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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальнiсть теми. Теорiя аналiтичних функцiй виникла у серединi
ХIХ ст., бурхливо розвивалась протягом ХХ ст. й продовжує розвиватись не
менш iнтенсивно у наш час. Вона знайшла i знаходить все новi застосування,
як в iнших галузях математики: у теорiї ймовiрностей, теорiї крайових задач,
аналiтичнiй теорiї чисел та проблемах трансцендентностi, теорiї iнтеграль-
них та диференцiальних рiвнянь i т.п., — так i в рядi важливих прикладних
областей науки: гiдродинамiцi, аеродинамiцi, аналiтичнiй механiцi, радiофi-
зицi, теорiї керованого вибуху i т.п.1. Не зважаючи на вiдому завершенiсть
цiєї теорiї, навiть в класичних випадках залишаються вiдкритими та виника-
ють при спробi їхнього розв’язання новi проблеми, продиктованi як потреба-
ми внутрiшнього розвитку теорiї, так i проблемами застосувань. Хоча першi
багатовимiрнi аналоги результатiв для цiлих функцiй були отриманi ще на
початку ХХ ст. Е. Борелем (див.2, про це також див., наприклад, на c.5 в 3,
проте через добре вiдомi вiдмiнностi властивостей, наприклад, в характерi
нульових множин цiлих функцiй в одновимiрному (дискретна множина) i
багатовимiрному випадках (аналiтична множина), i у цьому зв’язку через
потребу залучення якiсно нових методiв з iнших роздiлiв математики, роз-
виток багатовимiрної теорiї вiдбувався з певним запiзненням. З iншого боку
успiшне розв’язання за допомогою алгебро-топологiчних методiв у 40-50-их
роках минулого столiття цiлого ряду базових проблем, що не пiддавалися
у попереднi роки, як ось, наприклад, побудова цiлої функцiї вiд декiлькох
змiнних за її нульовою множиною (друга проблема Кузена, див., наприклад,
на c.319 в 4, хоча й призвело на деякий час до певного зниження зацiкавле-
ностi аналогами класичних пiдходiв до дослiдження аналiтичних функцiй,
що базуються на їхньому зображеннi у виглядi тих чи iнших функцiональ-
них рядiв (Тейлора, Дiрiхле i т.п.) або iнтегралiв (типу Лапласа, Лапласа-
Стiлт’єса, Меллiна i т.п.), проте, поряд з цим, виявило потребу в розробцi
аналогiв таких пiдходiв у багатовимiрному випадку (див., наприклад, 3,5,6).
Власне, iнтенсивнi дослiдження i розробка аналогiв класичних пiдходiв у ба-

1Лаврентьев М.А. Методы теории функций комплексного переменного / М.А. Лаврентьев, Б.В.Шабат.
– М.: Наука, 1987. – 688 с.

2Borel E. Leçons sur les séries à termes positifs. – Paris: Gauthier-Villars, 1902. – 113 p.
3Лелон П., Груман Л. Целые функции многих комплексных переменных. – М.: Мир, 1989. – 348 с.
4Шабат Б.В. Введение в комплексный анализ. Т.II / Б.В. Шабат. – М.: Наука, 1985. – 464 с.
5Ронкин Л.И. Введение в теорию целых функций многих переменных. – М.: Наука, 1971. – 432 с.
6Ронкин Л.И. Целые функции // Итоги науки и техн. Сер. Соврем. пробл. мат. Фундам. направления.

– 1986. – Т.9. – С. 5–36.
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гатовимiрному випадку вiдновилися на межi 60-70-их рокiв.
Серед проблем, якi при цьому розглядаються, одне з центральних мiсць

займає проблема дослiдження асимптотичних властивостей аналiтичних фун-
кцiй в залежностi вiд властивостей коефiцiєнтiв їхнiх степеневих розвинень.
Один з ключових пiдходiв до такого дослiдження запропонований у статтях
А. Вiмана та Ж. Валiрона у 1914–1916 роках. В основi цього пiдходу ле-
жать властивостi максимума модуля, максимального члена та центрального
iндексу степеневого ряду. Бiблiографiя робiт, присвячених методу Вiмана-
Валiрона, є надзвичайно обширною. Розвитку рiзних аспектiв класичного
методу Вiмана-Валiрона присвятили свої дослiдження П. Ердеш i А. Ма-
кiнтайр, Т. Кеварi, I.Ф. Бiтлян i А.А. Гольдберг, Й.В. Островський, В. Фукс,
У. Хейман, П. Фентон, Л. Сонс, Р.Р. Лондон, М.М. Шеремета, Н.М. Сулейма-
нов, О.Б. Скаскiв, Ф.Сунiєр-Балагер, Ш.I. Стрелiц та багато iнших авторiв.

А. Макiнтайр7 запропонував новий пiдхiд до отримання спiввiдношень
типу Вiмана-Валiрона, який грунтується на властивостi опуклостi вiдносно
логарифма логарифмiв максимума модуля степеневого ряду та його макси-
мального члена. У 1962 р. П. Розенблум узагальнив цей пiдхiд, застосувавши
звичайну нерiвнiсть Чебишова для випадкової величини. Пiзнiше Р. Лондон
(1970), М. Стiл (1987), Г.Дж. Крiшна (1970), Г.Дж. Крiшна i Р.Дж. Нага-
раджа (1977 р.), А. Шумiцкi (1965 р.), Н.М. Сулейманов (1978–82), О.Б. Ска-
скiв (1999–2008), П.В. Фiлевич (1996–2003), О.Б. Скаскiв i О.М. Тракало
(1999–2005), О.В. Зрум i О.Б. Скаскiв (2004–06), Д.Ю. Зiкрач i О.Б. Скаскiв
(2009–14), А.О. Куриляк i О.Б. Скаскiв (2010–16), I.Є. Овчар i О.Б. Скаскiв
(2013–14) успiшно використали пiдхiд запропонований Розенблумом, до ви-
вчення асимптотичних властивостей цiлих функцiй, цiлих випадкових фун-
кцiй i цiлих функцiй з швидко осцилюючими коефiцiєнтами, для степене-
вих рядiв iз скiнченним радiусом збiжностi, абсолютно збiжних у пiвплощи-
нi рядiв Дiрiхле, регулярно збiжних функцiональних рядiв, цiлих функцiй
вiд декiлькох змiнних зображуваних кратними степеневими рядами та ря-
дами Дiрiхле, функцiй зображуваних iнтегралами типу Лапласа-Стiлт’єса.
Власне, пiдхiд Розенблума виявляє особливу ефективнiсть при встановленнi
рiзноманiтних аналогiв класичної нерiвностi Вiмана. Окремо у цьому зв’яз-
ку вiдзначимо дослiдження П.В. Фiлевича8 для випадкових цiлих функцiй

7Macintyre A.J. Wiman’s method and the ”flat regions” of integral functions// Quart. J. Math., Oxf. ser. –
1938. – V.9. – P. 81–88.

