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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Одним з досить плідних напрямків досліджень у 

загальній теорії груп є напрямок, пов'язаний з вивченням груп, в яких ті чи інші 

підгрупи або їх системи задовольняють заздалегідь заданим обмеженням. Такий 

підхід до вивчення груп налічує більше ста років та бере свій початок з робіт 

Р. Дедекінда, Р. Бера, Дж. Міллера і Х. Морено, О.Ю. Шмідта, де в якості 

визначальної системи береться система усіх власних підгруп групи, а в якості 

визначального обмеження, – інваріантність, абелевість та нільпотентність відпо- 

відно. Остаточне формування задач і методів цього напрямку найбільш рельєфно 

було представлено в оглядовій статті С.М. Чернікова1, де фактично була 

викладена програма вивчення груп з обмеженнями на підгрупи та їх системи. 

Значний внесок у такого роду дослідження груп було зроблено цілим 

рядом алгебраїстів різних країн, серед яких відзначимо: Б. Амберга, Р. Бера, 

Н. Блекберна, Г. Віландта, В.М. Глушкова, Ю.М. Горчакова, Ф. де Джіованні, 

М. Діксона, Д.І. Зайцева, Н. Іто, М.І. Каргаполова, Д. Кеппіта, П.Г. Конфоровича, 

М.Ф. Кузенного, Л.А. Курдаченка, С.С. Левіщенка, Ф.М. Лимана, В.Д. Мазу- 

рова, А.І. Мальцева, А. Манна, Б. Неймана, О.Ю. Ольшанського, О.О. Пипку, 

М.М. Семка, М.Ф. Сесекіна, Я.П. Сисака, А.І. Старостіна, І.Я. Субботіна, 

Ф. Холла, В.С. Чаріна, М.С. Чернікова, С.М. Чернікова, С.А. Чуніхіна, Л.А. Ше- 

меткова, В.І. Шункова та ін. 

Серед визначальних обмежень, яким задовольняють окремі підгрупи або їх 

системи, часто фігурують умова нормальності та нормалізаторна умова. 

Звужуючи систему нормальних підгруп, яка визначає клас дедекіндових груп 

(тобто груп, в яких нормальними є всі підгрупи), можна одержати більш широкі 

класи груп, певною мірою близькі до дедекіндових2,3. Як правило, дослідження 

узагальнень дедекіндових груп здійснюються або шляхом звуження системи 

підгруп , що є нормальними в усій групі, або послабленням властивості 

нормальності для підгруп із вибраної системи . 

У цілому ряді досліджень груп обмеження стосуються не самих підгруп 

систем , а нормалізаторів підгруп цих систем. Суттєве розширення класу 

дедекіндових груп відбувається при переході від умови нормальності до 

нормалізаторної умови, в результаті чого приходимо до класу N-груп (тобто 

груп, в яких кожна власна підгрупа відмінна від свого нормалізатора в групі). 

Звужуючи систему підгруп, що визначає клас N-груп, та переходячи до інших 

систем підгруп , одержимо класи груп, близькі до N-груп4,5.  

Ще один напрямок досліджень груп, пов'язаний з обмеженнями на 

нормалізатори різних систем підгруп, спрямований на вивчення груп, в яких у 

якості визначального обмеження виступає скінченність індексів нормалізаторів 

                                                           
1 Черников, С.Н.: Исследование групп с заданными системами подгрупп. Укр. мат. журн. 21 (2), 193–200 (1969). 
2 Черников, С.Н.: Группы с заданными свойствами системы подгрупп.  Наука, Москва (1980). 
3 Лиман, Ф.М.: Групи з обмеженнями на нормалізатори різних систем підгруп. Деп. в ДНТБ України 24.11.97, 

577. Ук 97 (1997). 
4 Шмідт, О.Ю.:  Избранные труды. Математика. Москва, Изд-во АН СССР (1959). 
5 Черников, С.Н.: О нормализаторном условии. Матем. Заметки. 3 (1), 45-50 (1968). 
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усіх підгруп виділеної системи  (їх називають майже нормальними). Такі 

групи вперше почав розглядати Б.Нейман6 для системи , що складалася з усіх 

підгруп групи. У подальших дослідженнях груп з вказаним обмеженням на 

нормалізатори усіх підгрупи системи  в ролі  обиралися системи підгруп з 

різними теоретико-груповими властивостями7,8,9,10.  

Серед інших досліджень груп з обмеженнями на нормалізатори заданих 

систем підгруп відзначимо роботи Ч. Хоббі11, С.К. Магдавіанарі12, К. Магдаві13, 

Е. Ормерод та Г. Пардмежжіані14, де предметом вивчення були групи, в яких 

нормалізатори усіх підгруп виділеної системи  є нормальними в групі. 

Отже, вивчення узагальнень дедекіндових груп та груп з обмеженнями на 

нормалізатори різних систем підгруп становлять певний науковий інтерес, тому 

вони вивчалися й продовжують вивчатися багатьма алгебраїстами. 

З умовою нормальності та нормалізаторною умовою тісно пов'язане поняття 

-норми групи. Зрозуміло, що будь-яку групу з умовою нормальності для 

системи підгруп  можна визначити як групу, яка збігається з перетином 

нормалізаторів усіх підгруп з цієї системи. Якщо  складається з усіх підгруп 

групи, що мають певну теоретико-групову властивість, то перетин нормаліза- 

торів усіх підгруп системи  називають -нормою групи G і позначають  

З означення -норми випливає, що вона є характеристичною підгрупою 

групи та містить центр групи. Окрім того, -норма є максимальною підгрупою 

групи, яка нормалізує усі -підгрупи групи (за умови, що система таких підгруп 

в групі непорожня). Тому усі підгрупи -норми, що належать системі , є 

нормальними в  (хоча таких підгруп може й не бути). 

При розгляді -норм постає ряд питань, пов'язаних із дослідженням 

властивостей групи при заданій системі підгруп  та певних обмеженнях, яким 

задовольняє -норма. Конкретні задачі такого роду розв'язувались багатьма 

алгебраїстами залежно від вибору системи  та властивостей самої -норми. 

Знаючи будову -норми, природу її вкладення в групу, у багатьох випадках 
можна охарактеризувати властивості самої групи. Наприклад, в групах, що є 

скінченними розширеннями -норми, нормалізатори усіх підгруп системи  
матимуть скінченний (зокрема, одиничний) індекс. Окрім того, в групах, що збі- 

гаються зі своєю -нормою, нормальними є усі підгрупи системи  (якщо ≠). 
                                                           
6 Newman, B.H.: Groups with finite classes of conjugate subgroups. Math. Z. 63 (1), 76-96 (1955). 

doi:10.1007/BF01187925 
7 Еремин, И.И.: О группах с конечными классами сопряженных подгрупп. Матем. сб. 47 (1), 45-54 (1959). 
8 Половицкий, Ю.Д.: Группы с конечными классами сопряженных бесконечных абелевых подгрупп. Изв. вузов. 
Математика. 10, 49-54 (1980). 
9 Семко, Н.Н., Левищенко, С.С., Курдаченко, Л.А.: О группах с бесконечными почти нормальными подгруппами. 
Изв. вузов. Математика. 10, 57-63 (1983). 
10 Kurdachenko, L.A., Otal, J., Russo, A., Vincenzi, G.: Groups whose non-normal subgroups have finite conjugacy 
classes. Math. Proc.Royal Irish Acad. 104 A (2), 177-189 (2004). 
11 Hobby, C.: Finite groups with normal normalizers. Canad. J. Math. 20 (5), 1256-1260 (1968). 
12 Mahdavianary, S.K.: A classification of 2-generator groups, p≠3 with many subgroups 2-subnormal. Arch. Math. 43 
(2), 97-107 (1984). 
13 Mahdavi, K.A.: A classification of 2-generator 2-groups with many subgroups 2-subnormal. Commun. Algebra. 15 
(4), 715-750 (1987). doi:10.1080/00927878708823440 
14 Ormerod, E.A., Parmeggiani, G.: Finite p-groups whith normal normalizers. Bull. Aust. Math. Soc. 69 (1), 141-150 
(2004).  doi:10.1017/S0004972700034341 
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Уперше групи з такою властивістю були розглянуті наприкінці XІХ 

століття Р. Дедекіндом15, який дав повний опис скінченних неабелевих груп, всі 

підгрупи яких нормальні, і назвав їх гамільтоновими групами. Нескінченні 

гамільтонові групи були описані у 1933 році Р. Бером16. Проте, дослідження 

груп з іншими системами  нормальних підгруп були продовжені лише у другій 

половині ХХ століття, що певним чином пригальмувало вивчення самих -

норм. До таких досліджень відносяться, перш за все, дослідження С.М. Черні- 

кова17 та його учнів. Отже, у наш час для багатьох систем підгруп  будова 

груп, що збігаються з нормою , відома. Тому природно постає питання 

про вивчення властивостей груп, в яких -норма є власною підгрупою групи. 

Задача дослідження властивостей груп, що мають -норму, відмінну від 

самої групи, вперше була сформульована Р. Бером у 30-х роках минулого 

століття. У роботі18 він увів до розгляду підгрупу N(G), що є перетином 

нормалізаторів усіх підгруп групи і назвав її нормою групи G. Норма N(G) є -

нормою групи для системи , що складається з усіх підгруп групи, і міститься в 

усіх інших -нормах групи, які, в свою чергу, можна вважати узагальненнями цієї 

норми. Зрозуміло також, що будь-яка дедекіндова група G збігається зі своєю 

нормою N(G), тому індекс норми у групі може слугувати певною «мірою» 

дедекіндовості групи. 

Бером19 було помічено, що певні обмеження, яким задовольняє норма 

групи, можуть досить сильно впливати на будову усієї групи. Зокрема, група G, 
в якій норма N(G) неабелева, є періодичною й не містить елементів, порядок 

яких ділиться на 8. Було встановлено також, що норма N(G) збігається з 

центром групи, якщо вона містить елементи нескінченного порядку, а в групах 

без центра N(G) є одиничною підгрупою і навпаки. Продовжуючи вивчення 

властивостей норми групи, Л. Уос20 показав, що норма N(G) міститься в 

третьому гіперцентрі групи, а група автоморфізмів, яку індукує G на підгрупі 
N(G), нільпотентна класу не вище 2. Цей результат був суттєво уточнений 

Е. Шенкманом21, який довів, що норма групи міститься у другому гіперцентрі 

групи G, а комутант групи є підгрупою централізатора норми N(G), тому група 

автоморфізмів, яку індукує G на N(G), завжди абелева. 

Починаючи з робіт Р. Бера, Л. Уоса і Е. Шенкмана, значна частина 

досліджень норми N(G) стосувалася встановлення її зв'язків із центром 

групи22,23, а також вивчення властивостей груп, в яких фактор-група за нормою 
                                                           
15 Dedekind, R.: Ueber Gruppen, deren sämmtliche Theiler Normaltheiler sind. Math. Ann. 48(4), 548-561 (1897). 

doi:10.1007/BF01447922. 
16 Baer, R.: Situation der Untergruppen und Struktur der Gruppe. S.-B. Heid. Acad. Math.-Nat. Klasse. 2, 12-17 (1933). 
17 Черников, С.Н.: Группы с заданными свойствами систем бесконечных подгрупп. Укр. мат. журн. 19 (6), 111-

131 (1967). 
18 Baer, R.: Der Kern, eine Charakteristische Untergruppe. Compos. Math.  1, 254-283 (1935). 
19 Baer, R.: Norm and hypernorm. Publ. Math. Debrecen  4, 347-350 (1956). 
20 Wos, L.: On commutative prime power subgroups of the norm. Illinois J. Math. 2, 271-284 (1958). 
doi:10.1215/ijm/1255381349. 
21 Schenkman, E.: On Norm of a Group. Illinois J. Math. 4, 150-152 (1960). doi:10.1215/ijm/1255455741. 
22 Beidleman, J. C., Heineken, H., Newell, M.:  Centre and norm, Bull. Austral. Math. Soc. 69, 457-464 (2004). doi: 
10.1017/S0004972700036248 
23 Russo, F.: A note on the Quasicentre of a Group. Int. J. Algebra, 2 (7), 301-313 (2008). 
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абелева24,25 (зокрема, циклічна). 

