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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальнiсть теми. Одне з центральних мiсць у теорiї аналiтичних функцiй за-
ймає аналiтична теорiя диференцiальних рiвнянь, яка розглядає загальну пробле-
му опису властивостей аналiтичних функцiй, що є розв’язками цих рiвнянь. При
цьому, з огляду на те, що випадки, коли диференцiальне рiвняння можна проiнте-
грувати у явному виглядi трапляються доволi рiдко, щеШ. Брiо таЖ. Буке (1875)
запропонували дослiджувати властивостi аналiтичних функцiй, що є розв’язками
диференцiальних рiвнянь, розглядаючи вiдповiдне рiвняння як означення таких
функцiй. Серед методiв дослiдження властивостей цiлих i аналiтичних в одини-
чному крузi розв’язкiв диференцiальних рiвнянь важливу роль вiдiграють методи
теорiї розподiлу значень (теорiя Неванлiнни) i теорiї Вiмана-Валiрона. При цьому
в питаннях дослiдження зростання розв’язкiв, на вiдмiну вiд методiв теорiї Неван-
лiнни, застосування методу Вiмана-Валiрона дає вiдразу як оцiнки зверху, так i
оцiнки знизу розв’язкiв, зокрема, у рядi випадкiв регулярнiсть їхнього зростання.
Методи теорiї Неванлiнни та її узагальнень дають можливiсть для дослiджен-
ня iнодi iстотно ширшого спектра властивостей розв’язкiв. Серед iнших методiв,
якi застосовуються при дослiдженнi властивостей цiлих i аналiтичних розв’язкiв
диференцiальних рiвнянь, дедалi впевненiше вагоме мiсце займають класи цiлих
та аналiтичних функцiй обмеженого l-iндексу. Поняття цiлої функцiї обмежено-
го iндексу виникло у роботах Дж. Макдоннела (1959) i його наукового керiвника
Б.Лепсона (1968) в результатi дослiдження властивостей цiлих розв’язкiв дифе-
ренцiальних рiвнянь. З одного боку, кожен цiлий розв’язок лiнiйного однорiдного
диференцiального рiвняння зi сталими коефiцiєнтами є цiлою функцiєю обмеже-
ного iндексу, а, з iншого, боку, цiлi функцiї обмеженого iндексу мають цiлий ряд
властивостей правильного поводження, i, зокрема, мають властивiсть рiвномiр-
ної розподiленостi нульової множини (С.Шах, В.Хейман, Г.Фрiке, Р.Рой). Проте,
цiлi функцiї обмеженого iндексу є функцiями експоненцiйного типу (для однiєї
змiнної — C.Шах, В.Хейман, для двох змiнних — Ф. Нурай i Р. Патерсон), що й
зумовлює застосовнiсть цього пiдходу лише до вказаного класу цiлих функцiй, а,
отже, й дає змогу дослiджувати лише цiлi розв’язки експоненцiйного типу лiнiй-
них диференцiальних рiвнянь. У С.Шаха та Р.Роя, щоправда, наявнi вiдповiднi
твердження про обмеженiсть iндексу цiлих розв’язкiв деяких лiнiйних диферен-
цiальних рiвнянь як з довiльними цiлими коефiцiєнтами, так i з вiдмiнною вiд
тотожного нуля правою частиною. Обмеженiсть пiдходу, що базується на основi
поняття цiлої функцiї обмеженого iндексу, подолали М.М.Шеремета i А.Д.Кузик
(1986), якi ввели та дослiдили поняття цiлої функцiї обмеженого l-iндексу. Вла-
сне, для фiксованої додатної й неперервної функцiї l : R+ → R+ := (0,+∞) цiла
функцiя f називається цiлою функцiєю обмеженого l-iндексу, якщо iснує число
N ∈ Z+ таке, що для всiх p ∈ Z+ i z ∈ C виконується нерiвнiсть:

|f (p)(z)|
p!lp(|z|)

≤ max

{
|f (k)(z)|
k!lk(|z|)

: 0 ≤ k ≤ N

}
.

