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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальнiсть теми. В останнi роки зрiс iнтерес до дослiдження ди-
ференцiальних рiвнянь дробового порядку, в яких невiдома функцiя знахо-
диться пiд знаком похiдної дробового порядку. Це зумовлено як розвитком
самої теорiї дробового iнтегрування i диференцiювання, так i її застосува-
ннями в рiзних областях науки. Дробовi диференцiальнi рiвняння широко
використовують у фiзицi для моделювання явищ аномальної релаксацiї та
дифузiї. Проте, вивчення даних рiвнянь знаходиться на початковiй стадiї
розвитку. Систематичний розвиток аналiтичної теорiї дробових диференцi-
альних рiвнянь розпочався тiльки недавно у працях А. Кiлбаса, М. Рiверо,
Ж. Трухiльо, А. Кочубея. Арсенал методiв цiєї теорiї значно поступається
апарату аналiтичної теорiї диференцiальних рiвнянь, тому потребує збагаче-
ння.

Зокрема, у статтях Кiлбаса1 iз спiвавторами та А. Кочубея2 вивчається
наступне рiвняння

Dαu(t) = a(t)u(t), t > 0,

де a(t) = A(tα), A(z) є аналiтичною функцiєю в {z ∈ C : |z| < r0}, α > 0,

Dαu(t) = Dαu(t) − u(0)

tαΓ(1− α)
є дробовою похiдною Капуто-Джрбашяна,

Dα — оператор дробового диференцiювання Рiмана-Лiувiлля. У А. Кочубея2

доведено оцiнки зростання розв’язкiв цього рiвняння через зростання коефi-
цiєнтiв, але питання про точнiсть оцiнок залишається вiдкритим.

Є два стандартнi шляхи для оцiнки зростання розв’язкiв звичайних ди-
ференцiальних рiвнянь в комплекснiй площинi. Перший з них базується на
теорiї, заснованiй А. Вiманом3 та Ж. Валiроном4 та розвинутiй у працях
В. Заксера, Т. Кеварi, А. Макiнтайра, В. Хеймана, Ш. Стрелiца, М. Шереме-
ти, О. Скаскiва, В. Бергвайлер, П. Фентона та iнших, який є дуже ефектив-
ним в комплекснiй площинi, коли розв’язки є скiнченного порядку зростання.
Проте, у випадку, коли комплексна область не є всiєю площиною, тобто оди-

1Kilbas A.A.α-Analytic solutions of some linear fractional differential equations with variable coefficients
/ A.A. Kilbas, M. Rivero, L. Rodriguez-Germa, J.J. Trujilo // Appl. Math. Comput. – 2007. – V. 187. – P.
239–249.

2Kochubei A.N.Fractional differential equations: α-entire solutions, regular and irregular singularities /
A.N. Kochubei // Fract. Calc. Appl. Anal. – 2009. – V. 12, № 2. – P. 135–158.

3 Wiman A. Über den Zusammenhang zwischen dem Maximalbetrage einer analytischen Funktion und dem
groössten Gliede der zugerhörigen Taylorschen Reihe/ A. Wiman // Acta Math. – 1914. –V. 37. – P. 305–326.

4Valiron G. Sur le fonctions entières d’ordre fini et d’ordre nul, et en particulier les fonctions à correspondance
regulière / G. Valiron // Ann. Fac. Sci. Vniv. Toulouse. – 1914. – V. 5, № 3. – P.117–257.



2

ничний круг, кут, або коли розв’язки є нескiнченного порядку зростання для
застосування методу Вiмана-Валiрона потрiбнi додатковi припущення. Ана-
лог методу Вiмана-Валiрона для дробових диференцiальних рiвнянь не був
вiдомий.

