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Мінори нетерових багаторядних кілець 

 
Розглядаються асоціативні кільця з 1≠ 0. 
Кільце А називається напівдосконалим, якщо факторкільце А/R артинове й ідемпотенти 

можна піднімати за модулем радикала Джекобсона R. 
Теорема 1. Кільце А напівдосконале тоді і тільки тоді, коли воно розпадається в пряму 

суму правих ідеалів, кожен з яких має рівно один максимальний підмодуль. 
Теорема 2. Кільце А напівдосконале тоді і тільки тоді, коли його одиниця розкладається в 

суму попарно ортогональних локальних ідемпотентів. 
Нерозкладний модуль М називається n-рядним, якщо він дистрибутивний і містить лан-

цюгові підмодулі К1, …, Кn (можливо і рівні нулю) такі, що К1+…+Кn∈М, або найбільший влас-
ний підмодуль в М, а Кі ∩ Кj,  і ≠ j, – нуль або простий модуль [1]. 

Напівдосконале кільце А будемо називати n-рядним, якщо кожний головний правий і ко-
жний головний лівий А-модуль є n-рядним [1]. 

Зрозуміло, що при n =1 ми отримуємо напівланцюгові кільця, а при n = 2 – бірядні кільця. 
Мінором п-го порядку кільця А називається кільце ендоморфізмів В скінченно–

породженого проективного А–модуля, який розкладається в пряму суму п–нерозкладних моду-
лів [2]. 

При вивченні кілець широко використовується метод сагайдаків. Поняття сагайдака скін-
ченновимірної алгебри над полем було введене Габріелем у зв’язку з вивченням зображень ал-
гебр, квадрат радикала яких дорівнює нулю. Це поняття, перенесене на напівдосконалі кільця 
В.В.Кириченко [3], відіграє важливу роль в структурній теорії напівдосконалих кілець.  

Теорема 3[1]. Нехай А – нетерове n-рядне кільце. Тоді з будь-якої точки сагайдака кільця 
А виходить не більше n стрілок і в будь-яку точку сагайдака кільця А входить не більше n стрі-
лок, причому з однієї точки в іншу (можливо, співпадаючу з вихідною) іде не більше однієї стрі-
лки. Навпаки, якщо є скінчений граф, що задовольняє цим умовам, то існує n-рядне кільце, са-
гайдаком якого є цей граф. 

Напівдосконале кільце А називається кільцем дистрибутивно-модульного типу, якщо до-
вільний правий скінченнозображуваний А-модуль напівдистрибутивний, тобто є прямою сумою 
дистрибутивних модулів. 

Теорема 4[4]. Нетерове напівдосконале кільце дистрибутивно-модульного типу – бірядне. 
Розглянуто мінори третього і четвертого порядку нетерових бірядних та нетерових бага-

торядних кілець. Серед них виділено кільця дистрибутивно-модульного типу. 
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