При l(r) ≡ 1 звiдси отримуємо означення цiлої функцiї обмеженого iндексу за
Макдоннелом-Лепсоном. Необхiдною умовою iснування для даної функцiї l цiлої
трансцендентної функцiї обмеженого l-iндексу є умова rl(r) → +∞ (r → +∞),
що пов’язане з тим, що lnMf(r) = O(

∫ r

1 l(t)dt) (r → +∞) для кожної цiлої фун-
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кцiї обмеженого l-iндексу, деMf(r) = max{|f(z)| : |z| = r}, а lnMf(r)/ ln r → +∞
(r → +∞) для кожної цiлої трансцендентної функцiї. При цьому вже для кожної
цiлої функцiї з обмеженою кратнiстю нулiв iснує така додатна неперервна фун-
кцiя l, що дана цiла функцiя виявляється функцiєю обмеженого l-iндексу. Слiд
вiдзначити, що поняття цiлої функцiї обмеженого iндексу не допускає поширення,
наприклад, на клас аналiтичних в одиничному крузi функцiй, але поняття функцiї
обмеженого l-iндексу допускає таке узагальнення, як i узагальнення на iншi рiзно-
манiтнi класи аналiтичних функцiй вiд однiєї i вiд багатьох комплексних змiнних.
Функцiї з таких класiв допускають апрiорнi оцiнки швидкостi їхнього зростання,
а також є розв’язками диференцiальних рiвнянь за прозорих умов на аналiтичнi
коефiцiєнти цих рiвнянь. Звiдси, зокрема, щоразу для класу рiвнянь, обмеже-
нiсть l-iндексу розв’язкiв яких встановлюється, випливає, наприклад, доведення
гiпотези В. Хеймана про максимально можливу швидкiсть зростання розв’язкiв
у порiвняннi зi швидкiстю зростання коефiцiєнтiв алгебраїчного диференцiально-
го рiвняння. Клас цiлих функцiй обмеженого l-iндексу в комплексному просторi
Cn дослiджували М.Т. Бордуляк i М.М. Шеремета (1993-95), а А.I. Бандура i
О.Б. Скаскiв дослiджували як цiлi функцiї в комплексному просторi Cn, так i
аналiтичнi функцiї в одиничнiй кулi з цього ж простору (2007-2017). Крiм кулi,
iншим важливим модельним випадком в комплексному просторi є клас аналiти-
чних функцiй в одиничному полiкрузi, оскiльки вiдкрита куля та вiдкритий по-
лiкруг бiголоморфно не еквiвалентнi мiж собою. З iншого боку, в полiкрузi, як i
в одиничнiй кулi, нема задовiльного аналога класичної теореми Вiмана-Валiрона
про основне асимптотичне спiввiдношення для похiдних цiлої функцiї. У зв’язку
з викладеним вище є безсумнiвною актуальнiсть дослiдження властивостей ана-
лiтичних функцiй обмеженого L-iндексу в одиничному бiкрузi.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Напрямок
дослiджень, обраний у дисертацiї, передбачений планами наукової роботи кафе-
дри теорiї функцiй i теорiї ймовiрностей Львiвського нацiонального унiверситету
iменi Iвана Франка.
Мета i завдання дослiдження.

Мета дисертацiї — поширення теорiї аналiтичних функцiй обмеженого L-
iндексу за сукупнiстю змiнних на клас аналiтичних у полiкрузi функцiй, а також
їхнє застосування в аналiтичнiй теорiї диференцiальних рiвнянь, рiвнянь з ча-
стинними похiдними та їхнiх систем.

Об’єкт дослiдження: аналiтичнi у полiкрузi функцiї обмеженого L-iндексу
за сукупнiстю змiнних.

Предмет дослiдження: властивостi аналiтичних функцiй обмеженого L-iндек-
су за сукупнiстю змiнних, аналiтичних розв’язкiв диференцiальних рiвнянь та їх
систем.

Задачi дослiдження:

1. Отримати критерiї обмеженостi L-iндексу за сукупнiстю змiнних для аналiти-
чних у полiкрузi функцiй, зокрема у термiнах: оцiнок поводження максимуму
модуля функцiї на полiкругах рiзного радiуса, локального поводження макси-
муму модуля частинних похiдних на полiкругах рiзного радiуса.

2. Дослiдити властивостi степеневого розвинення аналiтичної у бiкрузi функцiї
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обмеженого L-iндексу за сукупнiстю змiнних.
3. Побудувати приклад цiлих функцiй обмеженого iндексу за сукупнiстю змiн-

них, сума яких є необмеженого iндексу за сукупнiстю змiнних.
4. Встановити умови обмеженостi L-iндексу за сукупнiстю змiнних розв’язкiв

деяких систем диференцiальних рiвнянь з частинними похiдними.