З iншого боку, оцiнки логарифмiчної похiдної
f ′(z)

f(z)
як в рiвномiрнiй, так i

в iнтегральнiй метриках були успiшно застосованi у всiх згаданих ситуацiях
для отримання оцiнок зростання знизу розв’язкiв звичайних диференцiаль-
них рiвнянь. Iстотним просуванням в цьому тисячолiттi в оцiнках логари-
фмiчної похiдної стали результати В. Ейдермана5 та М. Андерсона6. Певний
внесок в останнi пiвстолiття зробили А.А. Гольдберг, М.М. Строчик, А.З.
Мохонько, Г. Гандерсен, В. Хейман, Дж. Майлз, I.Е. Чижиков та iншi.

Зауважимо, що оцiнки логарифмiчної похiдної мають рiзнi застосування
в теорiї цiлих та мероморфних функцiй.

Розглянемо лiнiйне диференцiальне рiвняння у формi

L(f) := f (n) + an−1(z)f (n−1) + ...+ a0(z)f = 0,

де a0, ..., an−1 є цiлими функцiями, n ≥ 2. Добре вiдомо, в цьому випад-
ку кожен розв’язок — цiла функцiя. Крiм того, всi коефiцiєнти рiвняння є
полiномами тодi i тiльки тодi, коли усi розв’язки є скiнченного порядку зро-
стання. В загальному, якщо серед коефiцiєнтiв є трансцендентнi функцiї, тодi
є розв’язки нескiнченного порядку зростання.

Iснують рiзнi шкали для вимiрювання зростання функцiй. Найзагальнi-
ша з них належить М.М. Шереметi7. Багато математикiв, а саме такi, як
Л. Бернал, Л. Кiнунен, Я. Хейтокангас, Р. Корхонен, Й. Раттуа, Т. Б. Цао,
З. Х. Чен, Дж. Ту, К. Хаманi, Б. Белаїдi та iншi використовують iтерацiйнi
порядки8 та [p, q]-порядки9 для вивчення зростання розв’язкiв рiвняння, якi,
взагалi кажучи, є частковими випадками %αβ-порядку М. М. Шеремети.

На вiдмiну вiд %αβ-порядку М. М. Шеремети, означення як iтерацiйного
порядку, так i [p, q]-порядку мають недолiк: вони не описують довiльного зро-

5Eiderman V.Ya. Cartan-type estimates for the Cauchy potential / V.Ya. Eiderman // Doklady Mathemati-
cs. – 2006. – V.73, № 2.– P. 273–276.

6Anderson J.M. Cauchy transforms of point masses (the logarithmic derivative of polynomials) / J. M.
Anderson, V. Ya. Eiderman // Annals of Math. – 2006. – V.163, № 3. – P. 1057–1076.

7 Шеремета М.Н. О связи между ростом максимума модуля целой функции и модулями коэффици-
ентов ее степенного разложения / М.Н. Шеремета // Изв. вузов. Матем. – 1967. – № 2. – C. 100–108.

8Kinnunen L. Linear differential equations with solutions of finite itera- ted order / L. Kinnunen // Southeast
Asian Bull. Math. – 1998. – V. 22. – P. 385—405.

9 Lin J. Linear differential equations with entire coefficients of [p,q]-order in the complex plane / J. Lin,
J. Tu, L. Z. Shi // J. Math. Anal. Appl. – 2010. – V. 372. – P. 55–67.
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стання, тобто iснують функцiї нескiнченного [p, q]-порядку та p-го iтерацiй-
ного порядку для довiльного p ∈ N. Проте означення %αβ-порядку є занадто
загальним, щоб можна було отримувати точнi оцiнки зростання розв’язкiв
диференцiальних рiвнянь.

В останнi десятилiття зрiс iнтерес до вивчення властивостей розв’язкiв
рiвняння L(f) = 0 з аналiтичними в одиничному крузi D = {z : |z| < 1} кое-
фiцiєнтами. Наприклад, розв’язки скiнченного порядку зростання в D вивча-
ються у 10, а розв’язки скiнченного iтерацiйного порядку в 11 та [p, q]-порядку
в 12.

Як i в комплекснiй площинi, так i в одиничному крузi у дисертацiйнiй
роботi ми розглядаємо загальнiшу шкалу, яка не має зазначених недолiкiв
iтерацiйних порядкiв i %αβ-порядкiв.