Розглядаючи перетини нормалізаторів усіх підгруп, що містяться у деякій 

підгрупі групи, або, навпаки, перетини нормалізаторів підгруп, що містять 

виділену підгрупу, приходимо до підгруп, що в тій чи іншій мірі пов'язані з 

нормою Бера. Зокрема, близьким до поняття норми N(G) групи G є введене 

І.Я. Субботіним26 поняття інваріатора  підгрупи A в групі G, що 

визначається як перетин нормалізаторів в G усіх підгруп групи A. У випадку 

 інваріатор  – це в точності норма N(G) групи G.  

У 2001 році М.Д. Фалько, Ф. де Джіованні, С. Музелла27 ввели поняття H-

норми групи G, яку визначили як перетин нормалізаторів усіх підгруп, що 

містять деяку підгрупу H. Зрозуміло, що за умови , H-норма збігається з 

нормою N(G) групи G. Інші структури, за своїм визначенням близькі до поняття 

норми групи, в різних алгебраїчних системах розглядалися у роботах28,29.  

Таким чином, дослідження, присвячені вивченню норми групи та близьких 

до неї підгруп, складають досить важливий та цікавий напрямок у теорії груп. В 

той же час залишається досить багато запитань стосовно структурних 

характеристик групи залежно від будови її норми, достатніх умов центральності 

норми групи тощо. 

Як зазначалося вище, норма N(G) є -нормою групи, в якій у якості 

системи  обирається система усіх підгруп групи. Звужуючи її та обираючи у 

якості  інші системи підгруп групи, будемо отримувати нові -норми, які є 

узагальненнями норми Бера N(G). Перші узагальнення такого роду з'явилися у 

50-х роках ХХ століття. В 1953 році Р. Бер30 досліджував перетин H(G) 

нормалізаторів усіх силовських підгруп скінченної групи G і назвав його 

гіперцентром групи G. Зрозуміло, що гіперцентр H(G) є -нормою, де система  

складається з усіх силовських підгруп групи. Бером було встановлено, що H(G) 

збігається з перетином усіх максимальних нільпотентних підгруп групи, а 

фактор-група G/H(G) є групою без центра. 

Ще одним узагальненням норми групи є так звана А-норма, введена у 1961 

році В. Каппе31, яку він визначив як перетин  нормалізаторів усіх 

максимальних абелевих підгруп скінченної групи G. Зрозуміло, що А-норма 

групи (як і будь-яка інша узагальнена норма) містить норму групи N(G) та її 

центр Z(G). Каппе було встановлено, що норма  містить також другий 
                                                           
24 Baer, R.: Groups with abelian norm quotient group. Amer. J. Math. 61, 700-708 (1939). doi: 10.2307/2371324. 
25 Wang J., Guo, X.: On the norm of finite groups. Algebra Colloq. 14(4), 605-612 (2007). 
doi:10.1142/S1005386707000557. 
26 Субботин, И.Я.: О группах с инвариаторным условием. Подгрупповая характеризация групп, Ин-т матем. АН 
УССР, Киев, 99-109 (1982). 
27 De Falco, M., De Giovanni, F., Musella, C.: Groups with decomposable set of quasinormal subgroups. Serdica Math. 

J. 27, 137-142 (2001). 
28 Bell, H., Guzman, F., Kappe, L. C.: Ring analogues of Baer`s norm and P.Hall`s margins. Arch. Math. 55 (4), 342-

354 (1990). doi:10.1007/BF01198472. 
29 Dixon, M. R., Kurdachenko, L. A., Otal, J.: Linear groups with finite dimensional orbits. Proc. Ischia Group Theory, 

131-145 (2010). 
30 Baer, R.: Group Elements of Prime Power Index. Trans. Amer. Math. Soc. 75(1), 20-47 (1953). doi:10.1090/S0002-
9947-1953-0055340-0. 
31 Kappe, W.: Die A-Norm einer Gruppe. Illinois J. Math. 5 (2), 187-197 (1961). doi:10.1215/ijm/1255629817. 
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гіперцентр групи G, а група автоморфізмів, яку індукує G на нормі  

нільпотентна класа не вище 2. Окрім того, кожен елемент А-норми переставний 

зі своїми спряженими, а сама норма  є близькою до підгрупи правих 

енгелевих елементів довжини 2, що дозволило використати її у дослідженні 

енгелевих груп. А-норма групи G міститься у підгрупі R(G), що породжується 

всіма правими енгелевими елементами довжини 2 цієї групи, а фактор-група 

 є елементарною абелевою 2-групою. 

Згодом В. Каппе узагальнив поняття А-норми групи та увів до розгляду Е-
норму32 групи, яку визначив як перетин нормалізаторів усіх максимальних 

підгруп групи із заданою теоретико-груповою властивістю Е. З поняттям Е-
норми пов'язана підгрупа , яка вивчалася В. Гашюцем33 і була визначена 

ним як перетин нормалізаторів усіх максимальних підгруп скінченної групи G 

(тобто,  є -нормою групи для системи , що складається з неінваріантних 

максимальних підгруп даної групи). Виявилось, що  нільпотентна і 

, де  – підгрупа Фраттіні групи G. 

У 1958 році, вивчаючи властивості субнормальних підгруп, Г. Віландт34 

увів до розгляду підгрупу , що є перетином нормалізаторів усіх 

субнормальних підгруп групи. Зрозуміло, що підгрупа Віландта  є -

нормою для системи  субнормальних підгруп групи, тому в нільпотентній 

групі  збігається з нормою N(G). Д. Робінсоном35 було встановлено, що в 

скінченній групі підгрупа  неодинична та містить кожну просту неабелеву 

субнормальну підгрупу групи G (а в нескінченній групі кожну мінімальну 

нормальну підгрупу, що задовольняє умову мінімальності для субнормальних 

підгруп). Аналогічні результати для деяких класів нескінченних груп отримали 

Дж. Роузблед36 та Дж. Коссі37. Зокрема, Дж. Роузблед довів, що в групі G, яка 

задовольняє умову мінімальності для субнормальних підгруп, фактор-група 

G/  скінченна. Підгрупа Віландта та її узагальнення вивчалися цілим рядом 

алгебраїстів, зокрема: О. Кегелем38, Дж. Коссі та Р. Брайсом39, Р. Брендлом, 

Ф. де Джіованні і С. Франчіозі40, С. Весереллом41, А. Каміна42.  

                                                           
32 Kappe, W.: E-Normen Endlicher Gruppe. Arch. Math. 19, 256–264 (1968). 
33 Gashutz, W.: Uber die -Untergruppe endlicher Gruppen. Mat. Z. 58 (5), 160-170 (1953). 
34 Wielandt, H.: Uber den Normalisator der Subnormalen Untergruppen. Mat. Z. 69 (5), 463-465 (1958). 
35 Robinson, D. J. S.: On the theory of subnormal subgroups. Math. Z. 89, 30-51 (1965). doi:10.1007/BF01111712. 
36 Roseblade, J. E.: On certain subnormal coalition classes. J. Algebra. 1, 132–138 (1964). 
37 Cossy, J.: The Wielandt subgroup of a polycyclic group. Glasg. Math. J. 33(2), 231-234 (1991). 

doi:10.1017/S0017089500008260 
38 Kegel, O. H.: Uber den Normalisator von subnormalen und erreichbaren Untergruppen. Math. Ann. 63, 248-258 

(1966). doi:10.1007/BF02052288. 
39 Bryce, R.: Subgroups like Wielandt's in Finite Soluble Groups. Math. Proc. Cambridge Philos. Soc. 107 (2), 239-259 

(1990). 
40 Brandl, R., Franciosi, S., Giovanni, F.: On the Wielandt subgroup of a infinite soluble groups. Glasg. Math. J. 32(2), 

121-125 (1990). doi:10.1017/S0017089500009149. 
41 Wethеrell, C.J.T.: Soluble groups of small Wielandt length. Commun. Algebra. 32 (4), 1472-1486 (2004). 

doi:10.1081/AGB-120028792. 
42 Camina, A. R.: The Wielandt length of finite groups. J. Algebra. 15, 142-148 (1970). doi:10.1016/0021-

8693(70)90091-8. 
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У 1995 році Дж. Байдлеманом, М. Діксоном та Д. Робінсоном43 вивчалася 

так звана узагальнена підгрупа Віландта IW(G), яку було визначено як є перетин 

нормалізаторів усіх нескінченних субнормальних підгруп групи. Зрозуміло, що 

підгрупа IW(G) характеристична та містить W(G), а в групах з умовою IW(G)=G 
нормальні всі нескінченні субнормальні підгрупи (групи з такою властивістю 

вивчалися, зокрема, в роботі44). Було досліджено властивості групи G за умови, 

що IW(G)≠W(G), та охарактеризовано будову фактор-групи IW(G)/W(G).  
Ф. Марі та Ф. де Джіованні45 досліджували також -норму W*(G), в якій 

систему  складають усі несубнормальні підгрупи групи. Було встановлено, що 

в групі G зі скінченною кількістю нормалізаторів несубнормальних підгруп 

фактор-група G/W*(G) скінченна. 

Ряд досліджень46,47,48 присвячено вивченню -норм, в яких у якості 

системи  обиралася система деяких характеристичних підгруп (наприклад, 

система  складалася з комутантів усіх підгруп, з комутантів усіх субнормаль- 

них (відповідно, несубнормальних) підгруп тощо). Одна з таких -норм – D(G) 

– була розглянута Ш. Лі та Ж. Шеном49 для системи  комутантів усіх підгруп 

скінченної групи G. Було доведено, що група G розв’язна з довжиною Фіттінга 

не більше 3, якщо норма D(G) містить усі елементи простих порядків групи, а у  

випадку G=D(G) група G має нільпотентний комутант G'.  
В останні роки досить популярними є дослідження груп50,51,52,53, що 

стосуються узагальнених норм різних систем резидуалів групи. Нагадаємо, що 

-резидуалом групи G називається найменша нормальна підгрупа  групи G така, 

що . Наприклад, якщо  – клас абелевих груп, то -резидуал групи G 

збігається з комутантом G' групи G. У цьому контексті Ж. Шен, В. Ши та 

Ж. Кван54 досліджували норму S(G) нільпотентних резидуалів всіх підгруп 

                                                           
43 Beidleman, J.C., Dixon, M.R., Robinson, D.J..S.: The generalized Wielandt subgroup of a group. Canad. J. Math. 47 

(2), 246-261 (1995). 
44 De Giovanni, F., Fransiosi, S.: Groups in which every infinite subnormal subgroup is normal. J. Algebra. 96 (2), 566-

580 (1985). 
45 Mari, F., Giovanni, F.: Groups with Few Normalizer Subgroups. Irish. Math. Soc. Bull. 56, 103-113 (2005). 
46 Shen, Zh., Lia, Sh., Shi, W.: On the norm of the derived subgroups of all subgroups of a finite group. Bull. Iranian 

Math. Soc. 40 (1), 281-291 (2014).  
47 Gong, L., Zhao, L., Guo, X.: On the Generalized Norm of a Finite Group. J. Algebra Appl. 15 (1), 1650008 (2016). 

doi.org/10.1142/S0219498816500080. 
48 Shen, Zh., Chen, J., Lia, Sh.: On the Derived Norm of a Finite Group. Ukrainian Math.J. 68, 1184-1191 (2017). 

doi:10.1007/s11253-017-1286-x. 
49 Lia, Sh., Shen, Zh.: On the intersection of the normalizers of derived subgroups of all subgroups of a finite group. J. 