Для розв’язання поставлених задач використовуються методи математичного
i комплексного аналiзу, а також деякi iдеї i прийоми з праць В.Хеймана, Г.Фрiке,
М.М.Шеремети, А.I.Бандури i О.Б.Скаскiва та iнших.
Наукова новизна одержаних результатiв. Усi основнi науковi результати,
якi одержанi в дисертацiї, є новими i полягають в наступному:

— Отримано критерiї обмеженостi L-iндексу за сукупнiстю змiнних для аналi-
тичних у полiкрузi функцiй, зокрема у термiнах: локального поводження по-
хiдних, оцiнок поводження максимуму модуля функцiї на полiкругах рiзного
радiуса, локального поводження максимуму модуля частинних похiдних на
полiкругах рiзного радiуса.

— Дослiджено властивостi степеневого розвинення аналiтичної у бiкрузi фун-
кцiї обмеженого L-iндексу за сукупнiстю змiнних. Застосування тiєї ж iдеї у
випадку цiлих функцiй дало змогу iстотно послабити достатнi умови обме-
женостi L-iндексу за сукупнiстю змiнних у теоремi Бордуляк-Шеремети, що
описує властивостi степеневого розвинення цiлої функцiї. Результати є новими
навiть у випадку L ≡ 1.

— Знайдено умови обмеженостi L-iндексу за сукупнiстю змiнних розв’язкiв де-
яких систем диференцiальних рiвнянь з частинними похiдними в одиничному
бiкрузi.

— Побудовано приклад цiлих функцiй обмеженого iндексу за сукупнiстю змiн-
них, сума яких є необмеженого iндексу за сукупнiстю змiнних.

Практичне значення одержаних результатiв. Науковi результати, отриманi
в дисертацiйнiй роботi носять теоретичний характер i є певним внеском у розвиток
теорiї аналiтичних функцiй вiд багатьох комплексних змiнних. Вони можуть бути
використанi у подальших дослiдження з теорiї аналiтичних функцiй, а також у її
застосуваннях в аналiтичнiй теорiї диференцiйних рiвнянь.
Особистий внесок здобувача. Зi статей, виконаних у спiвавторствi, у дисер-
тацiю включенi з повними доведеннями лише результати, якi належать авторовi
дисертацiї. Формулювання тверджень, отриманих спiвавторами здобувача, наво-
дяться у рукописi дисертацiї без доведень i лише у тих випадках, коли вони є
потрiбними для повноти подальших викладок.

У статтях, виконаних у спiвавторствi, науковому керiвнику належать поста-
новки задач, визначення загальної схеми дослiдження та обговорення отриманих
результатiв. У статтях [1,6] О.Б. Скаскiву належать постановка задач, визначення
загальної схеми дослiдження та обговорення отриманих результатiв. А.I. Бандурi
належать: теорема 2 з [1], теорема 5.1 з [6], теорема 2 з [2], теорема 2 з [3] i теореми
2-3 з [5]. Решта тверджень з вказаних п’яти праць належать здобувачцi.
Апробацiя результатiв дисертацiї. Результати дисертацiї апробовано на таких
конференцiях i наукових семiнарах:
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1) мiжнароднiй конференцiї “Complex analysis and related topics” (Львiв, 30.05–
4.06.2016);

2) всеукраїнськiй науковiй конференцiї “Прикладнi задачi математики” (Iвано-
Франкiвськ, 13.10–15.10.2016);

3) всеукраїнськiй науковiй конференцiї “Сучаснi проблеми теорiї ймовiрностей
та математичного аналiзу” (Ворохта, 22.02–25.02.2017);

4) мiжнароднiй конференцiї з функцiонального аналiзу, присвяченiй 125-рiччю
Стефана Банаха (Львiв, 18–23.09.2017);

5) всеукраїнськiй науковiй конференцiї “Сучаснi проблеми теорiї ймовiрностей
та математичного аналiзу” (Ворохта, 27.02– 2.03.2018);

6) мiжнароднiй науковiй конференцiї “Сучаснi проблеми математики та її за-
стосування в природничих науках i iнформацiйних технологiях” (Чернiвцi,
17–19.09.2018);

7) семiнарi з теорiї потенцiалу та застосувань у Львiвському нацiональному унi-
верситетi iм. Iвана Франка (керiвники проф. О. Б. Скаскiв, проф. I. Е. Чи-
жиков, 2016-2017);

8) львiвському мiському семiнарi з теорiї аналiтичних функцiй (керiвники проф.
А. А. Кондратюк i проф. О. Б. Скаскiв, 2016, тепер – проф. О. Б. Скаскiв,
проф. I.Е. Чижиков, проф. М.В. Заболоцький, проф. П.В. Фiлевич у 2017-
2018);

9) науковому семiнарi кафедри математичного аналiзу в Житомирському дер-
жавному унiверситетi iменi Iвана Франка (керiвники – проф. Є.О.Севостьянов,
проф. А.О. Погоруй, 2018).