8Филевич П.В. Неравенства типа Вимана-Валирона для целых и случайних целых функций конечного
логарифмического порядка// Сиб. мат. журн. – 2001. – Т.42, №3. – С. 683–692.
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та А.О. Куриляка i О.Б. Скаскiва9 для випадкових цiлих функцiй вiд ба-
гатьох змiнних аналогiв нерiвностi Вiмана, що виконуються без виняткових
множин. Тому, розглянута у дисертацiйному дослiдженнi проблема встанов-
лення точних залежностей зростання максимуму модуля аналiтичних i ви-
падкових аналiтичних функцiй вiд декiлькох комплексних змiнних у рiзного
типу полiкругових областях вiд їхнiх тейлорових коефiцiєнтiв є безумовно
актуальною.

Поряд з цим, розгляд випадкових аналiтичних функцiй дає в руки дослi-
дника потужний iнструмент встановлення “кiлькостi” аналiтичних функцiй
з тими чи iншими властивостями. Вiдносно добре дослiдженими є випадковi
ряди Дiрiхле чи степеневi ряди, коефiцiєнти яких утворюють послiдовнiсть
незалежних випадкових величин, бо тодi, за законом нуля i одиницi Колмо-
горова, наприклад, абсциси збiжностi випадкового ряду Дiрiхле (вiдповiдно,
радiус збiжностi випадкового степеневого ряду) є майже напевне сталими.
У деяких випадках пiсля статей Ч. Риль-Нарджевського i П.В. Фiлевича,
сукупну незалежнiсть коефiцiєнтiв вдається замiнити на властивiсть, що по-
слiдовнiсть коефiцiєнтiв утворює мультиплiкативну систему, зокрема, одна
з властивостей якої, що елементи системи мають нульовi середнi. Остання
вимога, як встановив у 1996 роцi П.В. Фiлевич, вiдповiдаючи на запитання
проф. М.М. Шеремети, є принциповою. Тому не повинно виникнути сумнiвiв
в актуальностi дослiдження розподiлу абсцис збiжностi (радiуса збiжностi) у
ранiше не дослiджених випадках. Зокрема опису розподiлу абсцис збiжностi
(радiуса збiжностi) в термiнах властивостей послiдовностi функцiй розподiлу
абсолютних величин коефiцiєнтiв вiдповiдного ряду.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. На-
прямок дослiджень, обраний у дисертацiї, передбачений планами наукової
роботи Львiвського нацiонального унiверситету iменi Iвана Франка. Дисер-
тацiйна робота є складовою частиною дослiджень за держбюджетними тема-
ми Мг–58Ф “Асимптотичнi методи дослiдження гармонiйних та аналiтичних
функцiй, зображених випадковими рядами, iнтегралами Лапласа–Стiльтьєса
та їх узагальненнями” (номер держреєстрацiї 0110 U 001365), Мг–145Ф “Но-
вi комплексно–ймовiрнiснi методи дослiдження асимптотичних властивостей
аналiтичних i субгармонiйних функцiй, зображених випадковими рядами та
iнтегралами” (номер держреєстрацiї 0113 U 003051), Мг–159Ф “Методи ком-

9Kuryliak A.O., Skaskiv O.B. Wiman’s type inequalities without exceptional sets for random entire functions
of several variables// Mat. Stud. – 2012. – V.38, №1. – P.35–50.
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плексного та гармонiйного аналiзу в теорiї аналiтичних функцiй в банахових
просторах” (номер держреєстрацiї 0113 U 000184), що виконувались на ка-
федрi теорiї функцiй i теорiї ймовiрностей.

Мета i завдання дослiдження. Метою дисертацiї є встановлення нових
аналогiв нерiвностi Вiмана в класi цiлих функцiй з швидко осцилюючими
коефiцiєнтами, а також встановлення точних нерiвностей, що є аналогами
нерiвностей Вiмана i Кеварi в класi аналiтичних функцiй на декартовому
добутку одиничного круга та комплексної площини, та в одиничному полi-
крузi.
Об’єктом дослiдження є аналiтичнi функцiї i випадковi аналiтичнi функцiї
у полiкругових областях.
Предметом дослiдження є асимптотичнi властивостi аналiтичних i випадко-
вих аналiтичних функцiй вiд декiлькох комплексних змiнних, зображуваних
степеневими рядами.
Задачi дослiдження:
1) Встановити наявнiсть ефекту типу Левi для одного аналогу нерiвностi
Вiмана в класi цiлих функцiй вiд багатьох змiнних з швидко осцилюючими
коефiцiєнтами.
2) Встановити точнi нерiвностi, що є аналогами нерiвностей Вiмана i Кеварi
в класi аналiтичних функцiй в областi D× C.
3) Встановити точнi нерiвностi, що є аналогами нерiвностей типу Кеварi в
класi аналiтичних функцiй в одиничному полiкрузi.
4) Дослiдити розподiл абсцис збiжностi випадкових рядiв Дiрiхле та випадко-
вих радiусiв збiжностi лакунарних степеневих рядiв з попарно незалежними
i у загальному неоднаково розподiленими випадковими коефiцiєнтами.