Algebra. 323 (5), 1349-1357 (2010). doi:10.1016/j.jalgebra.2009.12.015. 
50 Su, N., Wang, Ya.: On the intersection of normalizers of the -residuals of all subgroups of a finite group. J. Algebra. 

392 (15), 185-198 (2013). doi:10.1016/j.jalgebra.2013.06.037. 
51 Chen, X., Guo, W.: On the  -norm and the -norm of a finite group. J. Algebra. 405 (1), 213-231 (2014). 

doi:10.1016/j.jalgebra.2014.01.042. 
52 Selkin, V.M., Kosenok, N.S.: On the generalized norm of a finite group. Probl. Phys. Math.Tech. 4 (37), 103-105 

(2018). 
53 Hu, B., Huang, J., Skiba, A.: On the σ-nilpotent norm and the σ-nilpotent length of a finite group. Glasg. Math. J., 

63 (1)  121-132 (2021). doi.:10.1017/S0017089520000051. 
54 Shen, Zh., Shi, W., Qian, G.: On norm of the nilpotent residuals of all subgroups of a finite order. J. Algebra.  352 (1), 

290-298 (2012). doi:10.1016/J.JALGEBRA.2011.11.018. 

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=BIN%20HU&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=JIANHONG%20HUANG&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=ALEXANDER%20N.%20SKIBA&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/journals/glasgow-mathematical-journal
https://www.cambridge.org/core/journals/glasgow-mathematical-journal/volume/62578DBD19BC963E570EBEC57148369A
https://doi.org/10.1017/S0017089520000051
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простого порядку групи G. Було встановлено, що скінченна група G розв'язна, 

якщо всі елементи простого порядку цієї групи містяться в нормі S(G).  

Звуження системи  всіх підгруп групи G до системи усіх абелевих і, 

навіть, усіх циклічних підгруп, не приводить до розширення норми N(G) групи 

G. Проте при виборі у якості  системи усіх нециклічних підгруп (за умови, що 

система таких підгруп в групі непорожня), відповідна -норма (її було названо 

нециклічною нормою групи) буде відмінною від норми Бера N(G).  

Поняття нециклічної норми  групи як перетину нормалізаторів усіх 

нециклічних підгруп групи було введене Ф.М. Лиманом55. Зрозуміло, що 

нециклічна норма є максимальною підгрупою групи G, що нормалізує усі 

нециклічні підгрупи цієї групи. Тому в ній нормальними є усі нециклічні 

підгрупи (за умови, що сама норма  нециклічна). Властивості й будову 

досить широких класів неабелевих груп, в яких усі нециклічні підгрупи 

нормальні, було досліджено Ф.М. Лиманом56 наприкінці 70-х років минулого 

століття. Таким чином, будова неабелевих груп з умовою  відома. У 

зв’язку з цим виникло природнє питання дослідити властивості груп, в яких 

така норма є власною підгрупою. Відповідна задача була розв’язана для 

нескінченних неабелевих груп, в яких нециклічна норма локально ступінчаста 

та має в групі скінченний (неодиничний) індекс55. Було встановлено, що групи з 

вказаним обмеженням є скінченними розширеннями своїх центрів та одержано 

достатні умови дедекіндовості підгрупи  в нескінченних групах.  

Ще одним обмеженням, яке досить сильно впливає на властивості групи, та 
в багатьох випадках дозволяє описати її будову з точністю до визначальних 

співвідношень і твірних елементів, є недедекіндовість відповідної -норми 
групи. Зокрема, досліджуючи вплив нециклічної норми на властивості локально 
скінченних груп, було встановлено57, що будь-яка нескінченна локально 
скінченна група з недедекіндовою нециклічною нормою локально нільпотентна 
та має нециклічні силовські p-підгрупи лише за одним простим числом p. Такі 
групи є скінченними розширенням квазіциклічної підгрупи і за умови 
нескінченності центра групи збігаються з нециклічною нормою .  

Вивченням властивостей норми нециклічних підгруп  скінченних груп 

та дослідженням її впливу на групу також займалися Ж. Шен, В. Ши, 

Дж. Жан58. Ними було встановлено, що норма нециклічних підгруп скінченної 

групи розв'язна, а комутант групи нільпотентний, якщо усі елементи простого 

порядку чи порядку 4 з групи містяться у нециклічній нормі.  

У 2005 році Ф. Марі, Ф. де Джіованні59 було розглянуто норму , що є 

перетином нормалізаторів усіх неабелевих підгруп групи й доведено, що 

                                                           
55 Лиман, Ф. H.: О бесконечных группах, нециклическая норма которых имеет конечный индекс. Укр. мат. 

журн.  49 (5), 678-684 (1997). 
56 Лиман, Ф. М.: Групи з інваріантними нециклічними підгрупами. Допов. АН УРСР. 12, 1073-1075 (1967). 
57 Лукашова, Т.Д.: Про нециклічну норму нескінченних локально скінченних груп. Укр. мат. журн. 54 (3), 342-

348 (2002). 
58Shen, Z., Shi, W., Zhang, J.:  Finite non-nilpotent generalizations of Hamiltonian groups. Bull. Korean. Math.Soc. 48 

(6), 1147-1155 (2011). 
59 Mari, F., Giovanni, F.: Groups with Few Normalizer Subgroups. Irish. Math. Soc. Bull. 56, 103-113 (2005). 
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локально ступінчаста група G, в якій фактор-група  скінченна, має 

скінченний комутант G'. Цей результат узагальнює відому теорему Шура про 

скінченність комутанта груп, що є скінченними розширеннями своїх центрів. 

Відзначимо також, що в неабелевих групах з умовою  =G нормальні усі 

неабелеві підгрупи. Такі групи називають метагамільтоновими, а їх будова для 

досить широких класів груп у наш час добре відома60,61,62. 

Дослідження норми неабелевих підгруп продовжили М. Фалько, 

Ф. де Джіованні, Л. Курдаченко та C. Музела63,64. Вказану вище норму автори 

назвали метанормою групи і позначили її M(G). Досліджуючи вплив метанорми 

на властивості групи, було встановлено, що локально скінченна група G 

метагамільтонова, якщо її метанорма M(G) ненільпотентна і має комутант 

простого порядку .  

У різних дослідженнях нескінченних груп досить ефективними 
виявляються обмеження, які накладаються на різні системи нескінченних 

підгруп . Тому при дослідженні нескінченних груп з обмеженнями на  

узагальнені норми у якості системи  природньо вибрати одну із систем 
нескінченних підгруп. Такі дослідження були проведені, зокрема, для системи 
усіх нескінченних65 підгруп групи за умови, що вказана система підгруп 

непорожня. Відповідну -норму було позначено  й названо нормою 

нескінченних підгруп групи. Було встановлено, що в неперіодичній групі G 
вказана норма абелева і збігається з центром групи, якщо вона містить 
елементи нескінченного порядку. При цьому неперіодичні неабелеві групи, в 
яких норма  має скінченний індекс, є мішаними й вичерпуються 

скінченними розширеннями своїх центрів. 
Таким чином, накладаючи додаткові обмеження на ту чи іншу узагальнену 

норму групи, можна одержувати різні розширення уже відомих класів груп. 
Наприклад, в дедекіндових групах норма N(G) збігається з усією групою. 
Розглядаючи ситуацію, коли така норма має скінченний індекс у нескінченній 
групі, одержимо розширення класу нескінченних дедекіндових груп. При цьому 
можна досліджувати зв'язки між цим класом груп та класом груп, в яких кожна 
підгрупа майже нормальна. Аналогічно, можна поставити задачу дослідження 

груп, в яких та чи інша -норма недедекіндова та є власною підгрупою групи. 
Як показують наведені вище результати, вибір у якості визначального 

обмеження недедекіндовості тієї чи іншої -норми, є досить вдалим і дозволяє 
в багатьох випадках повністю охарактеризувати будову усієї групи. 

                                                           
60 Ромалис, Г.М., Сесекин, Н.Ф.: О метагамильтоновых группах I. Мат. записки Уральского ун-та. 5 (3), 45-49 

(1966). 
61 Нагребецкий, В.Т.: Конечные ненильпотентные группы, любая неабелевая подгруппа которых инвариантна. 

Мат. записки Уральского ун-та. 1, 80-88 (1967). 
62 Кузенный, М.Ф., Семко, М.М.: Mетагамiльтоновi групи та iх узагальнення. Ін-т матем. НАН України, Kиїв 

(1996). 
63 De Falco, M., de Giovanni, F., Kurdachenko, L.A., Musella, C.: The Metanorm and its Influence on the Group 

Structure. J. Algebra. 506, 76-91 (2018). doi:10.1016/j.jalgebra.2018.03.020. 
64 De Falco, M., dе Giovanni, F., Kurdachenko, L.A., Musella, C.: The metanorm, a characteristic subgroup: embedding 

properties. J. Group Theory. 21 (5), 847-864 (2018). doi:10.1515/jgth-2018-0020. 
65 Лиман, Ф.М., Лукашова, Т. Д.: Про нескінченні групи з заданими властивостями норми нескінченних 

підгруп. Укр. мат.журн. 53(5), 625-630 (2001). 
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Усе зазначене, а також той факт, що в останні роки кількість наукових 

публікацій за вказаною тематикою значно збільшилася, свідчить про 

актуальність вивчення груп з тими чи іншими обмеженнями, які накладаються 

на узагальнені норми групи для заданих систем підгруп. Розгляду задач, 

пов'язаних із дослідженням властивостей груп за заданими властивостями їх -

норм, де систему  складають відповідно: всі абелеві нециклічні, всі розкладні 

та всі циклічні підгрупи непростого порядку даної групи, й присвячена дана 

дисертаційна робота. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

Дисертаційна робота виконувалась у відповідності з планами наукових 

досліджень кафедри алгебри і комп’ютерної математики механіко-

математичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка у межах теми «Застосування алгебро-геометричних методів у теоріях 

груп, напівгруп, кілець, зображень до задач прикладної алгебри та захисту 

інформації» (номер державної реєстрації 0111U005264), а також в рамках тем 

науково-дослідних робіт кафедри математики Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка: «Дослідження складних 

алгебраїчних і топологічних структур» (номер державної реєстрації 

0111U005735), «Дослідження алгебраїчних і топологічних структур із заданими 

системами обмежень» (номер державної реєстрації 0115U001667), «Дослідження 

груп та інших математичних структур за заданими системами обмежень» (номер 

державної реєстрації  0118U100357).  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є вивчення 

властивостей та характеризація груп в залежності від властивостей їх -норм, 

де систему  складають відповідно: всі абелеві нециклічні, всі розкладні та всі 

циклічні підгрупи непростих порядків групи, а також дослідження взаємов'язків 

між узагальненими нормами групи. У якості визначального обмеження, якому 

задовольняє певна -норма, обирається її недедекіндовість. 

Основними завданнями дослідження є: 

− структурний опис локально скінченних p-груп (p – просте число) з 

недедекіндовою нормою абелевих нециклічних підгруп; 

− характеризація непримарних локально скінченних груп з недеде-

кіндовою локально нільпотентною нормою абелевих нециклічних підгруп; 

− характеризація властивостей та будови періодичних груп, що мають 

недедекіндову норму розкладних підгруп; 

− характеризація властивостей неперіодичних локально розв'язних груп 

залежно від властивостей їх норми розкладних підгруп; 

− структурний опис неперіодичних локально розв'язних груп з 

недедекіндовою локально нільпотентною нормою розкладних підгруп; 

− характеризація неперіодичних груп, що мають недедекіндову норму 

циклічних підгруп непростих порядків; 
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− дослідження взаємозв'язків між узагальненими нормами в групах; 

побудова конкретних прикладів груп, що ілюструють ці зв'язки. 