Публiкацiї. Основнi результати дисертацiї вiдображено у 12 наукових публiкацi-
ях, а саме 6 статтях (1 з яких без спiвавторiв), 3 тезах мiжнародних конференцiй та
3 тезах всеукраїнських конференцiй. Всi статтi опублiкованi в наукових фахових
виданнях, що задовольняють вимогам, якi передбаченi законодавством України
щодо кандидатських дисертацiй. Серед статтей є такi, що входять до мiжнародних
науково-метричних баз, зокрема таких як Scopus ([6]) та Web of Science ([3, 6]).
Структура та об’єм дисертацiї. Дисертацiя складається з анотацiї (українською
та англiйською мовами), перелiку основних позначень, вступу, 4-ох роздiлiв, ви-
сновкiв та списку лiтератури. Загальний обсяг роботи – 136 сторiнок, обсяг списку
використаних джерел налiчує 84 найменування i займає 11 сторiнок.

Основний змiст дисертацiї

У вступi обгрунтовано актуальнiсть теми дослiдження, вказанi мета, завдання та
методи дослiджень, пiдкреслено наукову новизну отриманих результатiв, наведе-
но форми апробацiї одержаних результатiв, описано особистий внесок здобувача,
кiлькiсть публiкацiй, структуру та обсяг дисертацiї.

Роздiл 1 мiстить огляд праць, що стосуються обмеженостi l-iндексу та L-
iндексу за сукупнiстю змiнних, а також наведено основнi результати дисертацiї.

Роздiл 2 присвячений означенню, прикладам, а також критерiям обмеженостi
L-iндексу за сукупнiстю змiнних. Аналiтична функцiя F : G → C називається
функцiєю обмеженого L-iндексу (за сукупнiстю змiнних), якщо iснує n0 ∈ Z+
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таке, що для всiх z = (z1, . . . , zn) ∈ G i для всiх p = (p1, . . . , pn) ∈ Zn
+

1

p1! · . . . · pn!
|F (p1,...,pn)(z)|

lp11 (z) · . . . · lpnn (z)
≤

≤ max

{
1

k1! · . . . · kn!
|F (k1,...,kn)(z)|

lk11 (z) · . . . · lknn (z)
: 0 ≤ k1 + . . .+ kn ≤ n0

}
,

де F (p)(z) = F (p1,...,pn)(z) :=
∂p1+...+pnF (z)

∂zp11 · . . . · ∂z
pn
n
. Найменше таке n0 називають L-

iндексом за сукупнiстю змiнних функцiї F(z) i позначають N(F,L, G) = n0.
Через Q(Dn) позначимо клас функцiй L = (l1(z), ..., ln(z)), для яких

(∀rj ∈ [0, β], j ∈ {1, . . . , n}) : 0 < λ1,j(R) ≤ λ2,j(R) <∞,
де lj(z) : Dn → R+ – неперервнi функцiї такi, що

∀z ∈ Dn : lj(z) >
β

1− |zj|
,

а β > 1 — фiксована стала i λ1,j(R) = inf
z0∈Dn

inf

{
lj(z)

lj(z0)
: z ∈ Dn

[
z0, R/L(z0)

]}
,

λ2,j(R) = sup
z0∈Dn

sup

{
lj(z)

lj(z0)
: z ∈ Dn

[
z0, R/L(z0)

]}
.

Позначимо B = (0, β] та Bn = (0, β]×. . .×(0, β], де символ× означає декартiв
добуток.
Теорема 2.1. Нехай L ∈ Q(Dn). Аналiтична в Dn функцiя F має обмежений L-
iндекс за сукупнiстю змiнних тодi i тiльки тодi, якщо для кожного R ∈ Bn iснують
n0 ∈ Z+, p0 > 0 такi, що для всiх z0 ∈ Dn iснує K0 ∈ Zn

+, ‖K0‖ ≤ n0, i

max

{
1

K!
· |F

(K)(z)|
LK(z)

: ‖K‖ ≤ n0, z ∈ Dn
[
z0, R/L(z0)

]}
≤ p0
K0!
· |F

(K0)(z0)|
LK0(z0)

. (1)

Двовимiрний аналог теореми 2.1 для цiлих функцiй обмеженого iндексу впер-
ше ймовiрно отримав М. Салмассi 1, обмеженого L-iндексу за сукупнiстю змiнних
— М. Т. Бордуляк та М. М. Шеремета 2 при L(z) = (l1(|z1|), . . . , ln(|zn|)), а при
довiльнiй додатнiй неперервнiй L : Cn → Rn

+ — М. Т. Бордуляк, А. I. Бандура,
О. Б. Скаскiв 3. Щоправда, недавно Ф. Нурай та Р. Патерсон 4 довели її для го-
ломорфних функцiй вiд двох змiнних обмеженого iндексу з дещо iншою умовою
— замiсть максимуму по усiх K, ‖K‖ = k1 + k2 ≤ n0 у їхньому твердженнi є
максимум при k1 = n10 та k2 = n20.

