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Групи з деякими природними обмеженнями на важливі системи підгруп є одним із цен-
тральних об’єктів дослідження в теорії груп. Їх вивчення сприяло виникненню багатьох 
важливих понять, зокрема умов скінченності, локальної нільпотентності, локальної роз-
в’язності, різноманітних рангів і т. ін. Розглядаючи специфічні обмежувальні властивості та 
конкретні системи підгруп, які мають ці властивості, ми отримуємо різноманітні цікаві кла-
си груп. Існує величезний масив робіт, які присвячені цій тематиці. У даній роботі ми роз-
глянемо вплив на структуру групи двох систем її підгруп. Це система підгруп, що мають 
скінченний спеціальний ранг, та система транзитивно нормальних підгруп.

Нагадаємо, що група G має скінченний спеціальний ранг r, якщо кожна скінченно поро-
джена підгрупа G може бути породжена не більш ніж r елементами та існує скінченно по-
роджена підгрупа H, яка має точно r породжуючих елементів [1]. Теорія груп скінченного 
спеціального рангу є однією з найбільш розвинених частин теорії нескінченних груп (див., 
наприклад, [2—4]). У роботі [5] M.Р. Діксон, М. Еванс та Х. Сміт почали розглядати групи, 
всі підгрупи яких, що мають нескінченний спеціальний ранг, мають і деяку фіксовану влас-
тивість P. Цей підхід отримав розвиток у статтях інших авторів для різноманітних природ-
них властивостей P (див., наприклад, [4]). У даній роботі розпочато розгляд груп, усі під-
групи нескінченного спеціального рангу яких будуть транзитивно нормальними.

Будемо говорити, що підгрупа H групи G є транзитивно нормальною, якщо H є нор-
мальною в кожній підгрупі K H� , в якій H є субнормальною [6]. У роботі [7] ці підгрупи 
були введені під іншою назвою. Більш конкретно, будемо говорити, що підгрупа H групи G 
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задовольняє субнормалізаторну умову, якщо для кожної такої підгрупи K, що H є нормаль-
ною в K, має місце включення ( ) ( )G GN K N H� . Існує багато природних типів підгруп, які є 
транзитивно нормальними, зокрема пронормальні підгрупи та їх узагальнення (див. [8]).

Відомо, що відношення “бути нормальною підгрупою” не є транзитивним. Група G 
називається T-групою, якщо це відношення є транзитивним у групі G. Група G називаєть-
ся⎯T-групою, якщо кожна підгрупа G є T-групою. Неважко упевнитись у тому факті, що кож-
на підгрупа групи G буде транзитивно нормальною тоді і тільки тоді, коли G є⎯T-групою. 
Для подальшого нам буде потрібен вищенаведений опис локально скінченних груп, усі 
підгрупи яких є транзитивно нормальними.

Нагадаємо,  що локально нільпотентний резидуал G LN групи G — це перетин усіх таких 
нормальних підгруп H, що відповідні фактор-групи G/H є локально нільпотентні. Слід за-
значити, що у випадку, коли група G є локально скінченною, фактор-група G/G LN буде ло-
кально нiльпотентною.

Нагадаємо також, що група G називається радикальною, якщо вона має зростаючий ряд 
підгруп, фактори якого локально нільпотентні.

Ще нагадаємо, що група G називається дедекіндовою, якщо кожна її підгрупа є нор-
мальною. Будова дедекіндових груп була повністю описана в роботі [9].

Метою даної роботи є отримання опису періодичних радикальних груп, усі підгрупи 
нескінченного спеціального рангу яких є транзитивно нормальними. Головним результатом 
роботи є такі теореми.

Теорема А. Нехай G — періодична радикальна група, що має нескінченний спеціальний 
ранг. Якщо кожна її підгрупа, що має нескінченний спеціальний ранг, є транзитивно нормаль-
ною, то G задовольняє такі умови:

(i) локально нільпотентний резидуал L групи G є абелевою підгрупою, а сама група G є 
метабелевою;

(ii) кожна підгрупа L є G-iнваріантною; 
(iii) 2 ∉ ( )П L ;
(iv) ∩ / = ∅( ) ( ) П L П G L ;
(v) G L/ є дедекіндовою групою, а фактор-група  )GG C L/ (  є абелевою.
Теорема В. Нехай G — періодична радикальна група, що має нескінченний спеціальний 

ранг. Якщо кожна її підгрупа, що має нескінченний спеціальний ранг, є транзитивно нормаль-
ною, то і кожна підгрупа групи G буде транзитивно нормальною.
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О СТРОЕНИИ ГРУПП, ВСЕ ПОДГРУППЫ КОТОРЫХ, ИМЕЮЩИЕ 
БЕСКОНЕЧНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАНГ, ТРАНЗИТИВНО НОРМАЛЬНЫЕ

Получено описание периодических разрешимых групп, подгруппы которых имеют бесконечный спе ци-
альный ранг, являются транзитивно нормальными. Описана структура периодической радикальной груп-
пы, у которой  подгруппы бесконечного специального ранга транзитивно нормальны.
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ON THE GROUPS, WHOSE ALL SUBGROUPS 
WITH INFINITE SPECIAL RANK ARE TRANSITIVELY NORMAL

The periodic soluble groups, whose subgroups with infinite special rank are transitively normal, and the struc ture 
of a periodic radical group, whose subgroups with infinite special rank are transitively normal, are described.
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