Зв’язок роботи з науковими програмами, темами. Тематика дисер-
тацiї пов’язана з науковими дослiдженнями, якi проводяться в галузi мате-
матики у Львiвському нацiональному унiверситетi iменi Iвана Франка. Ма-
терiал дисертацiї є складовою частиною держбюджетних тем:
Мг–159 Ф "Методи комплексного та гармонiйного аналiзу в теорiї аналiти-
чних функцiй у банахових просторах"(номер держреєстрацiї 0113 U 000184),
Мг–145 Ф "Новi комплексно-ймовiрнiснi методи дослiдження асимптотичних
властивостей аналiтичних i субгармонiйних функцiй, зображених випадкови-
ми рядами та iнтегралами"(номер держреєстрацiї 0113 U 003051).

Мета i завдання дослiджень. Метою є:
— узагальнити метод Вiмана-Валiрона для дробових похiдних Рiмана-Лiу-
вiлля;
— застосувати отриманий результат для встановлення оцiнок зростання роз-
в’язкiв певного класу дробових диференцiальних рiвнянь;
— знайти оцiнки зростання дробового аналогу логарифмiчної похiдної Рiмана-
Лiувiлля;
— описати властивостi розв’язкiв лiнiйних диференцiальних рiвнянь довiль-
но швидкого зростання в комплекснiй площинi;
— описати властивостi розв’язкiв лiнiйних диференцiальних рiвнянь довiль-
но швидкого зростання в одиничному крузi.

10Chyzhykov I.E. Linear differential equations and logarithmic derivative estimates / I.E. Chyzhykov, G.G.
Gundersen, J. Heittokangas // Proc. London Math. Soc. – 2003. – V.86, № 3. – P. 735–754.

11Heittokangas J. Fast growing solutions of linear differential equations in the unit disc / J. Heittokangas,
R. Korhonen, J. Rättyä // Result. Math. – 2006. – V. 49. – P. 265–278.

12Latreuch Z. Linear differential equations with analytic coefficients of [p, q]-order in the unit disc / Z. La-
treuch, B. Belaїdi // Sarajevo J. Math. – 2013. – V. 9, № 21. – P. 71–84.
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Об’єктом дослiдження є комплекснi диференцiальнi рiвняння, зокрема i
дробового порядку та їх розв’язки, (дробова) логарифмiчна похiдна.

Предметом дослiдження є оцiнки швидкозростаючих розв’язкiв компле-
ксних диференцiальних рiвнянь, асимптотика дробового аналогу логарифмi-
чної похiдної, оцiнки дробової похiдної цiлої функцiї.

Методи дослiдження. Для розв’язання цих задач використовуються ме-
тоди математичного аналiзу.

Наукова новизна одержаних результатiв. Усi результати дисертацiї
є новими. У роботi вперше:
— узагальнено метод Вiмана-Валiрона для дробових похiдних Рiмана-Лiувiлля
цiлих функцiй;
— знайдено точну оцiнку розв’язкiв певного класу диференцiальних рiвнянь
дробового порядку;
— знайдено оцiнки зростання дробового аналогу логарифмiчної похiдної Рi-
мана-Лiувiлля;
— описано властивостi розв’язкiв лiнiйних диференцiальних рiвнянь довiль-
но швидкого зростання в комплекснiй площинi;
— описано властивостi розв’язкiв лiнiйних диференцiальних рiвнянь довiль-
но швидкого зростання в одиничному крузi.

Практичне значення одержаних результатiв. Дисертацiя має теоре-
тичний характер. Її результати є внеском в теорiю комплексних диференцi-
альних рiвнянь, i можуть бути використанi як у загальнiй теорiї аналiтичних
функцiй, так i в iнших роздiлах математики.

Особистий внесок здобувача. Наведенi результати отримано
самостiйно. У спiльних з науковим керiвником статтях спiвавтору належить
постановка задач та загальне керiвництво.