Нехай L(z) = (l1(z), . . . , ln(z)), L̃(z) = (l̃1(z), . . . , l̃n(z)). Запис L � L̃ означає,
що iснують Θ1 = (θ1,j, . . . , θ1,n) ∈ Rn

+, Θ2 = (θ2,j, . . . , θ2,n) ∈ Rn
+ такi, що ∀z ∈ Dn

i ∀j ∈ {1, . . . , n} виконується
θ1,j l̃j(z) ≤ lj(z) ≤ θ2,j l̃j(z).

1Salmassi, M.: Some classes of entire functions of exponential type in one and several complex variables. Doctoral dissertation,
University of Kentucky, Lexington, Kentucky (1978)

2Бордуляк, М.Т., Шеремета, М.М.: Обмеженiсть L-iндексу цiлої функцiї багатьох змiнних. Допов. Акад. Наук Укр. 9, 10–13
(1993)

3Bandura, A.I., Bordulyak, M.T., Skaskiv, O.B.: Sufficient conditions of boundedness of L-index in joint variables. Mat. Stud. 45(1),
12–26 (2016). doi: 10.15330/ms.45.1.12-26

4Patterson, R.F., Nuray, F.: A characterization of holomorphic bivariate functions of bounded index. Math. Slov. 67(3), 731–736
(2017). doi: 10.1515/ms-2017-0005
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Теорема 2.3. Нехай L ∈ Q(Dn) i L � L̃. Аналiтична функцiя F в Dn має обмеже-
ний L̃-iндекс за сукупнiстю змiнних тодi i тiльки тодi, якщо вона має обмежений
L-iндекс за сукупнiстю змiнних.

Теорема 2.4. Нехай L ∈ Q(Dn). Аналiтична функцiя F у Dn має обмежений L-
iндекс за сукупнiстю змiнних тодi i тiльки тодi, якщо iснують R ∈ Bn, n0 ∈ Z+,
p0 > 1 такi, що для кожного z0 ∈ Dn(z0, R) i для деякого K0 ∈ Zn

+ з ‖K0‖ ≤ n0
нерiвнiсть (1) виконується.

Теорема 2.3 у порiвняннi з теоремою 2.4 вiдрiзняється слабшими достатнiми
умовами, позаяк у нiй вимагається iснування деякого радiуса R, для якого вико-
нується вiдповiдна нерiвнiсть (1). Подiбне твердження для iнших багатовимiрних
класiв функцiй обмеженого L-iндексу за сукупнiстю змiнних та обмеженого L-
iндексу за напрямком можна знайти у А.I.Бандури та О.Б.Скаскiва 5, 6, 7 , де
також використовується ця iдея замiни квантора загальностi на квантор iснуван-
ня.

Теореми 2.5–2.6 подiбнi до теорем 2.1,2.4, бо використовують згаданий вище
пiдхiд iз замiною квантора. В них щоправда мiститься локальна оцiнка максимуму
модуля аналiтичної функцiї на бiльшому бiкрузi через максимум модуля цiєї ж
функцiї на меншому бiкрузi.

Позначимо M(R, z0, F ) = max{|F (z)| : z ∈ T2(z0, R)}.
Теорема 2.5. Нехай L ∈ Q(D2). Якщо аналiтична функцiя F у D2 має обмежений
L-iндекс за сукупнiстю змiнних тодi для будь-яких R′, R′′ ∈ R2

+, 0 < R′ < R′′ ≤
(β, β) iснують p1 = p1(R

′, R′′) ≥ 1 такi, що для кожного z0 ∈ D2

M
(
R′′/L(z0), z0, F

)
≤ p1M

(
R′/L(z0), z0, F

)
. (2)

Теорема 2.6. Нехай L ∈ Q(D2), F аналiтична у D2 функцiя. Якщо iснує R′, R′′ ∈
R2

+, 0 < R′ < e < R′′ ≤ (β, β) i p1 ≥ 1 такi, що для кожного z0 ∈ D2 нерiвнiсть
(2) виконується, то функцiя F має обмежений L-iндекс за сукупнiстю змiнних.