Об'єктом дослідження виступають групи та їх узагальнені норми для 

заданих систем підгруп . 

Предметом дослідження є властивості -норм груп для заданих систем 

підгруп , а також взаємозв'язки між властивостями груп та їх узагальнених 

норм для систем , що складаються з усіх абелевих нециклічних, усіх 

розкладних та усіх циклічних підгруп непростих порядків групи відповідно. 

Методи дослідження. В дисертаційній роботі використовуються загальні 

методи теорії груп та вже відомі результати про різні класи груп з нормальними 

підгрупами, а також деякі факти з теорії чисел. 

Наукова новизна отриманих результатів. Основними новими науковими 

результатами дисертації є наступні: 

• одержано структурний опис нескінченних локально скінченних p-груп 

(p – довільне просте число) з недедекіндовою нормою абелевих нециклічних 

підгруп; 

• досліджено властивості та одержано повний опис скінченних 2-груп, що 

мають недедекіндову норму абелевих нециклічних підгруп; 

•  охарактеризовано властивості непримарних локально скінченних груп з 

недедекіндовою локально нільпотентною нормою абелевих нециклічних 

підгруп та одержано структурний опис періодичних непримарних локально 

нільпотентних груп, в яких вказана норма недедекіндова; 

• досліджено взаємозв'язки між нормами нециклічних та абелевих 

нециклічних підгруп в класі періодичних локально нільпотентних груп за 

умови недедекіндовості норми абелевих нециклічних підгруп; встановлено 

достатні умови, за яких зазначені вище норми збігаються. 

• уведено до розгляду поняття норми розкладних підгруп, встановлено 

умови її дедекіндовості та досліджено взаємозв'язки між нормами розкладних 

та абелевих нециклічних груп в класах локально скінченних та неперіодичних 

локально розв'язних груп; 

• досліджено властивості та конструктивно описано будову періодичних 

локально нільпотентних груп з недедекіндовою нормою розкладних підгруп та 

нескінченних локально скінченних не локально нільпотентних груп з 

недедекіндовою локально нільпотентною нормою розкладних підгруп; 

• описано властивості неперіодичних локально розв'язних груп з 

недедекіндовою нормою розкладних підгруп та одержано структурну 

характеризацію таких груп за додаткової умови локальної нільпотентності 

вказаної норми; 

• досліджено властивості неперіодичних локально розв'язних груп, в яких 

норма розкладних підгруп має одиничний перетин з нормою абелевих 
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нециклічних груп, та знайдено обмеження, яким задовольняють вказані норми у 

цьому випадку; 

• охарактеризовано властивості норми циклічних підгруп непростих 

порядків в класі неперіодичних груп, визначено умови її абелевості та 

одержано структурний опис неперіодичних груп, в яких вказана норма 

неабелева. 

Одержані в роботі результати мають теоретичний характер й 

узагальнюють відомі результати Р. Бера, Г.Віландта, В.Каппе, Ф.М. Лимана та 

С.М.Чернікова, які з одного боку стосуються узагальнень дедекіндових груп, а 

з іншого – безпосередньо дослідження узагальнених норм в групах. 

Теоретичне та практичне значення отриманих результатів. Робота має 

теоретичний характер. Описані в ній класи груп розширюють конкретну базу 

теорії груп, а розроблена методика дослідження груп та отримані результати 

можуть бути використані в подальших дослідженнях як скінченних, так і 

нескінченних груп з обмеженнями на нормалізатори та узагальнені норми для 

різних систем підгруп .  

Фактичний матеріал дисертації може використовуватись для читання 

спецкурсів та спецсемінарів з теорії груп, а окремі задачі стати основою нових 

наукових досліджень, написання кваліфікаційних робіт та рефератів з теорії груп.  

Особистий внесок здобувача. Основні результати дисертаційної роботи 

отримані автором особисто. Визначення напрямку досліджень належить 

професору Ф.М. Лиману. З 22 наукових публікацій, що виносяться на захист, 7 

робіт є одноосібними. Внесок кожного із співавторів у спільні роботи буде 

вказано нижче. Решту результатів, якщо нічого не зазначено додатково, 

одержано здобувачем особисто. 

У статтях [2,6,7,10,12,17] внески усіх співавторів є рівнозначними і 

нероздільними. В роботах [4] та [8] Лиману Ф.М. належить постановка задачі, 

визначення шляхів реалізації доведень і загальне редагування тексту статей. В 

статті [5] здобувачем сформульовано ідею та визначено методи доведення 

тверджень, разом зі співавтором доведено теореми 2 і 3 (внески співавторів 

рівнозначні і нероздільні). У статті [9] Лиману Ф.М. належить постановка задачі, 

доведення лем 1.2 – 1.3 та наслідку 1.1, приклади 1.1 – 1.2; разом із здобувачем 

доведено теореми 1.1 і 1.2, леми 1.3 – 1.4 (внески співавторів рівні і нероздільні). 

Решта результатів роботи [9]  належить здобувачеві.  

В роботах [11, 15]  постановка задачі, ідея доведення основних результатів 

та загальне редагування тексту належать Лиману Ф.М.; вступи до статей, леми 

1 і 2 та їх наслідки, а також приклади, побудовані у кожній зі статей, належать 

Друшляк М.Г. У статтях [13] і [18] ідея, постановка задачі, а також 

формулювання й доведення леми 2.1 та наслідку 2.1 в [13] належить 

Лиману Ф.М., вступ та загальне редагування – Друшляк М.Г., решта результатів 

належить здобувачеві. 
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У монографії [16] вступ та підрозділ 1.6 написано автором з Друшляк М.Г. 

(внески співавторів є рівнозначними і нероздільними). Також Друшляк М.Г. 

належать деякі результати підрозділу 3.2 (леми 3.2.3 – 3.2.4, доведення теорем 

3.2.2 – 3.2.3, лем 3.2.6 – 3.2.8 і наслідків 3.2.8 – 3.2.10), приклади з підрозділу 

3.5. Підрозділ 3.4 написаний автором разом з Лиманом Ф.М. та Друшляк М.Г. 

(внески співавторів рівнозначні і нероздільні). Підрозділ 3.7 повністю 

написаний Лиманом Ф.М. та Друшляк М.Г. Здобувачем разом із Лиманом Ф.М. 

написано підрозділи 1.1 – 1.2 та 4.5 – 4.7 й отримано деякі твердження 

підрозділу 3.5 (леми 3.5.2 – 3.5.4) (внески співавторів є рівнозначними та 

нероздільними). Окрім того, Лиманом Ф.М. визначено ідею та напрямки 

досліджень, здійснено загальне редагування тексту монографії, доведено деякі 

твердження четвертого розділу (леми 4.2.1 – 4.2.2, наслідок 4.2.1), побудовано 

приклади 4.2.2 – 4.2.3. Решта результатів належить здобувачеві. 

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення та результати 

дисертації доповідались та обговорювались на наступних міжнародних 

конференціях:  

• Міжнародній математичній конференції, присвяченій 100-річчю від 

початку роботи Д.О. Граве у Київському ун-ті (Київ, 2002); 

• Четвертій Міжнародній алгебраїчній конференції в Україні (Львів, 

2003); 

• П'ятій Міжнародній алгебраїчній конференції в Україні (Одеса, 2005); 

• Міжнародній алгебраїчній конференції «Класи груп і алгебр», 

присвяченій 100-річчю з дня народження С.А. Чуніхіна (Гомель, 2005); 

• Шостій Міжнародній алгебраїчній конференції в Україні (Кам'янець-

Подільський, 2007); 

• Міжнародній алгебраїчній конференції, присвяченій 100-річчю з дня 

народження професора О.Г. Куроша (Москва, 2008); 

• Сьомій Міжнародній алгебраїчній конференції в Україні (Харків, 2009); 

• Восьмій Міжнародній алгебраїчній конференції в Україні (Луганськ, 2011); 

• Міжнародній математичній конференції, присвяченій 70-річчю проф. 

Володимира Кириченка (Миколаїв, 2012); 

• Міжнародній конференції з алгебри, присвяченій 100-річчю з дня 

народження С.М. Чернікова (Київ, 2012); 

• Дев'ятій Міжнародній алгебраїчній конференції в Україні (Львів, 2013); 

• Міжнародній алгебраїчній конференції, присвяченій 100-річчю з дня 

народження Л.А. Калужніна (Київ, 2014); 

• Десятій Міжнародній алгебраїчній конференції в Україні, присвяченій 

70-річчю Ю.А. Дрозда (Одеса, 2015); 

• Міжнародній конференції «Групи та їхні дії: геометрія та динаміки», 

присвяченій пам'яті професора Віталія Сущанського (Київ, 2016); 

• Одинадцятій Міжнародній алгебраїчній конференції в Україні, 

присвяченій 75-річчю В.В. Кириченка (Київ, 2017); 
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• Дванадцятій Міжнародній алгебраїчній конференції в Україні, 

присвяченій 215-річчю з дня народження В. Буняковського (Вінниця, 2019); 

• Міжнародній математичній конференції, присвяченій 60-річчю кафедри 

алгебри та математичної логіки Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка (Київ, 2020). 

Також результати дисертаційного дослідження доповідались на наукових 

семінарах кафедри математики Сумського державного педагогічного університету 

імені А.С. Макаренка (Суми, 2005–2020 рр.) та на алгебраїчному семінарі 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, 2020 р.). 

Публікації. Результати, представлені в дисертації, опубліковано в 21 
статті провідних фахових видань України та інших країн [1–15, 17–20, 43–44], з 
яких 10 – у журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз даних 
Scopus та/або Web of Science, в монографії [16] та в 22 тезах доповідей 
міжнародних наукових конференцій [21–42]. Стаття [19] опублікована у 
виданні, віднесеного до другого квартиля (Q2) відповідно до класифікації 
SCImago Journal and Country Rank, ще 6 статей [9,10,13,17,18,20] – у виданнях, 
що відносяться до третього квартиля (Q3). За наказом Міністерства освіти і 
науки України №1220 від 23 вересня 2019 року «Про опублікування результатів 
на здобуття наукових степенів доктора і кандидата наук» наукова публікація у 
виданнях, віднесених до першого і другого квартилів (Q1, Q2) відповідно до 
класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports, 
прирівнюється до трьох, а третього квартиля (Q3) – до двох публікацій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з 
анотацій українською та англійською мовами, списку публікацій за темою 
дисертації, переліку умовних позначень, вступу, шести розділів, висновків, 
списку використаних джерел, що налічує 228 найменувань і займає 21 сторінку, 
та додатку. Загальний обсяг роботи складає 309 сторінок друкованого тексту, з 
яких 259 сторінок становить основна частина дисертації. 

Автор висловлює щиру вдячність своєму науковому консультанту, 
професору Анатолію Петровичу Петравчуку за постійну увагу, допомогу та 
підтримку при підготовці дисертаційної роботи. 

Особливу подяку автор висловлює своєму вчителю, професору 
Федору Миколайовичу Лиману  за цікаві ідеї, безцінні поради й змістовні 
дискусії. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження; 

вказано зв'язок роботи з науковими програмами, планами та темами; визначено 

мету, завдання, об'єкт, предмет та методи дослідження; розкрито наукову 

новизну; визначено теоретичне та практичне значення одержаних результатів; 

наведено інформацію про особистий внесок здобувача та апробацію результатів 

дослідження; охарактеризовано зміст дисертації. 
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Перший розділ «Локально скінченні -групи з обмеженнями на норму 

абелевих нециклічних підгруп» присвячено вивченню властивостей норми  

абелевих нециклічних підгруп та дослідженню її впливу на властивості самої 

групи. Норма  є перетином нормалізаторів усіх абелевих нециклічних підгруп 

у групі і вводиться лише для груп, в яких система таких підгруп непорожня. В 

якості визначального обмеження обрано недедекіндовість вказаної норми.  