Апробацiя результатiв дисертацiї. Результати дисертацiї апробовано
на таких конференцiях:
— мiжнароднiй науковiй математичнiй конференцiї присвяченiй 120-рiччю з
дня народження Стефана Банаха (17-21 вересня 2012 р., Львiв);
— мiжнароднiй конференцiї “Комплексний аналiз, теорiя потенцiалу та її за-
стосування” (19-23 серпня 2013 р., Київ);
— мiжнароднiй науковiй конференцiї “Complex Analysis and Related Topics”
( Lviv, Ukraine, September 23-28, 2013);
— мiжнароднiй математичнiй конференцiї присвяченiй пам’ятi В.Я. Скоро-
багатька ( 25-28 серпня 2015 р., Дрогобич);
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— мiжнароднiй науковiй конференцiї “Complex Analysis and Related Topics”
( Lviv, Ukraine, May 30-June 4, 2016).

Результати дисертацiї доповiдалися на:
— київському семiнарi з функцiонального аналiзу (керiвники проф. Ю.М.
Березанський, проф. М.Л. Горбачук, проф. Ю.С. Самойленко);
— львiвському мiжвузiвському семiнарi з теорiї аналiтичних функцiй (керiв-
ники проф. А. А. Кондратюк i проф. О. Б. Скаскiв);
— cемiнарi з теорiї потенцiалу та його застосувань у Львiвському нацiональ-
ному унiверситетi iм. Iвана Франка (керiвники проф. О. Б. Скаскiв i проф.
I. Е. Чижиков).

Публiкацiї. Основнi результати дисертацiйної роботи опублiковано у 11
статтях та наукових повiдомленнях, з яких 5 ([1]-[5]) у виданнях з перелiку
видань, у яких слiд публiкувати результати дисертацiї; 1 ([2]) — у закордон-
ному виданнi; 1([4]) — без спiвавторiв.

Структура i об’єм дисертацiї. Дисертацiя складається з перелiку умов-
них позначень, вступу, 3 роздiлiв, висновкiв та списку використаних джерел,
який налiчує 93 найменувань. Загальний обсяг дисертацiї - 115 сторiнок, об-
сяг списку використаних джерел - 10 сторiнок.

ОСНОВНИЙ ЗМIСТ РОБОТИ

У першому роздiлi дисертацiйної роботи наведено огляд лiтератури за
темою дисертацiї, окреслено коло проблем, якi залишалися нерозв’язаними,
i сформульовано основнi результати дисертацiї.

Основним результатом другого роздiлу та дисертацiї є наступна теорема,
яка є перенесенням основного твердження теорiї Вiмана-Валiрона на опера-
тор дробового диференцiювання Рiмана-Лiувiлля.

Теорема 2.1. Нехай v ∈ V i κ(t) = 4
√
v(t) ln v(t). Припустимо, що f є

цiлою функцiєю, значення r є нормальним i достатньо великим, а z0 таке,
що |z0| = r виконується

|f(z0)| ≥ ηM(r, f), v−2(ν(r, f)) ≤ η ≤ 1,

та
r

(
1− 1

40κ(ν)

)
< ρ < r

(
1 +

1

40κ(ν)

)
, ν = ν(r, f).

Тодi, якщо q > 0, то для |z| = ρ при r → +∞ поза множиною скiнченної
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логарифмiчної мiри маємо

ρqDqf(z)

νq
= f(z) +O

(
κ(ν)

ν

)
M(ρ, f).

Зокрема, якщо ln ρ− ln r = o
(

1
κ(ν)

)
, то

M(ρ,Dqf(z)) =

(
ν

ρ

)q {
1 +O

(
κ(ν)

ν

)}
M(ρ, f) =

= (1 + o(1))
(ν
r

)q
M(r, f),

при r → +∞ поза множиною скiнченної логарифмiчної мiри.
Наслiдок 2.1. Нехай δ ∈

(
0, 12
)
, q > 0 i f є цiлою функцiєю, а z таке,

що |z| = r i
|f(z)| > M(r, f)ν(r, f)−

1
2+δ.

Тодi iснує множина F скiнченної логарифмiчної мiри така, що

rqDqf(z)

νq(r, f)
∼ f(z), r →∞, |z| = r 6∈ F.