Методи дослiдження. Для розв’язання поставлених задач використову-
ються методи математичного i комплексного аналiзу, а також деякi iдеї i
пiдходи з дослiджень, якi виконали M. Steel, П.В. Фiлевич, О.Б. Скаскiв,
L. Arnold, K. Roters, Gopala Krishna, Nagaraja Rao.

Наукова новизна отриманих результатiв. Усi науковi результати, якi
отриманi в дисертацiйнiй роботi, є новими i полягають у наступному:
1) Встановлено наявнiсть ефекту типу Левi для одного аналогу нерiвностi
Вiмана в класi цiлих функцiй вiд багатьох змiнних з швидко осцилюючими
коефiцiєнтами.
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2) Встановлено точнi нерiвностi, що є аналогами нерiвностей Вiмана i Кеварi
в класi аналiтичних функцiй в областi D× C.
3) Встановлено точнi нерiвностi, що є аналогами нерiвностей типу Кеварi в
класi аналiтичних функцiй в одиничному полiкрузi.
4) Дослiджено розподiл абсцис збiжностi випадкових рядiв Дiрiхле та ви-
падкових радiусiв збiжностi лакунарних степеневих рядiв з попарно незале-
жними i у загальному неоднаково розподiленими випадковими коефiцiєнта-
ми. Отриманi результати узагальнили деякi теореми, якi ранiше отримали
K. Roters, L. Arnold та iншi.

Практичне значення одержаних результатiв. Науковi результати, отри-
манi у дисертацiйнiй роботi, мають теоретичний характер i можуть бути ви-
користанi у подальших дослiдженнях з теорiї функцiй та в сумiжних галузях
математики.

Особистий внесок здобувача. З статей, виконаних у спiвавторствi, у ди-
сертацiю включенi лише результати, якi належать дисертанту. Спiвавторам
належать постановки задач, що розглядаються, та обговорення i аналiз, отри-
маних результатiв.

Апробацiя результатiв дисертацiї. Результати дисертацiї апробовано на
таких конференцiях:
1) мiжнароднiй математичнiй конференцiї iм. В. Я. Скоробогатька (Дрого-
бич, 19.09–23.09. 2011);
2) мiжнароднiй конференцiї “Complex Analysis and Related Topics” (Львiв,
23.09–28.09. 2013);
3) мiжнароднiй конференцiї, присвяченiй 135-iй рiчницi вiд народження Ган-
са Гана (Чернiвцi, 30.6–5.07. 2014);
4) науковiй конференцiї, присвяченiй 100-рiччю вiд дня народження К.М. Фi-
шмана та М.К. Фаге (Чернiвцi, 1.07–4.07. 2015);
5) всеукраїнськiй науковiй конференцiї “Сучаснi проблеми теорiї ймовiрно-
стей та математичного аналiзу” (Ворохта, 24.02–2.03. 2014);
6) всеукраїнськiй науковiй конференцiї “Сучаснi проблеми теорiї ймовiрно-
стей та математичного аналiзу” (Ворохта, 25.02–1.03. 2015);
7) мiжнароднiй конференцiї “Complex Analysis and Related Topics” (Львiв,
30.05–4.06. 2016).
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Результати дисертацiї неодноразово доповiдалися на Львiвському мiжву-
зiвському семiнарi з теорiї аналiтичних функцiй (керiвники — проф. А.А. Кон-
дратюк, проф. О.Б. Скаскiв) та на семiнарi з теорiї потенцiалу та застосу-
вань у Львiвському нацiональному унiверситетi iменi Iвана Франка (керiв-
ники проф. О.Б. Скаскiв, проф. I.Е. Чижиков), а також на семiнарi з теорiї
наближень у Київському нацiональному унiверситетi iменi Т. Шевченка (ке-
рiвник проф. I.О. Шевчук), науковому семiнарi з теорiї аналiтичних функцiй
у ДВНЗ “Прикарпатський нацiональний унiверситет iменi Василя Стефани-
ка” (керiвник проф. П.В. Фiлевич), науковому семiнарi з теорiї функцiй у
Дрогобицькому державному педунiверситетi iм. I. Франка (керiвник проф.
Б.В. Винницький).

Публiкацiї. Основнi результати дисертацiйної роботи опублiковано в 13
статтях i наукових повiдомленнях, з яких 6 ([1]–[6]) — у виданнях з перелiку
видань, у яких слiд опублiкувати результати дисертацiї; 2 ([4, 6]) у виданнях,
вiдображених в Scopus.

Об’єм та структура. Дисертацiя складається з перелiку умовних позна-
чень, вступу, 3 роздiлiв, висновкiв та списку використаних джерел, який на-
лiчує 171 найменування. Загальний обсяг дисертацiї — 141 сторiнка, обсяг
списку використаних джерел — 17 сторiнок.

ОСНОВНИЙ ЗМIСТ РОБОТИ

У роздiлi 1 дисертацiйної роботи наведено огляд лiтератури за темою ди-
сертацiї, окреслено коло проблем, якi залишалися нерозв’язаними, i сформу-
льовано основнi результати дисертацiї.

Перший пiдроздiл другого роздiлу присвячено дослiдженню аналогiв не-
рiвностi Вiмана в класi цiлих та випадкових цiлих (з швидко осцилюючими
коефiцiєнтами) функцiй вiд багатьох змiнних та їхньої точностi.

Розглянемо клас Ap(D) аналiтичних в повнiй кратно-круговiй областi
D ⊂ Cp, p ≥ 1, функцiй f вигляду

f(z) = f(z1, . . . , zp) =
∑+∞

‖n‖=0
anz

n, z = (z1, . . . , zp) ∈ D, (1)

Ep := Ap(Cp) – клас цiлих функцiй, де zn = zn11 . . . z
np
p , p ∈ N, p ≥ 2,

n = (n1, . . . , np) ∈ Zp+ := (N∪{0})p, ‖n‖ =
∑p

j=1 nj. Для допустимих значень
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r = (r1, . . . , rp) ∈ Rp
+ := (0,+∞)p i f ∈ Ap(D) позначимо

Π(r) = {t ∈ Rp
+ : tj ≥ rj, j ∈ {1, . . . , p}}, |r| =

√
r2

1 + · · ·+ r2
p,

Mf(r) = max{|f(z)| : |zj| ≤ rj, j ∈ {1, . . . , p}}, µf(r) = max{|an|rn : n ∈ Zp+},

Mf(r) =
+∞∑
‖n‖=0

|an|rn, ln2 x = ln ln x.