Зрозуміло, що в групі G, яка містить хоча б одну абелеву нециклічну 

підгрупу, і збігається з нормою , усі абелеві нециклічні підгрупи нормальні. 

Неабелеві групи з такою властивістю детально вивчалися Ф.М. Лиманом66 та 

були названі  -групами (відповідно, -групами, якщо вони є -групами). 

В підрозділі 1.1 описано ряд загальних властивостей норми абелевих 

нециклічних підгруп та знайдено умови, за яких вказана норма є дедекіндовою 

підгрупою. Підрозділ 1.2 присвячено дослідженню властивостей локально 

скінченних -груп (  – довільне просте число), що мають недедекіндову норму 

 абелевих нециклічних підгруп. Зв’язок між існуванням абелевих нецик-

лічних підгруп у групі та її нормі  встановлює теорема 1.1. 

Теорема 1.1. Якщо локально скінченна -група G (p – довільне просте 

число), норма  абелевих нециклічних підгруп якої недедекіндова, містить 

абелеві нециклічні підгрупи, то такі підгрупи містить і норма  цієї групи. 

Встановлено (лема 1.4), що довільна локально скінченна -група, яка має 

недедекіндову норму , не містить елементарних абелевих підгруп порядку 

. Це твердження узагальнює відповідні результати Ф.М. Лимана, отримані 

для -груп, які водночас є нормами своїх абелевих нециклічних підгруп. 

Окрім того, з умови недедекіндовості норми , нециклічності її нижнього 

шару й центральності його в групі випливає, що  містить усі елементи 

простого порядку даної групи (лема 1.5).  

Те, що умова недедекіндовості норми  є досить сильним обмеженням та 

суттєво впливає на властивості усієї групи підтверджує й теорема 1.2, в якій 

стверджується, що усі нескінченні локально скінченні -групи з вказаним 

обмеженням на норму  задовольняють умову мінімальності для підгруп і є 

скінченними розширеннями квазіциклічної підгрупи. 

Теорема 1.2. Будь-яка нескінченна локально скінченна -група  (  – 

довільне просте число) з недедекіндовою нормою  абелевих нециклічних 

підгруп є скінченним розширенням квазіциклічної -підгрупи A. При цьому якщо 

p≠2, то AZ(G). 

У підрозділах 1.3 – 1.4 досліджувались властивості нескінченних локально 

скінченних -груп (  –довільне просте число) з недедекіндовою нормою . 

Виявилося, що для нескінченних локально скінченних -груп при p≠2, умова 
                                                           
66Лиман, Ф.М.: p-групи, всі абелеві нециклічні підгрупи яких інваріантні. Доклады АН УРСР. 8, 696–699 (1968) 
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неабелевості норми  еквівалентна умові інваріантності усіх абелевих 

нециклічних підгруп в групі. Повний опис нескінченних локально скінченних 

-груп (p≠2) з вказаним обмеженням на норму  наведено в теоремі 1.3. 

Теорема 1.3. Будь-яка нескінченна локально скінченна -група (p≠2) G, що 

має неабелеву норму  абелевих нециклічних підгруп, є -групою виду 

 

де A – квазіциклічна p-група, |b |=|c |=p, [A, ]=E, [b, c]= , | |=p та 

збігається з нормою .  

Аналогічний результат має місце й для локально скінченних 2-груп, що 

мають нескінченну недедекіндову норму . Повний опис таких груп наведено 

у теоремі 1.4. 

Теорема 1.4. Будь-яка локально скінченна 2-група G, що має нескінченну 

недедекіндову норму  абелевих нециклічних підгруп, є -групою одного з 

типів: 

1) де А – квазіциклічна 2-група, ,  для 

будь-якого елемента  

2) де А – квазіциклічна 2-група,   для 

будь-якого елемента  

3) , де А – квазіциклічна 2-група,  – група кватерніонів 

порядку 8; 

4)  де А – квазіциклічна 2-група,  

,     і збігається з . 

З іншого боку, існують нескінченні 2-групи, в яких норма абелевих 

нециклічних підгруп є скінченною недедекіндовою групою. Групи з такою 

властивістю описує теорема 1.5, в якій виділено чотири типи груп, що мають 

скінченну недедекіндову норму . Усі ці групи двуступінно розв'язні, містять 

підгрупу кватерніонів і є скінченними розширеннями квазіциклічної підгрупи.  

Зазначимо, що на відміну від класу нескінченних локально скінченних -

груп (p≠2) з недедекіндовою нормою , який збігається з класом нескін-

ченних -груп, клас нескінченних локально скінченних 2-груп з недеде-

кіндовою нормою  є багатшим і окрім -груп містить групи з неінваріант-

ними абелевими нециклічними підгрупами. З теорем 1.3 – 1.5 випливає також, 

що норма  нескінченної локально скінченної р-групи дедекіндова (а у 

випадку p≠2 – абелева), якщо вона має в групі скінченний неодиничний індекс 

(наслідки 1.10, 1.14).  

Ще одне питання, яке розглядається у першому розділі, пов’язане із 

вивченням взаємозв'язків між нормою абелевих нециклічних підгруп та 

близькою до неї нециклічною нормою групи, що є перетином нормалізаторів 

усіх нециклічних підгруп групи. Встановлено, що в класі нескінченних 
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локально скінченних -груп (p – довільне просте число) з нескінченним 

центром та недедекіндовою нормою абелевих нециклічних підгруп вказані 

норми збігаються (наслідок 1.22). Наведено конкретні приклади груп, які 

підтверджують, що на відміну від локально скінченних -груп при p≠2, в 

нескінченних локально скінченних 2-групах вказані норми можуть не 

співпадати навіть за умови недедекіндовості обох норм. 

У другому розділі роботи досліджуються властивості скінченних 2-груп, в 

яких норма  абелевих нециклічних підгруп недедекіндова. Зазначимо, що 

скінченні -групи з неабелевою нормою  при p≠2 вивчалися М.Г. Друшляк67. 

Тому отримані у цьому підрозділі результати фактично завершують дослідження 

скінченних -груп, в яких норма абелевих нециклічних підгруп недедекіндова. 

В підрозділі 2.1 розглядалися скінченні 2-групи, що мають нециклічний 

центр та недедекіндову норму . Було встановлено (теорема 2.1), що в таких 

групах норма абелевих нециклічних підгруп збігається з нециклічною нормою, 

якщо група не містить підгрупи кватерніонів. Характеризацію скінченних 2-

груп, що мають нециклічний центр та недедекіндову норму , наведено в 

теоремі 2.2. Доведення теореми 2.2 значною мірою спиралося на доведення 

низки лем (леми 2.4 – 2.10), в яких було встановлено структуру груп за 

конкретними типами їх норм абелевих нециклічних підгруп. 

Теорема 2.2. Скінченні 2-групи з нециклічним центром та недедекіндовою 

нормою абелевих нециклічних підгруп вичерпуються групами наступних типів: 

1) G – негамільтонова -група з нециклічним центром;  ; 

2) , де  – група кватерніонів порядку 8,  – узагальнена група 

кватерніонів,     , 

 ,  , , , ; 

; 

3)       

, ,  , 

 

У підрозділі 2.2 досліджувались скінченні 2-групи з циклічним центром та 

тим же обмеженням на норму . Вичерпний опис таких груп наведено у 

теоремі 2.3, в якій виділено 7 типів груп. Отриманий у теоремі 2.3 клас груп 

виявився більш широким, ніж клас груп з нециклічним центром та власною 

недедекіндовою нормою . Як і у випадку груп з нециклічним центром та 

недедекіндовою нормою , більшість із наведених у теоремі 2.3 типів груп 

мають відмінну від норми  нециклічну норму . 

 

                                                           
67Друшляк,М.Г.: Конечные p-группы (p≠2) с неабелевой нормой абелевых нециклических подгрупп. Известия 

Гомельского госуд. ун-та имени Ф.Скорины. 58 (1), 192-197 (2010). 
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Теорема 2.3. Скінченні 2-групи з недедекіндовою нормою  абелевих 

нециклічних підгруп та циклічним центром вичерпуються групами наступних 

типів: 

1) G – негамільтонова -група з циклічним центром; ; 

2) , , , , 

; ; 

3) ,   

,  ; ; 

4) , ,   

  , , ; 

5) , де ; ; 

6) , де , , , , 

, , , , ; ; 

; 

7)  де , , 

,   . 

Отримані в теоремах 2.2 – 2.3 класи груп розширюють клас -груп, що 

збігаються зі своїми нормами абелевих нециклічних підгруп, й поповнюють 

класи узагальнено дедекіндових груп. 

Дослідження властивостей груп за властивостями їх норми абелевих 

нециклічних підгруп було продовжено у третьому розділі «Періодичні 

непримарні групи з обмеженнями на норму абелевих нециклічних підгруп», де 

розглядалися періодичні непримарні групи, в яких норма  абелевих 

нециклічних підгруп є недедекіндовою локально нільпотентною підгрупою. 

У підрозділі 3.1 досліджувалися загальні властивості непримарних 

локально скінченних груп із вказаними обмеженнями на норму . Було 

встановлено, що у нескінченному випадку такі групи задовольняють умову 

мінімальності для абелевих підгруп та є скінченними розширеннями 

квазіциклічної підгрупи (леми 3.2 –3.3). 

Лема 3.3. Нехай G – нескінченна локально скінченна група, що має 

локально нільпотентну норму  з негамільтоновою силовською -групою 

. Тоді G є скінченним розширенням квазіциклічної -підгрупи. 

У підрозділі 3.2 вивчалися періодичні локально нільпотентні непримарні 

групи з недедекіндовою нормою  абелевих нециклічних підгруп. 

Властивості таких груп описуються в теоремі 3.1, яка стверджує, що довільна 
періодична локально нільпотентна група G тоді і тільки тоді має недедекіндову 
норму абелевих нециклічних підгруп, коли вона є прямим добутком силовської 

p-підгрупи (p – просте число, p(G)) з недедекіндовою нормою  абелевих 

нециклічних підгруп та скінченної -підгрупи, всі абелеві підгрупи якої циклічні. 
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Теорема 3.1. Будь-яка періодична локально нільпотентна група G тоді і 

тільки тоді має недедекіндову норму  абелевих нециклічних підгруп, коли  

 

де  – силовська p-підгрупа групи G з недедекіндовою нормою  абелевих 

нециклічних підгруп (p(G)),  – скінченна p'-підгрупа, усі абелеві підгрупи 

якої циклічні, i , де  – циклічна (зокрема, одинична) група 

непарного порядку, взаємно простого з p, H – скінченна циклічна (у тому числі 

одинична) або кватерніонна 2-група (при ).  

У цьому випадку , де , якщо  – циклічна 2-

група або група кватерніонів порядку 8 та , , якщо 

 – кватерніонна 2-група порядку більшого за 8,  

 

Оскільки будова таких груп фактично визначається будовою силовської p-

підгрупи  (й описується теоремами 1.3 – 1.5, 2.2 – 2.3 та твердженням 1.3), то 

теорема 3.1 в сукупності з вище вказаними твердженнями дає вичерпну характе- 

ризацію досліджуваних груп у класі нескінченних локально нільпотентних (та 

скінченних нільпотентних) груп. Окрім того, з теореми 3.1 випливає, що норма 

 абелевих нециклічних підгруп нескінченної періодичної локально 

нільпотентної групи G дедекіндова, якщо 1<[G: ]<, а силовська 2-підгрупа 

групи G не є скінченною кватерніонною 2-групою порядку більшого за 8 

(наслідок 3.7).  