Теорема 2.1 дозволяє знаходити точну асимптотику зростання розв’язкiв
для певних класiв диференцiальних рiвнянь дробового порядку.

Розглянемо дробове диференцiальне рiвняння у формi

D̃q(rqf(z))

z
+ a(z)f(z) = 0, z ∈ C, |z| = r, (1)

де коефiцiєнт a(z) є цiлою функцiєю, q > 0 i

D̃qf(z) = Dqf(z)− Γ(q + 1)f(0), (2)

а Dq є дробовою похiдною Рiмана-Лiувiлля за змiнною r.

Зауваження 1. Аналог оператораDq(rqf(reiθ)) можна знайти у М.М. Джр-
башяна13. Наше означення забезпечує рiвнiсть

D̃q(rqf(reiϕ)) |r=0= 0.

Наявнiсть множника rq дозволяє зберегти аналiтичнiсть.
13Джрбашян М.М. Интегральные преобразования и представления функций в комплексной области /

М.М. Джрбашян. – М.: Наука, 1966. – 671 с.
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Теорема 2.2. Нехай q > 0. Рiвняння (1) з початковою умовою f(0) = f0
має єдиний цiлий розв’язок.

Теорема 2.3. Нехай a(z) є полiномом степеня m ≥ 0, q > 0. Тодi всi
нетривiальнi розв’язки f рiвняння (1) мають порядок зростання %[f ] =
m+1
q .
У пiдроздiлi 2.3 знайдено точну оцiнку дробового iнтегралу Рiмана-Лiувiлля

для логарифмiчної похiдної мероморфної функцiї. A саме ми шукаємо оцiнку
для наступної величини

Iα[f ](r) =

2π∫
0

Dα−1 |f
′
(reiϕ)|
|f(reiϕ)|

dϕ, α ∈ (0, 1).

Теорема 2.4. Нехай f є мероморфною функцiєю в C, f(0) 6= 0,∞, {cq}
— послiдовнiсть її нулiв та полюсiв, α ∈ (0, 1), β ∈ (1,+∞). Тодi

Iα[f ](r) =

2π∫
0

Dα−1 |f
′
(reiϕ)|
|f(reiϕ)|

dϕ ≤

≤ C(α, β)

(
T (βr, f)

rα
+

1

rα−1

r
2∫

0

n(t, 0,∞, f)

t2
dt

)
, r → +∞,

де n(t, 0,∞, f) є лiчильною функцiєю {cq}.
Крiм того, C(α, β) = O

(
1

(β−1)(1−α)

)
, коли β → 1+, α→ 1−.

Отримана оцiнка доповнює результати Г. Барсегяна, А. Гольдберга i М.
Строчика, У. Хеймана та Дж. Майлза.

У третьому роздiлi дослiджуємо асимптотичну поведiнку розв’язкiв рiв-
няння

L(f) := f (n) + an−1(z)f (n−1) + ...+ a0(z)f = 0, (3)

де a0, ..., an−1 є цiлими функцiями, n ≥ 2 у випадку довiльно швидкого
зростання коефiцiєнтiв у площинi чи одиничному крузi.

Означення як iтерацiйного порядку, так i [p, q]-порядку мають недолiк:
вони не описують довiльного зростання, тобто iснують функцiї нескiнченного
[p, q]-порядку та i p-го iтерацiйного порядку для довiльного p ∈ N.

Ми розглядаємо загальнiшу шкалу, яка не має цього недолiку, i є, взагалi
кажучи, частковим випадком шкали, введеної М.М. Шереметою.
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Нехай ϕ є зростаючою необмеженою функцiєю на [1,+∞). Визначимо
порядок зростання цiлої функцiї f 6≡ const наступним чином

σ̃0ϕ[f ] = lim
r→+∞

ϕ(M(r, f))

ln r
, σ̃1ϕ[f ] = lim

r→+∞

ϕ(lnM(r, f))

ln r
.