Зазначимо, що А.I. Бандура спiльно зi О. Б. Скаскiвим зумiли умову iсну-
вання R′, R′′ ∈ R2

+ таких, що 0 < R′ < e < R′′ ≤ (β, β) замiнити на умову
iснування R′, R′′ ∈ R2

+ таких, що 0 < R′ < R′′ ≤ (β, β) у вiдповiдних теоремах
для аналiтичних в кулi 8 та цiлих функцiй обмеженого L-iндексу за напрямком 9.

Теорема 2.8 у дисертацiї доводиться з використанням аналога теореми Хе-
ймана для аналiтичних у бiкрузi функцiй, отриманий А.I.Бандурою у статтi10.
Теорема 2.8. Нехай β > 1, L ∈ Q(D2). Аналiтична функцiя F в D2 має обмеже-
ний L-iндекс за сукупнiстю змiнних тодi i тiльки тодi, якщо iснують c ∈ (0;+∞)

5Bandura, A., Skaskiv, O.: Asymptotic estimates of entire functions of bounded L-index in joint variables. Novi Sad J. Math., 48
(1), 103–116 (2018). doi: 10.30755/NSJOM.06997

6Бандура, A., Скаскiв, О.Б.: Цiлi функцiї обмеженого L-iндексу за напрямком. Мат. Студ. 27(1), 30–52 (2007)
7Bandura, A., Skaskiv, O.: Analytic in an unit ball functions of bounded L-index in joint variables, Ukr. Mat. Visn., 14(1), 1–15

(2017). Engl. transl.: Bandura, A., Skaskiv, O.: Functions analytic in a unit ball of bounded L-index in joint variables. J. Math. Sci.
227(1), 1–12 (2017). doi: 10.1007/s10958-017-3570-6

8Bandura, A.I., Skaskiv, O.B.: Analytic functions in the unit ball of bounded L-index: asymptotic and local properties. Mat. Stud.
48, (1), 37–73 (2017). doi:10.15330/ms.48.1.37-73

9Bandura, A., Skaskiv, O.: Entire functions of bounded L-index: Its zeros and behavior of partial logarithmic derivatives. J. Complex
Analysis 2017, 1–10 (2017). Article ID 3253095. doi: 10.1155/2017/3253095

10Bandura, A.I., Petrechko, N.V., Skaskiv, O.B.: Maximum modulus in a bidisc of analytic functions of bounded L-index and an
analogue of Theorem of Hayman. Math. Bohemica 143 no. 4, 339–354 (2018). doi: 10.21136/MB.2017.0110-16
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i N ∈ N такi, що для кожного z ∈ D2 виконується нерiвнiсть
N∑

k1+k2=0

|F (k1,k2)(z)|
k1!k2!l

k1
1 (z)lk22 (z)

≥ c
∞∑

k1+k2=N+1

|F (k1,k2)(z)|
k1!k2!l

k1
1 (z)lk22 (z)

.

Нехай z0 ∈ D2. Розвинемо аналiтичну в D2 функцiю F (z) у степеневий ряд
записаний в дiагональнiй формi

F (z) =
∞∑

k1+k2=0

pk1+k2((z1−z01), (z2−z02)) =
∞∑
k=0

∑
j1+j2=k

bj1,j2(z1−z01)j1(z2−z02)j2, (3)

де pk - однорiднi полiноми степеня k. Полiном pk0, k0 ∈ Z+, називають головним
полiномом у степеневому розвиненнi ряду (3) на T2(z0, R) якщо для кожного z ∈
T2(z0, R) виконується наступна нерiвнiсть:

|
∑

k1+k2 6=k0

pk1+k2((z1 − z01), (z2 − z02))| ≤
1

2
max{|bj1,j2|r

j1
1 r

j2
2 : j1 + j2 = k0},

де bj1,j2 =
F (j1,j2)(z0)

j1!j2!
.

Теорема 2.9. Нехай β > 1, L ∈ Q2(D2). Якщо аналiтична функцiя F в D2 має
обмежений L-iндекс за сукупнiстю змiнних, то iснує p ∈ Z+ таке, що для всiх
d ∈ (0; β] iснують η(d) ∈ (0; d) такi, що для кожного z0 ∈ D2 i деякого r =
r(d, z0) ∈ (η(d), d), k0 = k0(d, z0) ≤ p полiном pk0 є головним полiномом ряду (3)
на кiстяку T2(z0, R

L(z0)) з R = (r, r).

