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Розподіл скарбів 

 Добре відома задача про справедливий   

розділ предметів, а також її розв’язання за 

допомогою теорії міри [1]. Ця проблема 

вивчається, починаючи з 1940 року.  

 Цій задачі присвячено роботи багатьох 

математиків, серед  яких Ляпунов, Штейнгауз 

та Кнастер. 

 Аналогічні задачі вивчалися також у багатьох 

сучасних роботах, серед яких відмітимо      

[3] – [6]. 



       Міри та квазиміри 

 При цьому в роботах [3] – [5] розглядається задача про 

розділ скарбів між учасниками, які використовують міри для 

оцінки цих скарбів. Відмітимо роботу [6], у якій 

обговорюється задача про розподіл скарбів з викори-

станням функцій множин які, взагалі кажучи, не є мірами.  

 

 Ми вводимо поняття    квазиміри – нове узагальнення 

поняття міри. Воно, наприклад, відображає ситуації  

нехтування оцінкою занадто «малих» чи «великих» множин.  

 

 Використовуючи це поняття, ми пропонуємо розв’язання 

задачі про розділ скарбів двома особами, які використо-

вують         квазиміри для оцінки частин цих скарбів. 
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                     квазиміра 

     —        квазиміра, якщо: 
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 Приклади       квазимір 
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      Властивості       квазимір  

 Аналог скінченної  

адитивності 
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Додаткові властивості  

      квазимір 

      — монотонна                

         квазиміра:  
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      Теорема про розподіл       

           скарбів (відома*) 

 Міри: 

 безмежно-подільні; 

 ймовірносні; 

 взаємно-неперервні. 

* -  Иванов И., Малистов А., Белов А. Я., Кублановский С. И.  

Летняя конференция Турнира городов. — М.: МЦНМО, 2009.— 264 с. 

Розділ на рівні частині з-поміж довільної скінченої 

кількості розбійників можливий 



Взаємна неперервність мір  
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Подільність        квазиміри 
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Теорема 1 про розподіл 

скарбів 

 Нехай        —  подільна       квазиміра,       
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Коментар до теореми 1 

 Теорема 1 стверджує, що розподіл скарбів між двома 

розбійниками, перший з яких використовує  подільну 

              квазиміру, а другий – довільну       квазиміру для 

оцінки скарбів можливий. Але при цьому може виникати 

«похибка»  на оцінку частини, яку отримує другий 

розбійник. Побудовано приклад, що показує неможливість 

покращення цього результату без додаткових умов. 

 Для ―усунення похибки‖ ми вимагаємо, щоб другий 

розбійник використовував не     квазиміру, а міру для 

оцінки скарбів. 

 Для цієї задачі ми вводимо додаткові характеристики на 

оцінки  та обмеження на систему множин. 



Додаткові характеристики 
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Рівномножинність міри 
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Обмеження на систему 

множин 
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    Теорема 2 про розподіл          

                скарбів 
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Коментар до теореми 2 

 Теорема 2 показує умови за яких можливо зробити 

розподіл скарбів між двома розбійниками, перший з 

яких використовує       квазиміру, а другий – міру 

для оцінки скарбів. 

 При цьому ми змогли позбутися ―похибки‖ яка  мала 

місце в теоремі 1. Тому такий розподіл 

задовільнить обох учасників. 



Висновки 

 Введено та досліджено поширення 
поняття міри —поняття       квазиміри. 

 Наводяться приклади       квазимір, 
вивчаються їх властивості. 

 Формулюються теореми про розподіл 
скарбів. 

 Вводяться додаткові характеристики для 
мір та        квазимір і обмеження на 
систему множин. 
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