Якщо g є мероморфною, тодi порядки визначаються так

σ0ϕ[f ] = lim
r→+∞

ϕ(eT (r,g))

ln r
, σ1ϕ[f ] = lim

r→+∞

ϕ(T (r, g))

ln r
.

Через Φ позначемо клас додатнiх необмежених неспадних функцiй на
[1,+∞) таких, що ϕ(et) є повiльно зростаючою, тобто

∀c > 0 :
ϕ(ect)

ϕ(et)
→ 1, t→ +∞.

Питання iснування скiнченного додатного порядку σ̃0ϕ, ϕ ∈ Φ, для до-
вiльної цiлої функцiї вирiшує теорема 3.1, яка випливає з результату П.В.
Фiлевича. Для довiльної цiлої функцiї f нескiнченного порядку iснує ϕ ∈ Φ

така, що:
σ̃0ϕ[f ] = 1.

Позначимо також

γϕ := sup{σ1ϕ[f ]|L(f) = 0},

αϕ := sup{σ0ϕ[aj]|j = 0, ..., n− 1}, j ∈ N.

Наступнi теореми узагальнюють результати для iтерацiйних порядкiв.
Теорема 3.2. Нехай ϕ ∈ Φ. Тодi γϕ = αϕ.
Теорема 3.3. Нехай ϕ ∈ Φ i j = max{k|σ0ϕ[ak] ≥ β, k = 0, ..., n− 1}. Тодi

(3) має не бiльш, нiж j лiнiйно незалежних розв’язкiв f з σ1ϕ[f ] < β.
Зазначимо, що теорема 3.3 є аналогом теореми М. Фрей.
Теорема 3.4. Нехай ϕ ∈ Φ, a0, ..., an−1 є цiлими функцiями такими, що

σ0ϕ[a0] > max{σ0ϕ[aj], j = 1, ..., n − 1}. Тодi всi розв’язки f 6≡ 0 рiвняння (3)
задовольняють

σ1ϕ[f ] = σ0ϕ[a0].

У пiдроздiлi 3.2 дослiджуємо випадок одиничного круга.
Теорема 3.6. Нехай ϕ ∈ Φ, i a0, ..., ak−1 є аналiтичними в D функцiями

такими, що
σ̃0ϕ[a0] =: σ̃0 > max{σ̃0ϕ[aj], j = 1, ..., k − 1}.
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Тодi всi розв’язки f 6≡ 0 рiвняння (3) задовольняють

σ̃1ϕ[f ] = σ̃0.

Теорема 3.7. Нехай ϕ ∈ Φ, i a0, ..., ak−1 є аналiтичними в D функцiями
такими, що

σ0ϕ[a0] =: σ0 > max{σ0ϕ[aj], j = 1, ..., k − 1}.

Тодi всi розв’язки f 6≡ 0 рiвняння(3) задовольняють

σ1ϕ[f ] ≥ σ0.

Теорема 3.8. Нехай a0(z), ..., ak−1(z) є аналiтичними в D функцiями.
Якщо iснує ω0 ∈ ∂D i крива γ ∈ D, яка прямує до ω0 така, що

lim
z→ω0
z∈γ

∑k−1
j=1 |aj(z)|+ 1

|a0(z)|
ϕ−1

(
ln

1

(1− |z|)µ

)
= 0,

де ϕ ∈ Φ, µ > 0 є дiйсними сталими, то кожен розв’язок f рiвняння (3)
такий, що

ln
1

1− r
= o(lnT (r, f)), r ↑ 1,

задовольняє σ1ϕ[f ] ≥ µ.
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ВИСНОВКИ

Метод Вiмана-Валiрона широко використовується для оцiнки зростання
розв’язкiв звичайних диференцiальних рiвнянь у комплекснiй площинi та
в iнших роздiлах теорiї цiлої функцiї. Аналог методу Вiмана-Валiрона для
дробових диференцiальних рiвнянь не був вiдомий.

З iншого боку, оцiнки логарифмiчної похiдної
f ′(z)

f(z)
як в рiвномiрнiй, так

i в iнтегральнiй метриках успiшно застосовуються у всiх згаданих ситуацiях
для отримання оцiнок зростання знизу розв’язкiв звичайних диференцiаль-
них рiвнянь, а також у теорiї цiлих та мероморфних функцiй.