У роздiлi 3 наводиться застосування обмеженостi L-iндексу за сукупнiстю
змiнних до систем рiвнянь з частинними похiдними.

Теореми 3.1,3.2,3.3 та загальна теорема 3.4 мiстять достатнi умови обмеже-
ностi L-iндексу за сукупнiстю змiнних аналiтичних у бiкрузi розв’язкiв систем
рiвнянь з частинними похiдними.
Теорема 3.1. Кожна аналiтична функцiя F (z1, z2) в D2, яка задовольняє насту-
пну систему диференцiйних рiвнянь з частинними похiдними

4F (2,0)(z1, z2) +
6

(z1−1) · F
(1,0)(z1, z2) +

1
(z1−1)3(z2+1) · F (z1, z2) = 0,

4F (0,2)(z1, z2) +
6

(z2+1) · F
(0,1)(z1, z2) +

1
(z1−1)(z2+1)3 · F (z1, z2) = 0,

4F (1,1)(z1, z2) +
2

(z2+1) · F
(1,0)(z1, z2) +

1
(z1−1)2(z2+1)2 · F (z1, z2) = 0,

є функцiєю обмеженого L-iндексу за сукупнiстю змiнних, де

L(z) = (l1(z), l2(z)) =
( 1√
|1− z1||1 + z2|(1− |z1|)

,
1√

|1− z1||1 + z2|(1− |z2|)

)
.

Теорема 3.2. Кожна аналiтична функцiя F (z1, z2) в D2, яка задовольняє насту-
пну систему частинних диференцiальних рiвнянь

F (2,0)(z1, z2) +
1

(z1+1)2(z2−1) · F
(1,0)(z1, z2)− 2

(z1+1)3(z2−1) · F (z1, z2) = 0

F (0,2)(z1, z2) +
1

(z1+1)(z2−1)2 · F
(0,1)(z1, z2)− 2

(z1+1)(z2−1)3 · F (z1, z2) = 0

F (1,1)(z1, z2) +
1

(z1+1)(z2−1)2 · F
(1,0)(z1, z2)− 1

(z1+1)2(z2−1)2 · F (z1, z2) = 0,
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є функцiєю обмеженого L-iндексу за сукупнiстю змiнних, де

L(z) = (l1(z), l2(z)) =
( 1

|1 + z1||1− z2|(1− |z1|)
,

1

|1 + z1||1− z2|(1− |z2|)

)
.

Теорема 3.3. Кожна аналiтична функцiя F (z1, z2) в D2, яка задовольняє насту-
пну систему частинних диференцiальних рiвнянь

F (2,0)(z1, z2) +
2

(z1+1) · F
(1,0)(z1, z2)− 1

(z2−1)2 · F (z1, z2) = 0

F (0,2)(z1, z2) +
2+z1
z2−1 · F

(0,1)(z1, z2)− 2+z1
(z2−1)2 · F (z1, z2) = 0

F (1,1)(z1, z2) +
1

(z1+1) · F
(0,1)(z1, z2) +

z1
(z2−1)3 · F (z1, z2) = 0,

має обмежений L-iндекс за сукупнiстю змiнних, де

L(z) = (l1(z), l2(z)) =

(1 + 1
|z2−1|

1− |z1|
;
1 + |z1|

|z2−1|

1− |z2|

)
.

Наступна теорема мiстить загальнiше твердження про обмеженiсть L-iндексу
за сукупнiстю змiнних для системи диференцiальних рiвнянь з частинними похi-
дними.
Теорема 3.4. Нехай L ∈ Q(D2) i для всiх z ∈ D2 аналiтична функцiя ai,j1,j2(z) в
D2 задовольняє умову:

|ai,j1,j2(z)|l
j1
1 (z)l

j2
2 (z) ≤ Clk+1−i

1 (z)li−12 (z)|ai,k+1−i,i−1(z)|,
ai,k+1−i,i−1(z) 6= 0,

де 0 ≤ j1 + j2 ≤ k − 1, i ∈ {1, . . . , k + 1} i C > 0 деяка стала. Якщо аналiтична
функцiя F (z1, z2) в D2 є розв’язком системи

a1,k,0(z)F
(k,0)(z) +

∑
0≤j1+j2≤k−1

a1,j1,j2(z)F
(j1,j2)(z) = 0,

a2,k−1,1(z)F
(k−1,1)(z) +

∑
0≤j1+j2≤k−1

a2,j1,j2(z)F
(j1,j2)(z) = 0

. . .