Нехай Ep0 — клас цiлих функцiй f ∈ Ep таких, що ∂
∂zj
f(z) 6≡ 0 у Cp для

кожного j ∈ {1, . . . , p}. Будемо говорити, що пiдмножина E множини Rp
+ є

множиною асимптотично скiнченної логарифмiчної мiри10 якщо E є ви-
мiрною за Лебегом у Rp

+ та iснує таке R ∈ Rp
+, що E ∩ Π(R) є множиною

скiнченної логарифмiчної мiри, тобто,

lnp–meas(E ∩ Π(R)) :=

∫
E∩Π(R)

dr1 . . . drp
r1 · . . . · rp

< +∞.

У статтi 10 було доведено, що для кожного ε > 0 iснує R ∈ Rp
+ i пiдмно-

жина E множини Π(R) асимптотично скiнченної логарифмiчної мiри така,
що нерiвнiсть

Mf(r) ≤ µf(r)
(
Λf(r)

)1/2+ε (2)

виконується для всiх r ∈ Π(R) \ E, де Λf(r) :=
∏p

i=1 lnp−1 ri · lnp µf(r).
Використовуючи методи з 10, А.О. Куриляк отримав11 наступний точнi-

ший аналог цiєї нерiвностi: Якщо f ∈ Ep0 i δ > 0, то iснує R ∈ Rp
+ i множина

E ⊂ Π(R) асимптотично скiнченної логарифмiчної мiри така, що нерiвнiсть

Mf(r) ≤ µf(r)
(
Λf(r)

)1/2
ln5/2+δ Λf(r) (3)

виконується для всiх r ∈ Π(R) \ E.
У статтi11 доведено, що для цiлої функцiї g(z) = exp

{∑p
j=1 zj

}
iснує мно-

жина E ⊂ Rp
+ асимптотично нескiнченної логарифмiчної мiри така, що для

кожного ε > 0 i всiх r ∈ E виконується нерiвнiстьMg(r) ≥ µg(r) lnp/2−ε µg(r).

Наступна теорема 2.1 з першого пiдроздiлу другого роздiлу дещо посилює
це твердження.

Теорема 2.1. Для цiлої функцiї g(z) = exp
{∑p

j=1 zj
}
iснує множина E ⊂

Rp
+ така, що, що, для будь-яких ε > 0, γ > 0, r ∈ E ∩ Π(R) i довiльного

досить великого |R|, R ∈ Rp
+ виконуються нерiвностi

10Gopala Krishna J., Nagaraja Rao I.H. Generalised inverse and probability techniques and some fundamental
growth theorems in Ck// Jour. of the Indian Math. Soc. – 1977. – V.41. – P. 203–219.

11Kuryliak A.O., Skaskiv O.B., Zrum O.V. Levy’s phenomenon for entire functions of several variables// Ufa
Math. Journ. – 2014. – V.6, №2. – P. 118–127.
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Mg(r) ≥ µg(r)
( p∏
k=1

ln(p−1)γ rk lnp µg(r)
)1/2−ε

, Mg(r) ≥ Cµg(r) lnp/2 µg(r)

з деякою додатною сталою C, при цьому lnp–meas(E ∩ Π(R)) = +∞ для
кожного R = (R1, . . . , Rp) > 0.

Тому, степiнь 1/2 + ε у нерiвностi (2) не можна замiнити на 1/2, а у не-
рiвностi (3) степiнь 1/2 не можна замiнити числом меншим за 1/2.

Виникає таке природне питання: як можна описати “кiлькiсть” тих цi-
лих функцiй для яких нерiвностях (2),(3) можна покращити?

Нехай Z = (Zn(t)) — послiдовнiсть комплекснозначних випадкових вели-
чин Zn(t) = Xn(t) + iYn(t) така, що X = (Xn(t)) i Y = (Yn(t)) є дiйсними
мультиплiкативними системами (МС), що рiвномiрно обмеженi числом 1, ви-
значенi на ймовiрнiсному просторi Штейнгауза (Ω,A, P ), де Ω = [0, 1], P —
мiра Лебега на дiйснiй прямiй, A — σ-алгебра вимiрних за Лебегом пiдмно-
жин Ω. У статтi 11 доведено, що для класу

K(f, Z) = {f(z, t) =
∑+∞
‖n‖=0 anZn(t)z

n : t ∈ R}
степiнь 1/2 можемо замiнити степенем 1/4 у нерiвностях (2),(3) майже на-
певно (ефект Левi12).

У статтi 13 той самий ефект встановлено для цiлих функцiй f вiд двох
комплексних змiнних (p = 2) в класi K(f, θ) з θ = (e2πiθnt). Тут (θn) —
послiдовнiсть додатних цiлих чисел, така що її впорядкування за зростанням
(θ∗k), де {θn : n ∈ Zp+} = {θ∗k : k ∈ Z+}, θ∗k+1 > θ∗k (k > 0), задовольняє умову

θ∗k+1/θ
∗
k ≥ q > 1, k ≥ 0. (4)

Зауважимо, що у випадку q ≥ 2 цiлi функцiї вигляду

f(z, t) =
+∞∑
‖n‖=0

ane
iθntzn, t ∈ R, z ∈ Cp, p ≥ 1, (5)

задовольняють умови теореми 2 в 11 тому, що (cos θnt), (sin θnt) є МС. Але у
випадку q > 1 послiдовнiсть випадкових величин (cos θnt)n∈Zp

+
не обов’язково

повиннa бути МС (див. 13).
У першому пiдроздiлi роздiлу 2 дисертацiйної роботи розглянуто вiдкрите

питання про наявнiсть ефекту Левi для класу K(f, θ) i f ∈ Ep0 з умовою (4)
при q > 1 стосовно нерiвностей (2), (3).

12Levy P. Sur la croissance de functios entiere// Bull. Soc. Math. France – 1930. – T.58. – P. 29–59; P.
127–149.