У дисертацiйнiй роботi узагальнено метод Вiмана-Валiрона для дробових
похiдних цiлих функцiй. Також застосовано цей результат для встановлен-
ня оцiнки зростання розв’язкiв деякого диференцiального рiвняння дробо-
вого порядку. Iнша частина дисертацiї присвячена дослiдженню зростання
розв’язкiв лiнiйних диференцiальних рiвнянь довiльно швидкого зростання.

У другому роздiлi узагальнено метод Вiмана-Валiрона для дробових похi-
дних цiлих функцiй, тобто, дослiджено поведiнку дробової похiдної Рiмана-
Лiувiлля порядку q > 0.

Доведено iснування та єдинiсть розв’язку задачi Кошi для деякого дифе-
ренцiального рiвняння. За допомогою узагальненого методу Вiмана-Валiрона
знайдено порядок зростання розв’язку.

Також знайдено iнтегральну оцiнку для дробового iнтегралу Рiмана-Лiу-
вiлля логарифмiчної похiдної мероморфної функцiї.

Iснують рiзнi шкали для вимiрювання зростання функцiй. Найзагальнiша
з них належить М.М. Шереметi. Багато математикiв, а саме такi, як Л. Бер-
нал, Л. Кiнунен, Я. Хейтокангас, Р. Корхонен, Й. Раттуа, Т. Б. Цао, З.Х. Чен,
Дж. Ту, К. Хаманi, Б. Белаїдi та iншi використовують iтерацiйнi p- та [p, q]-
порядки для вивчення зростання розв’язкiв рiвняння, якi, взагалi кажучи, є
частковими випадками %αβ-порядку М. М. Шеремети.

На вiдмiну вiд %αβ-порядку М. М. Шеремети, означення як iтерацiйного
порядку, так i [p, q]-порядку мають недолiк: вони не описують довiльного
зростання.

У третьому роздiлi для вивчення зростання розв’язкiв лiнiйних диферен-
цiальних рiвнянь розглянуто узагальнену шкалу для вимiрювання зростан-
ня додатних функцiй, яка дозволяє описувати довiльне швидке зростання.
Описано зв’язок мiж зростанням коефiцiєнтiв та розв’язкiв лiнiйного дифе-
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ренцiального рiвняння

f (n) + an−1(z)f (n−1) + ...+ a0(z)f = 0

у цiй шкалi в комплекснiй площинi, а також, в одиничному крузi. Крiм того,
дослiджено зростання розв’язкiв даного рiвняння, коли коефiцiєнт a0 пере-
важає над iншими коефiцiєнтами на певнiй пiдмножинi одиничного круга D.
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АНОТАЦIЯ

Семочко Н.С. Властивостi логарифмiчних похiдних аналiтичних фун-
кцiй та розв’язкiв комплексних диференцiальних рiвнянь. – 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 узагальнено метод Вiмана-Валiрона для дробо-
вих похiдних цiлих функцiй, тобто, дослiджено поведiнку дробової похiдної
Рiмана-Лiувiлля порядку q > 0. Доведено iснування та єдинiсть розв’язку за-
дачi Кошi для деякого диференцiального рiвняння. За допомогою узагальне-
ного методу Вiмана-Валiрона знайдено порядок зростання розв’язку. Також
знайдено оцiнку для дробового iнтегралу Рiмана-Лiувiлля логарифмiчної по-
хiдної мероморфної функцiї. Для вивчення зростання розв’язкiв лiнiйних
диференцiальних рiвнянь розглянуто узагальнену шкалу для вимiрювання
зростання додатних функцiй, яка дозволяє описувати довiльне швидке зро-
стання. Описано зв’язок мiж зростанням коефiцiєнтiв та розв’язкiв лiнiйного
диференцiального рiвняння

f (n) + an−1(z)f (n−1) + ...+ a0(z)f = 0

у цiй шкалi в комплекснiй площинi, а також, в одиничному крузi. Крiм того,
дослiджено зростання розв’язкiв даного рiвняння, коли коефiцiєнт a0 пере-
важає над iншими коефiцiєнтами на певнiй пiдмножинi одиничного круга D.

