентної групи за допомогою 

скінченної. 

Також знайдено досить детальну додаткову інформацію про фактор-групу 

/ Gru( )G G . 

Наслідок 7.3.16. Нехай G – нескінченна локально скінченна група, циклічні 

підгрупи якої або зростаючі, або майже самонормалізовні. Припустимо, що 

Gru( )G G . Нехай / Gru( )F G G  та ( )F  . Якщо силовська   -підгрупа з 

G нескінченна, то: 

(i) якщо p   та 2p  , то силовська p-підгрупа з F циклічна; 

(ii) силовська 2-підгрупа з F є циклічною або узагальненою групою 

кватерніонів; 

(iii) кожна підгрупа порядку pq з F, ,p q  , циклічна. 

Наслідок 7.3.17. Нехай G – нескінченна локально скінченна група, циклічні 

підгрупи якої або зростаючі, або майже самонормалізовні. Припустимо, що 

Gru( )G G . Нехай / Gru( )F G G  та ( )F  . Якщо силовська   -підгрупа з 

G скінченна та Sp( ) { }G p  для деякого простого числа p  , то 

(i) якщо q – просте, {2, }q p , то силовська q-підгрупа з F циклічна; 

(ii) якщо 2p  , то силовська 2-підгрупа з F є циклічною або узагальненою 

групою кватерніонів. 

Наслідок 7.3.18. Нехай G – нескінченна локально скінченна група, циклічні 

підгрупи якої або зростаючі, або майже самонормалізовні. Припустимо, що 

Gru( )G G . Нехай / Gru( )F G G  та ( )F  . Якщо силовська   -підгрупа з 

G скінченна та | Sp( ) | 2G  , то: 

(i) якщо q – просте число, q   та 2q  , то силовська q-підгрупа з F 

циклічна; 

(ii) якщо 2  , то силовська 2-підгрупа з F є циклічною або узагальненою 

групою кватерніонів. 



26 

Також знайдено опис локально скінченних груп, всі циклічні підгрупи 

яких або субнормальні, або майже самонормалізовні. Нагадаємо, що підгрупу 

B( )G  групи G, яка породжена всіма субнормальними циклічними підгрупами з 

G, називають радикалом Бера групи G. Зауважимо, що кожна скінченно 

породжена підгрупа з B( )G  субнормальна в G та нільпотентна. Також 

нагадаємо, що нормальну абелеву підгрупу A групи G називають 

G-квазіскінченною, якщо A нескінченна, але кожна її власна G-інваріантна 

підгрупа скінченна. 

Теорема 7.3.19. Нехай G – нескінченна локально скінченна група, циклічні 

підгрупи якої або субнормальні, або майже самонормалізовні. Припустимо, що 

B( )G G . Тоді: 

(i) фактор-група / B( )G G  скінченна; 

(ii) G Q R , де Q – нормальна силовська   -підгрупа з G, R – силовська 

 -підгрупа з G, ( / B( ))G G  ; 

(iii) підгрупа R черніковська; 

(iv) B( ) ( )RG C Q Q  ; 

(v) якщо B( )g G , то підгрупа ( )GC g  скінченна; 

(vi) B( )G  містить таку скінченну G-інваріантну  -підгрупу K, що 

1B( ) / / / ... /kG K QK K U K U K    , 

де фактор-групи /jU K  є G-квазіскінченними подільними черніковськими 
jp -

підгрупами, 1 j k  ; 

(vii) підгрупа B( )G  нільпотентна. 

Останнім класом груп, для якого було одержано відповідний опис, є клас 

локально скінченних груп, всі циклічні підгрупи яких або нормальні, або майже 

самонормалізовні. 

Наслідок 7.3.20. Нехай G – нескінченна локально скінченна група, циклічні 

підгрупи якої або нормальні, або майже самонормалізовні. Припустимо, що G 

не є дедекіндовою групою. Тоді: 

(i) фактор-група / B( )G G  скінченна та циклічна; 

(ii) якщо B( )g G , то підгрупа ( )GC g  скінченна; 

(iii) кожна підгрупа з B( )G  G-інваріантна; зокрема, B( )G  дедекіндова; 