13Скаскiв О.Б., Зрум О.В. Нерiвнiсть типу Вiмана для цiлих функцiй вiд двох комплексних змiнних з
швидко коливними коефiцiєнтами// Мат. методи i фiз.-мех. поля. – 2005. – T.48, №4. – C. 78–87.
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У першому пiдроздiлi другого роздiлу також доведено таку теорему 2.2,
яка про наявнiсть ефекту типу Левi подвiйного покращення показника сте-
пеня у нерiвностях типу Вiмана, встановлених в10,11.

Теорема 2.2. Нехай f(z, t) ∈ K(f, θ) цiла функцiя вигляду (5), f(z) ∈ Ep0
послiдовнiсть цiлих додатних чисел (θn)n∈Zp

+
що задовольняє умову (4). Тодi

майже напевно для t ∈ R iснує R ∈ Rp
+ i пiдмножина E множини Π(R)

скiнченної логарифмiчної мiри така, що для всiх r ∈ Π(R) \ E виконується
нерiвнiсть

Mf(r, t) = max{f(z, t) : |z| ≤ r} ≤ µf(r)(Λf(r))
1/4 ln3 Λf(r), (6)

де Λf(r) = lnp µf(r) ·
∏p

i=1 lnp−1 ri, зокрема,

Mf(r, t) ≤ µf(r)(Λf(r))
1/4+ε, (7)

для кожного ε > 0.
У класi K(f, Z) випадкових цiлих функцiй, де Z = (Zn) є рiвномiрно

обмеженою комплекснозначною MС i f ∈ Ep0 , нерiвнiсть (7) була доведена у
статтi 11.

Cтепiнь 1/4 у нерiвностях (6),(7) не можна замiнити числом меншим за
1/4. Це випливає з такого твердження.

Теорема 2.3. Нехай Z = (Zn(t)) — довiльна послiдовнiсть випадкових ве-
личин таких, що |Zn(t)| ≥ 1 для майже всiх t ∈ [0; 1]. Тодi для цiлої функцiї

f(z) =
+∞∑
‖n‖=0

zn11√
n1!
· · · z

np
p√
np!

iснують стала C > 0 i множина E = E(g, t, δ) ⊂

Rp
+ такi, що м.н. в K(g, Z) для всiх r ∈ E ∩ Π(R) для достатньо великих
|R|, R ∈ Rp

+, i довiльних ε > 0, γ > 0 виконуються нерiвностi

Mf(r, t) ≥ C · µf(r)
( p∏
i=1

lnγ(p−1) ri · lnp µg(r)
)1/4−ε

,

Mf(r, t) ≥ C · µf(r) lnp/4 µg(r),

при цьому lnp–meas(E ∩ Π(R)) = +∞ для кожного R = (R1, . . . , Rp) > 0.
Слiд зазначити, що для цiлих функцiй вiд кiлькох змiнних першi теореми

про аналоги класичної нерiвностi Вiмана отримали I.Ф. Бiтлян, А.А. Голь-
дберг14. Опис виняткової множини, яка при цьому виникає у нерiвностi для

14Битлян И.Ф., Гольдберг А.А. Теоремы Вимана-Валирона для целых функций многих комплексных
переменных// Вестн. Ленинград. ун-та. – 1959. – Вып. 2, №13. – С. 27–41.
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цiлих функцiй вiд двох змiнних

Mf(r1, r2) ≤ Cµf(r1, r2){lnµf(r1, r2) ln r1r2}1+ε, (8)

є настiльки слабким, що, можна лише стверджувати, що вiдповiдний ана-
лог нерiвностi Вiмана виконується на деякiй необмеженiй множинi. У цiй
же статтi автори встановили бiльш змiстовнi твердження про аналоги нерiв-
ностi Вiмана в термiнах так званого “кооперативного” максимального члена
степеневого ряду за однорiдними полiномами, а також стосовно нерiвностi

Mf(r1, r2) ≤ Cµf(r1, r2)(lnµf(r1, r2))
3/2+ε,

що виконується зовнi деякої множини, перетин якої з кожним променем, що
виходить з початку координат, має скiнченну логарифмiчну мiру на променi.

В дисертацiї 15 доведено, що для кожної цiлої функцiї f вiд двох змiнних,
для кожного ε > 0 iснують стала C = C(f) > 0 i множина E ⊂ R2

+ такi, що
для всiх r = (r1, r2) 6∈ E виконується нерiвнiсть (8) i

∫
E∩Π(R)

dr1dr2
r1r2

< +∞ для

деякого R = (R1, R2), R1 > 1, R2 > 1. Тобто, у нашiй термiнологiї множина
E ⊂ R2

+ є множиною асимптотично скiнченної логарифмiчної мiри.
В статтi 16 показник ε у множнику (lnµf(r1, r2))

1+ε в нерiвностi (8) уто-
чнюється, проте оцiнка виняткової множини в 16 гiрша:

∫
Et

dr1dr2
r1r2

< 2(1 +

ε) ln t+O(1) (t→ +∞), де Et = {r = (r1, r2) : 1 ≤ rj ≤ t} ∩ E.
Ефективний опис виняткової множини в аналогах нерiвностi Вiмана для

цiлих функцiй вiд декiлькох змiнних знаходимо в 17. Власне, там отримано
нерiвнiсть таку, як в 16 з описом виняткової множини такою, як в 15.

У випадку випадкових цiлих i аналiтичних в одиничному крузi функцiй
вiд однiєї змiнної подiбнi питання розглядалися в 12,18,19,20 i у цiлому рядi
iнших статей.

Вiдзначимо, що в загальному, автору дисертацiї аналоги нерiвностi Вiмана
або типу Вiмана для аналiтичних функцiй вiд декiлькох змiнних в полiкру-
гових областях (навiть для одиничного полiкруга) є невiдомi.

15Schumitzky A. Wiman-Valiron theory for entire functions of several complex variables. – Ph. D. Thesis. –
Cornell Univ., 1965.

16Fenton P.C. Wiman-Valiron theory in two variables// Trans. Amer. Math. Soc. – 1995. – V.347, №11. –
P. 4403–4412.