У підрозділі 3.3 досліджувались нескінченні локально скінченні не 

локально нільпотентні групи, в яких норма абелевих нециклічних підгруп 

недедекіндова і є локально нільпотентною групою. Було охарактеризовано 

структуру таких груп (теореми 3.2, 3.4) та встановлено, що за додаткової умови  

нескінченності норми  вони є напівпрямими добутками нормальної 

силовської p-підгрупи групи G, що збігається з силовською p-підгрупою норми 

, та скінченної -підгрупи, усі абелеві підгрупи якої циклічні. 

Теорема 3.2. Нехай G – локально скінченна не локально нільпотентна 

група, яка має нескінченну локально нільпотентну недедекіндову норму  

абелевих нециклічних підгруп. Тоді  

 

де  – нескінченна -група, що збігається з силовською p-підгрупою норми 

, H – скінченна група, всі абелеві підгрупи якої циклічні і (|H|, p)=1. При цьому 

кожний елемент hH, що має непарний порядок і централізує деяку абелеву 

нециклічну підгрупу M , належить централізатору норми . 
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Отримані твердження узагальнюють результати Ф.М. Лимана68 щодо 

непримарних негамільтонових локально скінченних груп з умовою G= . 

Четвертий розділ «Періодичні групи із заданими властивостями норми 

розкладних підгруп групи» було присвячено дослідженню властивостей та 

впливу на різноманітні характеристики групи ще однієї узагальненої норми – 

норми  розкладних підгруп групи. Так будемо називати максимальну 

підгрупу групи G, що нормалізує кожну розкладну підгрупу цієї групи. 

Розкладною називається підгрупа, яку можна подати у вигляді прямого добутку 

двох нетривіальних множників. У разі відсутності розкладних підгруп в групі 

будемо вважати, що норма  збігається з групою G.  
Оскільки будова досить широких класів груп, в яких вказана норма 

збігається з групою (тобто, груп, які не містять розкладних підгруп та груп, в 

яких кожна розкладна підгруп є нормальною), відома69, то природньо дослідити 

властивості груп, в яких норма  задовольняє певним обмеженням і є власною 

підгрупою групи. В даній роботі у якості такого обмеження обиралася 

недедекіндовість вказаної норми. 

У підрозділі 4.1 розглядаються властивості норми розкладних підгруп, а 

також ряд умов, що характеризують вплив цієї норми на властивості групи (за 

умови недедекіндовості ). Одну з таких умов (що має місце як для 

періодичних, так і для неперіодичних груп) визначає теорема 4.1. 

Теорема 4.1. Будь-яка група G, що має недедекіндову норму   

розкладних підгруп, тоді і тільки тоді містить непримарні абелеві підгрупи, 

коли підгрупи з такими властивoстями містить її норма . 

Зважаючи на досить тісні зв'язки між класами розкладних абелевих та 

абелевих нециклічних підгруп, у підрозділі 4.2 досліджувались зв'язки між 

нормами розкладних та абелевих нециклічних підгруп. Було встановлено, що в 

класі локально скінченних -груп ці норми збігаються (теорема 4.2). 

Теорема 4.2. В довільній локально скінченній -групі G, що містить 

абелеву нециклічну підгрупу, норми абелевих нециклічних підгруп і розкладних 

підгруп збігаються: = . 

Отже, в класі локально скінченних -груп, що містять хоча б одну абелеву 

нециклічну підгрупу, норма  розкладних підгруп недедекіндова тоді і тільки 

тоді, коли недедекіндовою є норма  абелевих нециклічних підгруп. 

Виходячи з останнього зауваження, клас локально скінченних -груп, що 

містять абелеву нециклічну підгрупу і мають недедекіндову норму розкладних 

підгруп, збігається з класом локально скінченних -груп з недедекіндовою 

нормою абелевих нециклічних підгруп. У зв'язку з цим нескінченні -групи з 

                                                           
68 Лиман, Ф.H.: Периодические группы, все абелевы нециклические подгруппы которых инвариантны. In: Группы 

с ограничениями для подгрупп. Наукова думка, Київ, 65–96 (1971). 
69Лиман, Ф. Н.: Группы, все разложимые подгруппы которых инвариантны. Укр. мат. журн. 22 (6), 725-733 
(1970). 
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недедекіндовою нормою  є скінченними розширеннями квазіциклічної 

підгрупи. Повний опис таких груп наведено у наслідках 4.9 і 4.11. 

Наслідок 4.9. Будь-яка нескінченна локально скінченна -група (p≠2) G, що 

має неабелеву норму  розкладних підгруп, є групою виду 

 

де A – квазіциклічна p-група, , [A, ]=E, [b,c ]= , | |=p та 

збігається з нормою . 

Відповідно, довільна нескінченна локально скінченна 2-група G, що має 

недедекіндову норму  розкладних підгруп, є групою одного з типів, вказаних 

у формулюваннях теорем 1.4 або 1.5, причому =  (наслідок 4.11) 

У підрозділі 4.3 вивчення взаємозв'язків між нормами  розкладних та 

 абелевих нециклічних підгруп було продовжено в класі непримарних 

періодичних груп, що містять хоча б одну абелеву нециклічну підгрупу. Було 

встановлено, що в скінченних непримарних та нескінченних періодичних 

локально нільпотентних непримарних групах, вказані норми пов'язані між 

собою включенням  (лема 4.7, теорема 4.3). Побудовано приклади 

груп, які показують, що це включення може бути строгим. 

Теорема 4.3. Для довільної нескінченної періодичної локально нільпотент- 

ної непримарної групи G має місце включення , причому існують групи, 

в яких  ≠ . 

Більш загальний результат, що описує взаємозв'язки між вказаними 

нормами в класі локально скінченних груп, наведено в теоремі 4.4. 

Теорема 4.4. В довільній локально скінченній групі G, що містить абелеву 

нециклічну підгрупу, має місце одне зі співвідношень: 

=  або , або   . 

В підрозділі 4.4 досліджуються властивості періодичних локально 

нільпотентних груп з недедекіндовою нормою . За лемою 4.9 періодична 

група G, в якій норма  розкладних підгруп недедекіндова і локально 

нільпотентна, не містить непримарних циклічних підгруп. Тому періодична 

локально нільпотентна група з вказаним обмеженням на норму  є -групою. 

Наслідок 4.14. Якщо норма розкладних підгруп періодичної локально 

нільпотентної групи G недедекіндова, то G – локально скінченна  -група. 

Наступне твердження встановлює взаємозв’язки між наявністю розкладних 

підгруп в періодичній локально нільпотентній групі та її нормі .  

Наслідок 4.15. Періодична локально нільпотентна група G, яка має 

недедекіндову норму , не містить розкладних підгруп тоді і тільки тоді, 

коли таких підгруп не містить її норма . 
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Властивості періодичних локально нільпотентних груп з недедекіндовою 

нормою  описують теореми 4.6 – 4.7. 

Теорема 4.6. Норма  розкладних підгруп періодичної локально нільпо- 

тентної групи G недедекіндова і не містить розкладних підгруп тоді і тільки 

тоді, коли G=  і G є кватерніонною 2-групою порядку більше 8 (скінченною чи 

нескінченною). 

Теорема 4.7. Періодична локально нільпотентна група G, яка містить 

розкладну абелеву підгрупу, тоді і тільки тоді має недедекіндову норму 

.розкладних підгруп, коли G – локально скінченна -група з недедекіндовою 

нормою  абелевих нециклічних підгруп і = . 

Отже, класи періодичних локально нільпотентних та локально скінченних 

-груп з вказаними обмеженнями на норму розкладних підгруп збігаються. 

Будову нескінченних періодичних локально нільпотентних груп з недеде- 

кіндовою нормою  характеризує теорема 4.8. 

Теорема 4.8. Будь-яка нескінченна періодична локально нільпотентна 

група G тоді і тільки тоді має недедекіндову норму , коли вона є p-групою 

одного з типів: 

1) , де A – квазіциклічна p-група,  (p – 

довільне просте число), , ,  

2) G , де A – квазіциклічна 2-група, Q – група кватерніонів порядку 

8; ; 

3) , де A – квазіциклічна 2-група, ,  для 

довільного елемента ; ; 

4) , де A – квазіциклічна 2-група, ,  для 

довільного елемента ; ; 

5)  де A – квазіциклічна 2-група, , 

,  ,  для 

довільного елемента ; , , ; 

6) , де де A – квазіциклічна 2-група, , , 

, , , ,  для довільного 

елемента , ; , , . 

Заключний підрозділ розділу 4 присвячений дослідженню локально 

скінченних непримарних (відповідно, не локально нільпотентних) груп, в яких 

норма розкладних підгруп є недедекіндовою локально нільпотентною 

підгрупою. Було встановлено, що за цієї умови в класі нескінченних локально 

скінченних груп, які містять абелеву нециклічну підгрупу, вказана норма також 

збігається з нормою  абелевих нециклічних підгруп (теорема 4.9). 

Вичерпну характеризацію нескінченних локально скінченних не локально 

нільпотентних груп, в яких норма розкладних підгруп задовольняє вказаним 
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обмеженням, наведено у теоремі 4.10. Доведено, що досліджувані групи мають 

одиничний центр (лема 4.10) і вичерпуються групами Фробеніуса, ядро яких є 

нескінченною -групою (p≠2) і збігається з нормою .розкладних підгруп 

групи, а неінваріантний множник є циклічною підгрупою порядку, що є 

степенем простого числа, взаємно простого з . 

Теорема 4.10. Будь-яка нескінченна локально скінченна непримарна група 

G тоді і тільки тоді має недедекіндову локально нільпотентну норму  

розкладних підгруп, коли G – група Фробеніуса: 

, 

де A – квазіциклічна p-група, p – просте число, p2, , k i l – 

невід'ємні цілі числа одночасно не рівні нулю ,  

, , , q – просте число, , ,  

, , ,  для цілих r i s таких, що  

,  і  При цьому . 

Нагадаємо, що групою Фробеніуса називається напівпрямий добуток 

 двох нетривіальних груп A і B, в якій для кожного елемента  

виконуються умови: 

 і . 

Побудовано приклади груп, що ілюструють теорему 4.10 та підтверджують 
існування груп, описаних у цій теоремі. 

У п'ятому розділі «Неперіодичні групи з обмеженнями на норму 

розкладних підгруп» дослідження властивостей груп залежно від обмежень, 

яким задовольняє їх норма  розкладних підгруп, продовжено у класі 

неперіодичних локально розв'язних груп. Було встановлено, що за умови 

недедекіндовості норми  розкладних підгруп, група G містить деякі системи 

розкладних підгруп лише за умови, що такі підгрупи є у її нормі  (це 

стосується систем розкладних, непримарних абелевих та вільних абелевих 

підгруп рангу більшого за 1). Окрім того, будь-яка розкладна абелева підгрупа 

групи G є мішаною тоді і тільки тоді, коли мішаною є кожна розкладна абелева 

підгрупа норми  (теореми 5.1 – 5.3). 

Теорема 5.1. Нехай G – неперіодична група з недедекіндовою нормою  

розкладних підгруп. Тоді будь-яка розкладна абелева підгрупа групи G буде 
мішаною тоді і тільки тоді, коли мішаною є кожна розкладна абелева підгрупа 

норми . 

Теорема 5.2. Неперіодична група G з недедекіндовою нормою  

розкладних підгруп тоді і тільки тоді не містить розкладних підгруп, коли 

таких підгруп не містить її норма . 