(iv) силовська 2-підгрупа з B( )G  черніковська; більше того, якщо ця 

силовська 2-підгрупа нескінченна, то B( )G  абелева, а фактор-група / B( )G G  

має порядок 2. 
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ВИСНОВКИ 

Дисертаційна робота присвячена деяким природним напрямкам 

досліджень, що пов'язані з нільпотентністю та її узагальненнями в різних 

алгебраїчних структурах. Тематика, представлена у роботі, має дуже довгу та 

багату історію, яка налічує вже понад 120 років. У роботі досліджуються деякі 

питання, що пов'язані з вивченням зв'язків між (узагальнено) центральними 

рядами в таких алгебраїчних структурах, як групи (зокрема, групи 

автоморфізмів), алгебри Лі, кільця Лі та алгебри Лейбніца, а також впливом 

певних типів підгруп на будову деяких нескінченних груп. Результати 

дисертації з одного боку поповнюють або узагальнюють перелік відомих 

результатів, а з іншого боку започатковують відповідні дослідження у деяких 

алгебраїчних структурах, де до цього подібних досліджень не проводилось. 

Основними новими науковими результатами дисертації є наступні: 

 доведено ранговий аналог теореми Бера для скінченних груп; 

 доведено, що клас локально скінченних груп скінченної експоненти є 

класом Бера; 

 встановлено, що класи локально скінченних груп, силовські р-підгрупи 

яких обмежені (зокрема, скінченні) та локально скінченних груп, кожна з 

яких є розширенням подільної групи та допомогою обмеженої, утворюють 

класи Шура та Бера; 

 доведено аналог узагальненої теореми Бера для локально узагальнено 

радикальних груп при певних рангових обмеженнях для деяких фактор-груп; 

 одержано низку автоморфних аналогів теорем Шура, Бера та Холла при 

деяких природних обмеженнях на підгрупи груп автоморфізмів; 

 доведено лієвський аналог узагальненої теореми Бера; 

 доведено аналоги теорем Шура та Бера для алгебр Лейбніца; 

 доведено аналоги теорем Шура, Неймана та Бера для кілець Лі; 

 одержано опис локально скінченних груп, всі циклічні підгрупи яких є 

GNA-підгрупами (монопронормальними); 

 одержано опис неперіодичних локально узагальнено радикальних груп, всі 

циклічні підгрупи яких є GNA-підгрупами (монопронормальними); 

 одержано опис локально скінченних груп, всі циклічні підгрупи яких або 

зростаючі (субнормальні, нормальні), або майже самонормалізовні; 

 знайдено обмеження для деяких числових характеристик комутанта 

(відповідно, похідної підалгебри, похідного підкільця) та ( 1)k  -го члену 

нижнього центрального (А-центрального) ряду груп (відповідно, алгебр Лі 

та Лейбніца, кілець Лі); 

 знайдено обмеження для деяких числових характеристик резидуалів груп 

(відповідно, алгебр Лі та Лейбніца, кілець Лі). 

Дисертаційна робота має теоретичний характер та є внеском до вказаного 

напрямку досліджень в різних алгебраїчних структурах. Результати можуть 

бути використані при дослідженні зв'язків між канонічними рядами в групах, 

алгебрах Лі, алгебрах Лейбніца та кільцях Лі, а також при вивченні будови груп 

за властивостями їх природних систем підгруп. 
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АНОТАЦІЯ 
Пипка О.О. Нільпотентність та її узагальнення в деяких алгебраїчних 

структурах. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних 

наук за спеціальністю 01.01.06 – алгебра та теорія чисел. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки 

України, Київ, 2018. 

Дисертація присвячена вивченню природних зв'язків між (узагальнено) 

центральними рядами груп, алгебр Лі, кілець Лі та алгебр Лейбніца, а також 

впливу систем підгруп на будову деяких нескінченних груп. Для вказаних 

алгебраїчних структур доведено узагальнення та аналоги класичних теорем 

Шура та Бера, знайдено зв'язки між членами (узагальнено) центральних рядів та 

резидуалами. Одержано детальний опис локально скінченних та неперіодичних 

локально узагальнено радикальних груп, всі циклічні підгрупи яких є 

GNA-підгрупами (монопронормальними). Знайдено структуру нескінченних 

локально скінченних груп, всі циклічні підгрупи яких або зростаючі 

(субнормальні, нормальні), або майже самонормалізовні. 

Ключові слова: верхній (нижній) центральний ряд, нільпотентність, 

гіперцентральність, X -резидуал, спеціальний ранг, секційний р-ранг, зростаюча 

підгрупа, абнормальна підгрупа, самонормалізовна підгрупа, контранормальна 

підгрупа, GNA-підгрупа, монопронормальна підгрупа. 