17Скаскiв О.Б., Тракало О.М. Про класичну нерiвнiсть Вiмана для цiлих кратних рядiв Дiрiхле//
Матем. методи i фiз.-мех. поля. – 2000. – Т.43, №3. – С. 34–39.

18Erdős P., Renyi A. On random entire functions// Zastosowania Mat. – 1969. – V.10. – P. 47–55.
19Steele J.M. Sharper Wiman inequality for entire functions with rapidly oscillating coefficients// J. Math.

Anal. Appl. – 1987. – V.123. – P. 550–558.
20Фiлевич П.В. Оцiнки типу Вiмана-Валiрона для випадкових аналiтичних у крузi функцiй// Iнте-

гральнi перетворення та їх застосування до крайових задач. – Київ: Iнст. мат. – 1997. – T.15. – C. 227–238.
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У другому пiдроздiлi роздiлу 2 розглянуто задачу встановлення нерiвно-
стей типу Вiмана в класi Ap функцiй аналiтичних в одиничному полiкрузi
Dp = {z ∈ Cp : |z1| < 1, . . . , |zp| < 1}, степеневе розвинення яких має вигляд
(1). Також доведено точнiсть отриманої нерiвностi.

Для r = (r1, . . . , rp) ∈ [0, 1)p позначимо

∆r = {t = (t1, . . . , tp) ∈ [0, 1)p : tj ≥ rj, j ∈ {1, . . . , p}}, .

Через Ap0 позначатимемо пiдклас класу Ap, в який входять тi функцiї
f ∈ Ap, для яких iснує r0 ∈ [0, 1)p таке, що для всiх r ∈ [0, 1)p, r > r0 i для
кожного j, 1 ≤ j ≤ p, виконується нерiвнiсть

rj
∂
∂rj

lnMf(r) + ln rj > 1.

МножинуE ⊂ [0, 1)p називатимемо множиною асимптотично скiнченної
логарифмiчної мiри на [0, 1)p, якщо iснує r0 ∈ [0, 1)p таке, що

νln(E ∩∆r0):=

∫
E∩∆r0

p∏
i=1

dri
1− ri

< +∞,

тобто, множина E∩∆r0 є множиною скiнченної логарифмiчної мiри на [0, 1)p.
У протилежному випадку кажемо, що множина E ⊂ [0, 1)p є множиною
асимптотично нескiнченної логарифмiчної мiри на [0, 1)p.

Ключову роль у нашому доведеннi наступної теореми 2.4 вiдiграють леми
2.5 i 2.6, першу з яких ми запозичили зi статтi 10.
Теорема 2.4. Нехай f ∈ Ap0. Для кожного δ > 0 iснує множина E =

E(f, δ) ⊂ [0, 1)p асимптотично скiнченної логарифмiчної мiри така, що для
всiх r∈ [0, 1)p \ E виконується

Mf(r) ≤ µf(r)

p∏
j=1

1

(1− rj)1+δ
· lnp/2+δ

(
µf(r)

p∏
j=1

1

1− rj

)
. (9)

Ми доводимо також, що обидва степенi 1 + δ i p/2 + δ у нерiвностi (9)
не можна замiнити одночасно числами меншими за 1 i p/2, вiдповiдно. З
одного боку, наприклад, для функцiї g(z) =

∏p
j=1

1
1−zj i всiх r ∈ [0, 1)p ми

маємо Mf(r) =

p∏
j=1

1

1− rj
, µf(r) = 1. Тобто, степiнь 1 + δ у нерiвностi

(9) не можна замiнити числом меншим за 1. З iншого боку, правильне таке
твердження.
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Теорема 2.5. Iснує функцiя f ∈ Ap0, стала C > 0 i множина E ⊂ [0, 1)p

асимптотично нескiнченної логарифмiчної мiри така, що для всiх r ∈ E ви-
конується нерiвнiсть

Mf(r) ≥ Cµf(r)

p∏
i=1

1

1− ri
lnp/2

(
µf(r)

p∏
i=1

1

1− ri

)
.

У третьому пiдроздiлi роздiлу 2 доведено деякi аналоги нерiвностi Вiмана
для аналiтичних функцiй f вiд двох комплексних змiнних, представлених
рядом вигляду (1) (при p = 2) з областю збiжностi T = {z ∈ C2 : |z1| <
1, z2 ∈ C}. Через A2(T) позначимо клас таких функцiй. Для r = (r1, r2) ∈
T :=[0, 1)× [0,+∞) позначимо

∆∗r = {(t1, t2) ∈ T : t1 > r1, t2 > r2}.

Через A2
0(T) позначатимемо пiдклас класу A2(T), в який входять тi функцiї

f ∈ A2(T), для яких iснує r0 ∈ T таке, що для всiх r ∈ ∆∗r0 виконується
нерiвнiсть

r1
∂

∂r1
lnMf(r) + ln r1 > 1.

Множину E ⊂ T називатимемо множиною асимптотично скiнченної
логарифмiчної мiри на T якщо iснує r0 ∈ T таке, що

νln(E ∩∆∗r0):=

∫∫
E∩∆∗

r0

dr1dr2

(1− r1)r2
< +∞,

тобто, множина E ∩∆∗r0 є множиною скiнченної логарифмiчної мiри на T .
Як i вище, ключову роль у доведеннi вiдiграє такого ж типу лема 2.8, за

допомогою якої i леми 2.5 доводимо таку теорему 2.9.
Теорема 2.9. Нехай f ∈ A2

0(T). Для кожного δ > 0 iснує множина E =

E(δ, f) ⊂ T асимптотично скiнченної логарифмiчної мiри така, що для всiх
r ∈ T\E виконується

Mf(r) ≤
µf(r)

(1− r1)1+δ
ln1+δ

( µf(r)
1− r1

)
· ln1/2+δ r2. (10)

Степiнь 1 при 1
1−r1 у нерiвностi (10) не можна замiнити меншим числом.