З теореми 5.2 випливає, що в неперіодичній локально розв'язній групі, 

норма  якої неперіодична, недедекіндова й не містить розкладних підгруп, 

усі підгрупи нерозкладні і тому G =  (наслідок 5.2). 
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Теорема 5.3. Неперіодична група G з недедекіндовою нормою  

розкладних підгруп тоді і тільки тоді містить вільну абелеву підгрупу рангу 

r2, коли підгрупу такого рангу містить її норма . 

У підрозділі 5.2 досліджуються неперіодичні локально розв'язні групи, в 

яких норма розкладних підгруп є локально нільпотентною недедекіндовою 

підгрупою. В теоремі 5.4 стверджується, що за цієї умови норма  не може 

бути періодичною групою і є, відповідно, неперіодичною локально нільпотентною 

di-групою (тобто, неабелевою групою, в якій усі розкладні підгрупи нормальні, 

або система таких підгруп порожня) цілком визначеної будови.  

Вичерпну характеризацію неперіодичних локально нільпотентних груп, в 

яких норма  є недедекіндовою підгрупою, дає теорема 5.5. 

Теорема 5.5. В неперіодичній локально нільпотентній групі G норма  

розкладних підгруп тоді і тільки тоді недедекіндова, коли G=  і G – група 

одного з наступних типів: 

1) , де  – група кватерніонів порядку 8,  – абелева група без 

скруту рангу 1; 

2) , де |  – просте число, ,  – не -подільна 

абелева група без скруту рангу 1 і   

Отже, в класі неперіодичних локально нільпотентних груп умова 

недедекіндовості норми розкладних підгруп еквівалентна умові нормальності 

усіх розкладних підгруп в групі. Завершує цей підрозділ теорема 5.6, яка дає 

повний опис неперіодичних локально розв'язних й не локально нільпотентних 

груп з недедекіндовою локально нільпотентною нормою . Виділено три типи 

таких груп і доведено, що вони є циклічними розширеннями даної норми. 

Теорема 5.6. Неперіодична локально розв'язна й не локально нільпотентна 

група G тоді і тільки тоді має недедекіндову локально нільпотентну норму 

розкладних підгруп, коли G – група одного з наступних типів: 

1) , де  , B – абелева група без 

скруту рангу 1,  для довільного елемента  

 

2) ,  – просте число ,  – абелева 

група без скруту рангу 1, B – не p-подільна абелева група без скруту рангу 1, 
 , , , ,  

  

3)   – не 2-подільна абелева група без скруту 

рангу 1, ,  i якщо  то ; 

якщо  то  . 

Ще одне питання, яке досить ґрунтовно вивчалося у цьому розділі, полягає 

у дослідженні взаємозв'язків між нормою розкладних підгруп та нормою 
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абелевих нециклічних підгруп в класі неперіодичних груп. Встановлено, за 

умови локальної нільпотентності й недедекіндовості норми  має місце 

включення:  (теорема 5.7). Співвідношення між цими нормами в 

довільній неперіодичній локально розв'язній групі G описує теорема 5.8.  

Теорема 5.8. Якщо в неперіодичній локально розв`язній групі G хоча б одна 

з норм  або  недедекіндова і норма  нескінченна, то має місце одне з 

включень  або . 

Слід зазначити, що умова нескінченності норми  в теоремі 5.8 є 

істотною, що підтверджують приклади груп 5.8 – 5.9, в яких вказані норми 

неодиничні, норма  – скінченна і  

Приклад 5.9. , де  – просте число ,  – 

група, ізоморфна адитивній групі -ових дробів,   

 , , ,  для довільного 

елемента . 

В цій групі норма розкладних підгруп  – скінченна циклічна, а 

норма абелевих нециклічних підгруп  – недедекіндова група і 

жодна з цих норм не є підгрупою іншої. 

У зв’язку з тим, що в наведеному вище прикладі норми  та  мають 

одиничний перетин, виникає питання про дослідження властивостей вказаних 

норм й, відповідно, властивостей неперіодичних груп, в яких . 

Вивченню таких груп було присвячено підрозділ 5.4. Було встановлено, що за 

умови існування в групі абелевих нециклічних підгруп та виконанні обмежень 

≠E і , норма  розкладних підгруп є скінченною циклічною 

групою непарного порядку (простого непарного порядку за умови 

недедекіндовості ), а норма  є абелевою групою без скруту рангу 1 або 

скінченним циклічним розширенням такої групи (теореми 5.10 – 5.11). 

Теорема 5.10. Якщо в неперіодичній локально розв'язній групі , яка 

містить абелеву нециклічну підгрупу, норма  абелевих нециклічних підгруп 

недедекіндова, норма  розкладних підгруп неодинична і  то 

виконуються наступні умови: 

1) , де   норма групи ; 

2) норма розкладних підгруп  – циклічна група простого непарно- 

го порядку ; 

3) норма абелевих нециклічних підгруп  є групою виду  де  

– група, ізоморфна адитивній групі -ових дробів,  і 

 для кожного елемента ; 

4) будь-яка нескінченна циклічна підгрупа  має з нормою  

неодиничний перетин; 

5) група G  не містить вільних абелевих підгруп рангу 2; 

6) група G  не містить скінченних нециклічних абелевих підгруп; 
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7) група G не містить періодичних нециклічних локально циклічних підгруп; 

8) фактор-група  періодична.  

Теорема 5.11. Якщо в неперіодичній локально розв'язній групі , що 

містить абелеву нециклічну підгрупу, норма  дедекіндова, норма  

розкладних підгруп неодинична і  то: 

1) ; 

2) норма абелевих нециклічних підгруп  є абелевою групою без скруту 

рангу 1; 

3) норма  розкладних підгруп – циклічна, , (|c|,2)=1. 

Зазначимо, що норму Бера N(G) можна розглядати як перетин 
нормалізаторів усіх циклічних підгруп групи. У зв'язку з цим природно постає 

питання дослідити ті -норми, в яких систему  складають усі циклічні 
підгрупи, що мають певну теоретико-групову властивість (наприклад, є 
нескінченними циклічними, мають простий або, навпаки, – непростий порядок). 

Одна з таких норм була розглянута у розділі 6 для системи підгруп , яку 

складають усі циклічні підгрупи групи, що мають непростий (тобто, складений 

або нескінченний) порядок, і була названа нормою  циклічних підгруп 

непростих порядків групи . У цій роботі норма  розглядається лише для 

неперіодичних груп. В неперіодичній групі , яка збігається з нормою , 

інваріантними є всі циклічні підгрупи складеного чи нескінченного порядку. 

Будова та властивості таких груп були описані Т.Г. Лелеченко та 

Ф.М. Лиманом70, а самі ці групи за умови їх недедекіндовості були названі 

майже дедекіндовими. Тому природньо дослідити властивості груп, в яких 

вказана норма недедекіндова або має в групі скінченний неодиничний індекс. 

У підрозділі 6.1 наведено ряд властивостей норми  в неперіодичних 

групах. Зокрема, встановлено умови, за яких вказана норма абелева (леми 6.2 – 

6.5, теорема 6.1). Однією з таких умов є періодичність норми  (лема 6.2) 

або відсутність в ній неодиничних елементів непростого порядку. 

Теорема 6.1. Якщо норма  неперіодичної групи  неодинична й не 

містить циклічних підгруп нескінченного або складеного порядку, то  – 

елементарна абелева p-група (p – просте число). 

Наступне твердження встановлює зв'язки між нормою  та центром 

групи й узагальнює відомий результат Р. Бера71 про те, що норма групи N(G) збі- 

гається з центром групи, якщо останній містить елементи нескінченного порядку. 

Лема 6.4. Якщо центр  неперіодичної групи  містить елементи 

нескінченного порядку, то норма  абелева і збігається з центром групи. 

                                                           
70Лелеченко, Т.Г., Лиман, Ф.Н.: Группы с инвариантными максимальными абелевыми подгруппами ранга 1 
непростых порядков. Подгрупповая характеризация групп. Институт математики, Kиев, 85-92 (1982). 
71 Baer, R.: Zentrum und Kern von Gruppen mit Elementen unendlicher Ordnung. Compos. Math. 2, 247-249 (1935). 
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Враховуючи, що кожна нескінченна циклічна підгрупа неперіодичної 

групи  є -допустимою, має місце включення: 

 

де  – норма нескінченних циклічних підгруп групи , що є перетином 

нормалізаторів усіх нескінченних циклічних підгруп неперіодичної групи. Тому 

в групах без скруту вказані норми збігаються і норма  циклічних підгруп 

непростих порядків абелева (теорема 6.2). 

Теорема 6.2. Якщо  – група без скруту, то її норма  збігається з 

центром групи, з нормою  і з нормою  нескінченних циклічних 

підгруп: 

 

Рівність  справедлива й у випадку мішаних неперіо-

дичних груп, за умови, що норма циклічних підгруп непростих порядків 
неабелева (наслідок 6.11). З теореми 6.2 випливає наступне твердження, яке 

характеризує групи без скруту, що є скінченними розширеннями норми . 

Наслідок 6.5. Довільна група  без скруту, що є скінченним розширенням 

норми , абелева. 

В мішаній неперіодичній групі норма  може бути як абелевою 

(періодичною чи неперіодичною підгрупою), так і неперіодичною неабелевою 
підгрупою (теорема 6.3). Побудовано приклади груп, які підтверджують, що 
кожен з цих випадків можливий.  

Ключовими в підрозділі 6.2 є теореми 6.4 та 6.5. В теоремі 6.4 стверджуєть- 

ся, що в неперіодичній групі , яка має неабелеву норму  циклiчних 

пiдгруп непростих порядкiв, усi елементи нескiнченного порядку породжують 

iнварiантну абелеву пiдгрупу D, що мiстить усi циклічні підгрупи непростого 

порядку даної групи і .  

Остаточний висновок щодо будови неперіодичних груп з неабелевою 

нормою  циклічних підгруп непростих порядків дає теорема 6.5, в якій 

стверджується, що всі такі групи є майже дедекіндовими. 

Теорема 6.5. Неперіодична група  тоді і тільки тоді має неабелеву норму 

 циклічних підгруп непростих порядків, коли  – неабелева і кожна 

циклічна підгрупа непростого порядку групи  є її нормальною підгрупою, тобто 

. 

Отже, клас неперіодичних груп з неабелевою нормою  збігається з 

класом неперіодичних груп, в яких усі підгрупи непростого порядку інваріантні, 

та міститься в класі неперіодичних груп, що мають неабелеву норму  

нескінченних циклічних підгруп. Побудовано приклади неперіодичних груп, в 

яких норма  нескінченних циклічних підгруп неабелева, а норма  

є абелевою підгрупою групи, й встановлено достатні умови, за яких з 

неабелевості норми  випливає неабелевість норми . 
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ВИСНОВКИ 

Дисертаційна робота присвячена деяким природним напрямкам теоретико-

групових досліджень, що стосуються вивчення груп з обмеженнями на 

нормалізатори та узагальнені норми заданих систем підгруп . У якості такого 

обмеження обирається недедекіндовість відповідної -норми, що  є перетином 

нормалізаторів усіх підгруп виділеної системи . Це, з одного боку дозволяє 

узагальнити вже відомі класи груп з нормальними системами підгруп  (тобто, 

груп, що збігаються зі своєю -нормою), а з іншого, – є продовженням ідей 

Р.Бера, Г.Відандта, Г. Гашюца, В. Каппе, що стосуються вивчення узагальнених 

норм групи та стали класичними у теорії груп. Окрім того, такий підхід щодо 

вивчення груп з обмеженнями на їх -норми дає поштовх для нових 

досліджень, пов’язаних як із властивостями конкретних -норм, так і з 

дослідженням впливу цих -норм на властивості груп.  