Ключовi слова: цiла трансцендентна функцiя, метод Вiмана-Валiрона,
дробова похiдна Рiмана-Лiувiлля, дробовий iнтеграл Рiмана-Лiувiлля, дро-
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бове диференцiальне рiвняння, логарифмiчна похiдна, мероморфна функцiя,
лiнiйне диференцiальне рiвняння, аналiтична функцiя, зростання.

ABSTRACT

Semochko N.S. Properties of logarithmic derivatives of analytic functions and
solutions of complex differential equations of fractional order. – 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.

The thesis consists of the list of notation, the introduction, 3 sections divided
into subsections, the conclusions and the list of the references. The total volume
of the thesis is 115 pages, the volume of references with 93 items is 10 pages.

In the introduction we present the actuality of the theme, the purpose and
research proposals, the novelty of results, the practical meaning, the approbation
of the results obtained and the number of publications.

In the first section the review of results related to the topic of the thesis and
of the main results of the thesis is given.

In Subsection 2.1 the Wiman-Valiron method for the fractional derivatives
of entire functions is generalized. That is the behavior of fractional Riemann-
Liouville derivative of order q > 0 is investigated. In Subsection 2.2 the existence
and the uniqueness of a solution of some fractional differential equation is proved.
With the aid of the Wiman-Valiron method the order of the growth of solutions
is found. In Subsection 2.3 we estimate a fractional integral of the logarithmic
derivative of a meromorphic function.

In the third section we investigate the fast growing entire solutions of linear
differential equations. To do this in Subsection 3.1 we introduce a general scale
to measure the growth of entire functions of infinite order including arbitrary fast
growth. We described growth relations between entire coefficients and solutions of
the linear differential equation f (n)+an−1(z)f (n−1)+...+a0(z)f = 0 in this scale in
the complex plane. In Subsection 3.2 we investigate fast growing solutions of this
equation in the unit disc. Moreover, we investigate the growth of solutions where
the coefficient a0 dominates the other coefficients near a point on the boundary
of the unit disc.

Key words: transcendental entire function, Wiman-Valiron method, Riemann-
Liouville fractional derivative, Riemann-Liouville fractional integral, fractional
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differential equation, logarithmic derivative, meromorphic function, linear di-
fferential equations, analytic function, growth.

АННОТАЦИЯ

Семочко Н.С. Свойства логарифмических производных аналитическых
функций и решений комплексных дифференциальных уравнений дробного по-
рядка. – 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.

В диссертационной работе обобщен метод Вимана-Валирона для дробных
производных целых функций, то есть, исследовано поведение дробной прои-
зводной Римана-Лиувилля порядка q > 0. Доказано существование и един-
ственность решения задачи Коши для некоторого дифференциального урав-
нения. С помощью обобщенного метода Вимана-Валирона найден порядок
роста решений. Также найдена точная оценка для дробного интеграла Ри-
мана-Лиувилля логарифмической производной мероморфной функции. Для
изучения роста решений линейных дифференциальных уравнений рассмо-
трена обобщенная шкала для измерения роста положительных функций, ко-
торая позволяет описывать произвольно быстрый рост. Описана связь между
ростом коэффициентов и решений линейного дифференциального уравнения

f (n) + an−1(z)f (n−1) + ...+ a0(z)f = 0

в этой шкале в комплексной плоскости, а также, в единичном круге. Кро-
ме того, исследован рост решений данного уравнения, когда коэффициент
a0 преобладает над другими коэффициентами на некотором подмножестве
единичного круга D.
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Валирона, дробная производная Римана-Лиувилля, дробный интеграл Рима-
на-Лиувилля, дробное дифференциальное уравнение, логарифмическая прои-
зводная, мероморфная функция, линейное дифференциальное уравнение,
аналитическая функция, рост.