 

АННОТАЦИЯ 

Пыпка А.А. Нильпотентность и ее обобщения в некоторых 

алгебраических структурах. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора физико-

математических наук по специальности 01.01.06 – алгебра и теория чисел. – 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство 

образования и науки Украины, Киев, 2018. 

Диссертация посвящена изучению естественных связей между 

(обобщенно) центральными рядами групп, алгебр Ли, колец Ли и алгебр 

Лейбница, а также влиянию систем подгрупп на строение некоторых 

бесконечных групп. Для указанных алгебраических структур доказаны 

обобщения и аналоги классических теорем Шура и Бэра, найдены связи между 

членами (обобщенно) центральных рядов и резидуалами. Получено детальное 

описание локально конечных и непериодических локально обобщенно 

радикальных групп, все циклические подгруппы которых являются 

GNA-подгруппами (монопронормальными). Найдена структура бесконечных 

локально конечных групп, все циклические подгруппы которых либо 

возрастающие (субнормальные, нормальные), либо почти самонормализуемые. 

Ключевые слова: верхний (нижний) центральный ряд, нильпотентность, 

гиперцентральность, X -резидуал, специальный ранг, секционный р-ранг, 

возрастающая подгруппа, абнормальная подгруппа, самонормализуемая 

подгруппа, контранормальная подгруппа, GNA-подгруппа, монопронормальная 

подгруппа. 
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ABSTRACT 
Pypka O.O. Nilpotency and its generalizations in some algebraic structures. – 

Manuscript. 

Thesis for the degree of Doctor of Physics and Mathematics in specialty 

01.01.06 – algebra and number theory. – Taras Shevchenko National University of 

Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2018. 

The thesis is devoted to studying the relationships between the (generalized) 

central series of groups, Lie algebras, Lie rings and Leibniz algebras, and the 

influence of systems of subgroups on the structure of some infinite groups. Both 

directions are closely related to nilpotency and its generalizations in different 

algebraic structures. In the first case, relationships between the members and factors 

of finite upper and lower central series of the above structures are studied. In the 

second case, the influence of some types of subgroups, the presence of which as 

proper subgroups in nilpotent groups is impossible, is investigated. 

In the first part of the thesis the following results are obtained. The rank 

analogue of Baer's theorem for finite groups is proved. It is proved that the class of 

locally finite groups of finite exponent is a Baer's class. Analogues of Schur's and 

Baer's theorems for locally finite groups whose Sylow p-subgroups have finite 

exponents are proved. Similar results for locally finite groups with finite Sylow 

p-subgroups are obtained. It is established that the class of locally finite divisible-by-

bounded groups is a Schur's class and Baer's class. A rank analogue of the 

generalized Baer's theorem for locally generalized radical groups is proved. 

The Lie analogue of the generalized Baer's theorem is proved. Analogues of 

Schur's and Baer's theorems for Leibniz algebras are proved. For the Lie rings we 

proved the analogues of Schur's and Baer's theorems. We obtained some automorphic 

analogues of Schur's and Baer's theorems under various natural restrictions. 

The second part of the thesis is devoted to the study of the influence of some 

natural systems of subgroups on the structure of some infinite groups. Two new 

generalizations of pronormal subgroups, namely GNA-subgroups and 

monopronormal subgroups, are constructed. We obtained the description of locally 

finite groups whose cyclic subgroups are GNA-subgroups (monopronormal). In 

particular, we proved that such groups have an abelian derived subgroup. 

The structure of some non-periodic groups, whose cyclic subgroups are 

GNA-subgroups (monopronormal) is found. More specifically, we obtained the 

description of non-periodic locally generalized radical groups with such properties. It 

is proved that in a non-periodic locally generalized radical group all subgroups are 

GNA-subgroups (monopronormal) if and only if it is abelian. 

The structure of infinite locally finite groups, whose cyclic subgroups are either 

ascendant or almost self-normalizing, is found. As a corollary, we obtained the 

description of infinite locally finite groups, whose cyclic subgroups are either 

subnormal or almost self-normalizing, and infinite locally finite groups, whose cyclic 

subgroups are either normal or almost self-normalizing. 

Keywords: upper (lower) central series, nilpotency, hypercentrality, X -residual, 

special rank, section р-rank, ascendant subgroup, abnormal subgroup, self-normalizing 

subgroup, contranormal subgroup, GNA-subgroup, monopronormal subgroup. 
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