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Про групи, усi власнi пiдгрупи яких близькi до абелевих

(Представлено членом-кореспондентом НАН України Ю.С. Самойленком)

Вивчаються локально ступiнчастi групи, у яких усi пiдгрупи або нормальнi, або мають

чернiковський комутант.

Нехай G — група. Позначимо через Lnorm(G) сiмейство всiх нормальних пiдгруп G. Вивчен-
ня впливу сiмейства Lnorm(G) на структуру групи G було розпочато наприкiнцi XIX ст.
Так, Р. Дедекiнд у роботi [1], що вже стала класичною, описав скiнченнi групи, у яких
усяка пiдгрупа нормальна, тобто сiмейство Lnorm(G) складається з усiх пiдгруп. Згодом
опис Р. Дедекiнда було розширено на довiльнi групи Р. Бером [2]. Зауважимо, що групи,
усяка пiдгрупа яких нормальна, були пiзнiше названi дедекiндовими. О.Ю. Шмiдт почав
вивчення (скiнченних) груп, у яких сiмейство Lnon-norm(G) усiх пiдгруп, що не є нормаль-
ними, задовольняє деяке достатньо сильне обмеження. Так, у роботах [3, 4] вiн описав
будову скiнченних груп, у яких Lnon-norm(G) — клас спряжених пiдгруп або об’єднання
двох класiв спряжених пiдгруп. С.М. Чернiков у роботi [5] дослiджував нескiнченнi групи,
у яких сiмейство Lnon-norm(G) задовольняє деяку природну умову скiнченностi. З цiєї ро-
боти починається великий цикл дослiджень, присвячених вивченню груп, у яких сiмейство
Lnon-norm(G) задовольняє деяке природне обмеження. Детально вони розглянутi в [6, 7],
ми торкнемося лише робiт, що мають безпосереднє вiдношення до тематики даної робо-
ти. Г.М. Ромалiс i М.Ф. Сєсекiн в роботах [8–10] почали вивчати групи, у яких сiмейство
Lnon-norm(G) складається з абелевих пiдгруп. Такi групи були названi ними метагамiльто-
новими. Скiнченнi метагамiльтоновi групи розглядалися в роботах [11, 12]. Повний опис
метагамiльтонових груп було одержано в серiї робiт М.Ф. Кузенного i М.М. Семка [13].
Продовженням таких дослiджень є розгляд ситуацiї, коли пiдгрупи сiмейства Lnon-norm(G)
належать до класу груп, який є природним розширенням класу абелевих груп. Так, у робо-
тах [14, 15] розглядалися групи, в яких пiдгрупи сiмейства Lnon-norm(G) мають скiнченний
комутант або є FC-групами.

Наша мета — дослiдження груп, усi власнi пiдгрупи яких близькi до абелевих. Оскiльки
природним узагальненням скiнченних груп є чернiковськi групи, то природним розширен-
ням груп зi скiнченним комутантом є групи з чернiковським комутантом. У данiй роботi
починається вивчення груп, у яких усяка пiдгрупа або нормальна, або має чернiковський
комутант.

Теорема 1. Нехай G — локально майже розв’язна група, всяка пiдгрупа якої або нор-
мальна, або має чернiковський комутант. Тодi мають мiсце такi твердження:

1. Усяка скiнченно породжена пiдгрупа групи G буде скiнченною над центром, зокрема,
G — локально FC-група.

2. Комутант групи G буде локально скiнченною пiдгрупою, зокрема, якщо G не має
скруту, то вона абелева.

Нагадаємо, що група G називається локально ступiнчастою, якщо всяка її скiнченно
породжена пiдгрупа має власну пiдгрупу скiнченного iндексу. Клас локально ступiнчастих

34 ISSN 1025-6415 Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2009, №7



груп досить широкий, зокрема, вiн включає локально фiнiтно апроксимованi i локально
майже розв’язнi групи.

Теорема 2. Нехай G — локально ступiнчаста група, усяка пiдгрупа якої або нормальна,
або має чернiковський комутант. Припустимо, що G не є локально майже розв’язною.
Тодi мають мiсце такi твердження:

1. G включає таку нормальну локально скiнченну пiдгрупу T , що G/T — неперiодична
абелева група.

2. T не має скiнченної системи породжуваних елементiв.
3. Усяка власна пiдгрупа T має чернiковський комутант.
Теорема 3. Нехай G — локально розв’язна група. Якщо всяка власна пiдгрупа G має

чернiковський комутант, то i комутант всiєї групи G буде чернiковською пiдгрупою.
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