Теорема 2.10. Iснує функцiя f ∈ A2
0(T) така, що для будь-якого ε ∈ (0, 1)

множина
B =

{
r ∈ [r′(ε), 1)× [e,+∞) : Mf(r1, r2) >

µf(r1, r2)

(1− r1)ε
ln
µf(r1, r2)

1− r1

√
ln r2

}
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має асимптотично нескiнченну логарифмiчну мiру.
Власне, теорема 2.10 стверджує, що жоден iз степенiв у нерiвностi (10)

одночасно не можна замiнити меншим числом.
У роздiлi 3 дослiжуються абсциси збiжностi випадкових рядiв Дiрiхле.
Розглянемо ймовiрнiсний простiр (Ω,A, P ) та послiдовнiсть комплексно-

значних випадкових величин на ньому f =
(
fk(ω)

)+∞
k=0

. Нехай Λ =
(
λk
)+∞
k=0

— зростаюча до +∞ послiдовнiсть невiд’ємних чисел λk ∈ R+ (k ∈ Z+), де
R+ := [0,+∞). Через D(Λ) позначимо клас формальних випадкових рядiв
Дiрiхле вигляду

F (z) = F (z, ω) =
∑+∞

k=0
fk(ω)ezλk

(z ∈ C, ω ∈ Ω). Через σзб(F, ω) i σa(F, ω) позначимо вiдповiдно абсциси
збiжностi i абсолютної збiжностi цього ряду. Надалi вважаємо, що

τ(Λ) = lim
k→+∞

lnn

λn
= 0.

Теорема 3.1. Нехай F ∈ D(Λ). Припустимо, що
(
|fk(ω)|

)
— послiдовнiсть

попарно незалежних випадкових величин з функцiями розподiлу Fk(x) :=

P{ ω : |fk(ω)| < x}, x ∈ R, k ≥ 0. Виконуються наступнi твердження:
a) Якщо σ(ω) = σ(F, ω) ≥ ρ ∈ (−∞,+∞) м.н., то

(∀ε > 0) :
+∞∑
k=0

(1− Fk((e−ρ + ε)λk)) <∞;

b) Якщо iснує послiдовнiсть (δk) така, що δk > −∞ (k ≥ 0), lim
k→+∞

δk = e−ρ,

ρ ∈ (−∞,+∞], i
+∞∑
k=0

(1− Fk(δλkk )) = +∞, то σ(F, ω) ≤ ρ м.н.

Теорема 3.2. Нехай F ∈ D(Λ).
a) Якщо iснують ρ ∈ (−∞,+∞) i послiдовнiсть (εk) такi, що εk → +0

(k → +∞) i
∑+∞

k=0(1− Fk((e−ρ + εk)
λk)) <∞, то σ(F, ω) ≥ ρ м.н.

b) Якщо σ(F, ω) = −∞ м.н., то (∀E > 1) :
+∞∑
k=0

(1− Fk(Eλk)) = +∞.

Позначимо через m =
(
mk

)+∞
k=0

послiдовнiсть зростаючих цiлих чисел
mk ∈ Z+ (k ∈ Z+), де Z+ := N ∪ {0}.У виглядi наслiдкiв з теорем з пiдроз-
дiлу 3.1 в пiдроздiлi 3.2 отримано ряд тверджень в класi K(m) формальних
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випадкових степеневих рядiв вигляду

f(z) = f(z, ω) =
+∞∑
k=0

fk(ω)zmk (z ∈ C, ω ∈ Ω)

з довiльною послiдовнiстюm = (mk) i у випадку, якщо (|fk|), взагалi кажучи,
не є однаково розподiленi, попарно незалежнi випадковi величини.

Випадок, коли (|fk|) є однаково розподiленi незалежнi випадковi величини
розглянутий для послiдовностi mk = k (k ≥ 0) в 21, а для довiльної послi-
довностi m = (mk) в 22. Випадок попарно незалежних випадкових величин
(|fk|) та mk = k (k ≥ 0) розглянуто в 23.

ВИСНОВКИ

У дисертацiї встановлено наявнiсть ефекту типу Левi в класi цiлих фун-
кцiй вiд багатьох комплексних змiнних з швидко осцилюючими коефiцiєнта-
ми для нерiвностей, доведених Gopala Krishna, Nagaraja Rao а також А.О. Ку-
риляком. Ранiше для випадкових цiлих функцiй вiд двох змiнних та цiлих
функцiй вiд двох змiнних з швидко осцилюючими коефiцiєнтами i нерiвно-
стi Фентона ефект типу Левi встановили О.В. Зрум i О.Б. Скаскiв (2005–
2006). Для випадкових цiлих функцiй вiд довiльної кiлькостi змiнних i не-
рiвностi, доведеної Gopala Krishna, Nagaraja Rao, ефект типу Левi довели
О.В. Зрум, А.О. Куриляк i О.Б. Скаскiв (2014). З якiсної точки результат
першого пiдроздiлу у певному сенсi повнiстю вичерпує проблему, сформу-
льовану у 1996 р. проф. А.А. Гольдбергом i М.М. Шереметою про наявнiсть
у всiх описаних випадках ефекту типу Левi. Разом з цим залишаються вiд-
критими подiбнi питання у рядi iнших випадках, пов’язаних з нерiвностями
типу Вiмана i аналiтичними функцiями вiд декiлькох змiнних. Результатив-
нiсть дослiджень (власне, всi отриманi нерiвностi є непокращуваними) дає
можливiсть висловити припущення, що пiдходи i iдеї цього роздiлу можуть
виявитися результативними i у подальших дослiдженнях класiв аналiтичних
i випадкових аналiтичних функцiй у довiльних полiкругових областях.

21Arnold L. Über die Konverge einer zufälligen Potenzreihe// J. Reine Angew. Math. – 1966. – V.222. –
S.79–112.

22Arnold L. Konvergenzprobleme bei zufälligen Potenzreihen mit Lücken// Math. Zeitschr. – 1966. – Bd.92.
– S.356–365.