Ефективність вказаного підходу до вивчення груп підтверджується тим, 

що у багатьох випадках за умови недедекіндовості відповідної -норми 

вдається відновити групу і охарактеризувати її з точністю до твірних елементів 

та визначальних співвідношень. У роботі досліджено групи з недедекіндовою 

-нормою для систем , які складаються з: усіх абелевих нециклічних, усіх 

циклічних підгруп непростого порядку та усіх розкладних підгруп групи 

відповідно. У зв'язку з існуванням періодичних груп О.Ю.Ольшанського, тобто, 

нескінченних простих груп, усі власні підгрупи яких циклічні та мають простий 

порядок, в періодичному випадку дослідження проводилися в класі локально 

скінченних груп. 

Основними новими науковими результатами дисертації є наступні: 

−  одержано структурний опис нескінченних локально скінченних p-груп 

(p – довільне просте число) з недедекіндовою нормою абелевих нециклічних 

підгруп; 

−  досліджено властивості та одержано повний опис скінченних 2-груп, що 

мають недедекіндову норму абелевих нециклічних підгруп; 

−  охарактеризовано властивості непримарних локально скінченних груп з 
недедекіндовою локально нільпотентною нормою абелевих нециклічних 
підгруп; одержано структурний опис періодичних непримарних локально 
нільпотентних груп, в яких вказана норма недедекіндова; 

−  досліджено взаємозв'язки між нормами нециклічних та абелевих 
нециклічних підгруп в класі періодичних локально нільпотентних груп за 
умови недедекіндовості норми абелевих нециклічних підгруп; встановлено 
достатні умови, за яких зазначені вище норми збігаються; 

−  уведено до розгляду поняття норми розкладних підгруп, встановлено 
умови її дедекіндовості та досліджено взаємозв'язки між нормами розкладних 
та абелевих нециклічних підгруп в класах локально скінченних та 
неперіодичних локально розв'язних груп; 

−  досліджено властивості та описано будову локально скінченних груп з 

недедекіндовою локально нільпотентною нормою розкладних підгруп; 
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−  описано властивості неперіодичних локально розв'язних груп з недеде- 

кіндовою нормою розкладних підгруп та одержано повну характеризацію таких 

груп за додаткової умови локальної нільпотентності вказаної норми; 

−  досліджено властивості неперіодичних локально розв'язних груп, в яких 
норма розкладних підгруп має одиничний перетин з нормою абелевих 
нециклічних груп, та знайдено обмеження, яким задовольняють вказані норми у 
цьому випадку; 

− охарактеризовано властивості норми циклічних підгруп непростих 

порядків в класі неперіодичних груп, встановлено умови її абелевості й 

одержано повний опис неперіодичних груп, в яких вказана норма неабелева; 

проаналізовано взаємозв'язки між нормою циклічних підгруп непростих 

порядків групи та близькою до неї нормою нескінченних циклічних підгруп. 

Робота має теоретичний характер й узагальнює відомі результати Р.Бера, 

Г.Віландта, В.Каппе, Ф.М.Лимана та С.М.Чернікова, що, з одного боку, 

стосуються узагальнень дедекіндових груп, а з іншого, – дослідження узагаль- 

нених норм групи. Оскільки групи, що збігаються зі своєю -нормою є 

групами, в яких система  порожня або складається лише з нормальних підгруп 

групи, то дослідження властивостей груп за властивостями їх -норм пов'язує 

між собою різні підходи щодо узагальнень дедекіндових груп та дає 

можливість сформулювати нові задачі. Найприроднішою з них є задача 

дослідження груп, в яких та чи інша -норма має у групі скінченний 

неодиничний індекс, а також груп, в яких задана -норма недедекіндова та 

містить хоча б одну підгрупу системи . 

Результати роботи можуть бути використані в теоретико-групових 

дослідженнях, пов'язаних із вивченням властивостей і будови груп за 

властивостями їх природних систем підгруп, а також при підготовці до читання 

спецкурсів та написанні наукових робіт. 
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АНОТАЦІЯ 

Лукашова Т.Д. Групи з обмеженнями на узагальнені норми заданих 

систем підгруп. – 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, 2021. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню взаємозв’язків між 

властивостями груп та їх узагальнених норм для заданих систем підгруп  

залежно від обмежень, яким задовольняє досліджувана -норма. -норма є 

характеристичною підгрупою групи і визначається як перетин нормалізаторів 

усіх підгруп деякої (як правило, непорожньої) системи підгруп  за умови, що  

містить усі підгрупи групи з певною теоретико-груповою властивістю. У якості 

визначального обмеження в роботі обирається недедекіндовість досліджуваної 

-норми, а систему  складають: усі абелеві нециклічні, усі розкладні та усі 

циклічні підгрупи непростого порядку групи G. Відповідні -норми називають: 

нормою абелевих нециклічних, нормою розкладних та нормою циклічних 

підгруп непростого порядку групи G. 

У роботі конструктивно описані нескінченні локально скінченні групи з 

локально нільпотентною недедекідовою нормою абелевих нециклічних підгруп, 

а також скінченні 2-групи, в яких вказана норма недедекіндова. Досліджено 

властивості локально скінченних та неперіодичних локально розв’язних груп, 

які мають недедекіндову норму розкладних підгруп; одержано структурний 

опис таких груп за додаткової умови локальної нільпотентності вказаної норми 

та встановлено взаємозв’язки між нормою розкладних та нормою абелевих 

нециклічних підгруп. Встановлено умови, за яких норма циклічних підгруп 

непростих порядків неперіодичної групи є абелевою (зокрема, центральною) 

підгрупою, та охарактеризовано будову неперіодичних груп, в яких ця норма 

неабелева.  

Ключові слова: система підгруп, нормальна підгрупа, нормалізатор, 

дедекіндова група, норма групи, узагальнені норми групи, норма абелевих 

нециклічних підгруп групи, норма розкладних підгруп групи, норма циклічних 

підгруп непростих порядків групи. 
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АННОТАЦИЯ 

Лукашова Т.Д. Группы с ограничениями на обобщенные нормы 

заданных систем подгрупп. – 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, 2021. 

Диссертация посвящена исследованию взаимосвязей между свойствами 

групп и их обобщенных норм для заданных систем подгрупп  в зависимости от 

ограничений, которым удовлетворяет исследуемая -норма. -норма является 

характеристической подгруппой группы и определяется как пересечение 

нормализаторов всех подгрупп некоторой (как правило, непустой) системы 

подгрупп  при условии, что  содержит все подгруппы группы с определенным 

теоретико-групповым свойством. В качестве определяющего ограничения в 

работе выбирается недедекиндовость исследуемой -нормы, а систему  

составляют: все абелевы нециклические, все разложимые и все циклические 

подгруппы непростого порядка группы G. Соответствующие -нормы называют 

нормой абелевых нециклических, нормой разложимых и нормой циклических 

подгрупп непростого порядка группы G. 

В работе конструктивно описаны бесконечные локально конечные группы 

с локально нильпотентной недедекидовой нормой абелевых нециклических 

подгрупп, а также конечные 2-группы, в которых указанная норма 

недедекиндова. Исследованы свойства локально конечных и непериодических 

локально разрешимых групп, имеющих недедекиндову норму разложимых 

подгрупп; получено описание строения таких групп при дополнительном 

условии локальной нильпотентности указанной нормы и установлены 

взаимосвязи между нормами разложимых и абелевых нециклических подгрупп. 

Найдены условия, при которых норма циклических подгрупп непростых 

порядков непериодической группы является абелевой (в частности, 

центральной) подгруппой, и описано строение непериодических групп, в 

которых указанная норма неабелева. 

Ключевые слова: система подгрупп, нормальная подгруппа, 

нормализатор, дедекиндова группа, норма группы, обобщенные нормы группы, 

норма абелевых нециклических подгрупп группы, норма разложимых подгрупп 

группы, норма циклических подгрупп непростых порядков группы. 
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The thesis is devoted to research of properties of various classes of groups 

depending on properties of their generalized norms for the given systems  of 

subgroups. In other words, we study the groups in which restrictions are imposed on 

the intersection of normalizers of all subgroups of some system of subgroups . This 

intersection is called the -norm of group if the system  consists of all subgroups of 

the group with a certain theoretical-group property. In many cases, the influence of the 

-norms satisfied restrictions on the properties of the group is so strong that it allows 

us to describe the structure of the group constructively. Therefore, since the 30th of the 

XX century, interest in studying the -norms of the group for different systems of 

subgroups  and the impact of these norms on the properties of the group is in focus. 

The thesis studies the relations between the properties of groups and their -

norms, provided that the system  consists of all Abelian non-cyclic, all 

decomposable, and all cyclic subgroups of a non-prime order. As a restriction, which 

satisfy the specified -norms, their non-Dedekindness is chosen.  

In the first part of the work the properties of the norm   of Abelian non-cyclic 

subgroups are investigated and the influence of this norm on the properties of the group 

under the condition of non-Dedekindness of  in the class of locally finite groups is 

studied. The structural description of infinite locally finite p-groups (p is prime), finite 

2-groups and non-prime locally finite groups in which the norm is non-Dedekind, is 

obtained. The class of periodic locally nilpotent groups with non-Dedekind norm of 

Abelian non-cyclic subgroups is characterized. It is proved that all such groups are 

direct products of norm  of Abelian non-cyclic subgroups and a finite p'-subgroup, 

all Abelian subgroups of which are cyclic. The properties of infinite locally finite non-

locally nilpotent groups in which the norm of Abelian non-cyclic subgroups is non-

Dedekind locally nilpotent group are investigated and a structural description of such 

groups is obtained.  

The second part of the work is devoted to the study of the properties and 

influence of the norm  of decomposable subgroups of a group, on various 

characteristics of the group. The norm  of decomposable subgroups of group G is 

the intersection of normalizers of all decomposable subgroups this group (if the 

system of such subgroups is empty, we have G= ). The non-Dedekindness of this 

norm is also chosen as a defining restriction. 

The descriptions of locally finite p-groups, periodic locally nilpotent and infinite 

locally finite non-locally nilpotent groups with the non-Dedekind locally nilpotent 

norm  are obtained. It is proved that the class of non-periodic locally nilpotent 

groups in which the norm  is a non-Dedekind subgroup coincides with the class of 

non-periodic locally nilpotent groups whose all decomposable subgroups are normal 

and G= . The properties of non-periodic locally solvable and non-locally nilpotent 

groups in which the norm of decomposable subgroups is a locally nilpotent non-

Dedekind group are investigated. It is proved that under this condition the norm  

cannot be a periodic group. The structural description of non-periodic locally 

solvable groups with the above restrictions is found.  
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The norm  turned out to be quite closely related to the norm  of Abelian 

non-cyclic subgroups of the group. It is proved that in the class of locally finite 

groups these norms either coincide or one of them is a subgroup of the other one. 

Similar relations between the specified norms take place in a class of non-periodic 

locally solvable groups, provided that at least one of these norms is non-Dedekind.  

The properties of another generalized norm – the norm  of cyclic 

subgroups of non-prime orders of a group G, which is the intersection of normalizers 

of all subgroups of a group which have a compound or infinite order, is investigated 

only for non-periodic groups. It is established that in torsion-free groups such a norm 

is Abelian and its relations with the center of a group are analyzed. It is proved that 

the norm  is Abelian if it does not contain elements of non-prime orders of a 

group. The structural description of non-periodic groups with non-Abelian norm 

 is found. It is proved that in such groups each cyclic subgroup of non-prime 

order is invariant. 

Keywords: system of subgroups, normal subgroup, normalizer, Dedekind 

group, norm of group, generalized norms of group, norm of Abelian non-cyclic 

subgroups of group, norm of decomposable subgroups of group, norm of cyclic 

subgroups of non-prime orders of group. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