23Roters K. Convergence of random power series with pairwise independent Banach-space-valued coeffici-
ents// Statistics and Probability Letters. – 1993. – V.18. – P. 121–123.
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Iншою пiдтемою дисертацiйного дослiдження є дослiдження властивостей
випадкових абсцис збiжностi випадкових рядiв Дiрiхле i випадкового радiуса
збiжностi випадкових степеневих рядiв без апрiорного припущення сукупної
незалежностi послiдовностi випадкових коефiцiєнтiв. Отриманi твердження
з одного боку мають критерiальний характер i формулюються в термiнах
обмежень на послiдовнiсть функцiй розподiлу абсолютних послiдовностi ве-
личин коефiцiєнтiв вiдповiдних рядiв. З iншого боку, отриманi твердження
мiстять цiлий ряд вiдомих результатiв Л. Арнолда, К. Ротерса, отриманих
при дуже спецiальних припущеннях. Iдея, закладена у мiркуваннях цього
роздiлу, що полягає у пошуку статистичного погляду на об’єкти, якi до-
слiджуються, може виявитись плiдною i в iнших задачах для випадкових
аналiтичних функцiй. Зокрема, наприклад, для випадкових рядiв Дiрiхле з
випадковою послiдовнiстю показникiв та випадкових цiлих (або аналiтичних
функцiй) з випадковою послiдовнiстю нулiв.

Результати отримано методами сучасного аналiзу та теорiї ймовiрностей.
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АНОТАЦIЯ

Шаповаловська Л.О. Асимптотичнi властивостi аналiтичних функцiй
у полiкрузi. – Рукопис.

Дисертацiя на здобуття наукового ступеня кандидата фiзико-математич-
них наук за спецiальнiстю 01.01.01 – математичний аналiз. – Львiвський на-
цiональний унiверситет iменi Iвана Франка, Львiв, 2017.

У дисертацiйнiй роботi встановлено наявнiсть ефекту типу Левi для одно-
го аналогу нерiвностi Вiмана в класi цiлих функцiй вiд багатьох змiнних з
швидко осцилюючими коефiцiєнтами; отримано точнi нерiвностi, що є ана-
логами нерiвностей Вiмана i Кеварi в класi аналiтичних функцiй в D × C,
а також точнi нерiвностi, що є аналогами нерiвностей типу Кеварi в класi
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аналiтичних функцiй в одиничному полiкрузi; дослiджено розподiл абсцис
збiжностi випадкових рядiв Дiрiхле та випадкових радiусiв збiжностi лаку-
нарних степеневих рядiв з попарно незалежними i у загальному неоднаково
розподiленими випадковими коефiцiєнтами.

Ключовi слова: аналiтична функцiя, нерiвнiсть типу Вiмана-Валiрона,
максимум модуля, максимальний член, випадковий кратний степеневий ряд,
випадковий ряд Дiрiхле.

ABSTRACT

Shapovalovska L.O. Asymptotic properties of analytic functions in the polydi-
sk. – Manuscript.

The thesis for obtaining the Candidate of Physical and Mathematical Sciences
degree on the speciality 01.01.01 – Mathematical Analysis. – Ivan Franko Lviv
National University, Lviv, 2017.

In the thesis Levy’s phenomenon for analogue of Wiman’s inequality in the
class of entire functions of several complex variables with rapidly oscilating coeffi-
cients are investigated. Sharp analogues of Wiman’s and Kovary’s inequalities in
the class of analytic functions in D × C are proved. Also sharp analogues of
Kovary’s inequalities in the class of analytic functions in the unit polydisc are
obtained. The distribution of the abscissa of convergence of random Dirichlet
series and distribution of radii of convergence lacunary power series with pairwi-
se independent and in general non identically distributed random coefficients are
investigated.

Key words: analytic function, Wiman-Valiron’s type inequality, maximum
modulus, maximal term, multiple random power series, random Dirichlet series.

АННОТАЦИЯ

Шаповаловская Л.О. Асимптотические свойства аналитических фун-
кций в поликруге. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математиче-
ских наук по специальности 01.01.01 – математический анализ. – Львовский
национальный университет имени Ивана Франко, Львов, 2017.

Диссертация состоит из списка условных обозначений, введения, 3 разде-
лов разбитых на подразделы, выводов и списка используемых источников.
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Во введении дано обоснование актуальности темы, указываются цель и
задачи исследования, научная новизна, практическое значение и апробация
полученных результатов, количество публикаций.

В первом разделе приводится обзор результатов, имеющих непосредствен-
ное отношение к теме диссертационной работы и основных результатов дис-
сертации.

В разделе 2 установлено наличие эффекта типа Леви в классе целых фун-
кций многих комплексных переменных с быстро осциллирующими коэффи-
циентами для неравенств, доказанных Gopala Krishna, Nagaraja Rao, а та-
кже А.О. Куриляком. Результат первого подраздела в определенном смысле
полностью исчерпывает проблему, сформулированную в 1996 г. проф. А.А.
Гольдбергом и проф. М.Н. Шереметой о наличии во всех описанных случаях
эффекта типа Леви. В разделе 2 кроме того доказаны аналоги неравенств
типа Вимана-Кевари в классах аналитических функций в единичном поли-
круге, а также в неограниченной области D × C. Доказывается неулучша-
емость (точность) всех полученых оценок. Результативность исследований
раздела 2 дает основания предположить, что подходы и идеи этого раздела
могут оказаться результативными и в дальнейших исследованиях классов
аналитических и случайных аналитических функций в произвольных поли-
кругових областях.

Исследованию случайных абсцисс сходимости случайных рядов Дирихле
и случайного радиуса сходимости случайных степенных рядов без априорно-
го предположения совокупной независимости последовательности случайных
коэффициентов посвящен раздел 3. Полученные утверждение с одной сторо-
ны имеют критериальный характер и формулируются в терминах ограниче-
ний на последовательность функций распределения абсолютных последова-
тельности величин коэффициентов соответствующих рядов. С другой сторо-
ны, полученные утверждение содержат целый ряд известных результатов Л.
Арнолда, К. Ротерса, полученных при очень специальных предположениях.

Ключевые слова: аналитическая функция, неравенство типа Вимана-
Валирона, максимум модуля, максимальный член, случайный кратный сте-
пенной ряд, случайный ряд Дирихле.