ak+1,0,k(z)F
(0,k)(z) +

∑
0≤j1+j2≤k−1

ak+1,j1,j2(z)F
(j1,j2)(z) = 0,

то F (z1, z2) є обмеженого L-iндексу за сукупнiстю змiнних.
Сформулюємо тепер одновимiрний наслiдок, який мiстить достатнi умови

обмеженостi l-iндексу для лiнiйного диференцiального рiвняння n-го порядку з
аналiтичними в крузi коефiцiєнтами.
Наслiдок 3.1. Нехай l ∈ Q(D) i аналiтична функцiя aj(t) в D задовольняє умову:

(∀t ∈ C) (∀j ∈ {0, 1, . . . , k − 1}) : |aj(t)|lj(t) ≤ Clk(t)|ak(t)|, ak(t) 6= 0,

де C > 0 деяка стала. Якщо аналiтична функцiя f в D задовольняє рiвняння

ak(t)f
(k)(t) +

k−1∑
j=0

aj(t)f
(j)(t) = 0,

тодi f має обмежений l-iндекс.
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Це частково нове твердження, оскiльки В.О.Кушнiр у своїй кандидатськiй
дисертацiї для такого ж рiвняння з аналiтичними в довiльнiй областi коефiцiєн-
тами обмеженого l-iндексу отримав певнi умови обмеженостi l-iндексу розв’язкiв,
використовуючи логарифмiчний критерiй обмеженостi l-iндексу. Завдяки засто-
суванню аналогу теореми Хеймана, умова обмеженостi l-iндексу коефiцiєнтiв у
наслiдку 3.1 вiдсутня. Крiм цього, у цьому нашому твердженнi функцiя l, взагалi
кажучи, має загальнiший вигляд, нiж у твердженнi В.О. Кушнiра.

У роздiлi 4 наведено деякi властивостi цiлих функцiй обмеженого L-iндексу
за сукупнiстю змiнних. Наведемо тепер отримане у дисертацiї твердження, яке
послаблює достатнi умови обмеженостi L-iндексу за сукупнiстю змiнних через
поводження так званого головного полiнома у степеневому розвиненнi цiлої фун-
кцiї. Воно сильнiше за твердження, яке вперше отримане М.Т. Бордуляк i М.М.
Шереметою 11, оскiльки у наведенiй статтi у цьому твердженнi вiдповiдна умова
повинна виконуватися для будь-якого d > 0, у той час як у дисертацiї нам вдалося
добитися її послаблення, замiнивши на умову iснування d ∈ (0; 1]. Вiдповiдна те-
орема 4.1 є новою навiть при L ≡ 1, тобто у випадку цiлих функцiй вiд декiлькох
змiнних обмеженого iндексу за сукупнiстю змiнних.

Теорема 4.1. Нехай L ∈ Qn та iснують p ∈ Z+, d ∈ (0; 1], η ∈ (0; d), що для
будь-якого z0 ∈ Cn i деякого R = (r1, . . . , rn) з rj = rj(d, z

0) ∈ (η(d); d), j ∈
{1, 2, . . . , n}, та k0 = k0(d, z0) ≤ p многочлен pk0 є головним у рядi (3) на кiстяку
Tn(z0, R/L(z0)). Тодi цiла у Cn функцiя F має обмежений L-iндекс за сукупнiстю
змiнних.

ВИСНОВКИ

Дисертацiя присвячена дослiдженню класiв як аналiтичних в одиничному
полiкрузi чи, зокрема, у бiкрузi, функцiй, так i цiлих функцiй у багатовимiрному
комплексному просторi, обмеженого L-iндексу за сукупнiстю змiнних.

Завдяки наявнiй свободi у виборi неперервної функцiї L в означеннi обмеже-
ностi L-iндексу за сукупнiстю змiнних виникає можливiсть дослiдження власти-
востей досить широкого класу аналiтичних у бiкрузi функцiй. Для таких функцiй
у дисертацiї знайдено цiлий ряд критерiїв, якi описують локальне поводження ма-
ксимума модуля частинних похiдних у бiкрузi довiльного радiуса через їхнє зна-
чення у центрi цього ж бiкруга, а також вказують на оцiнку максимума модуля
самої функцiї на бiкрузi бiльшого радiуса через максимум модуля на бiкрузi мен-
шого радiуса. Позаяк основне означення у вiдповiднiй нерiвностi, по сутi, мiстить
коефiцiєнти розвинення аналiтичної функцiї у ряд Тейлора, важливе мiсце у на-
шiй роботi посiдає дослiдження властивостей однорiдних полiномiв, породжених
розвиненням у кратний степеневий ряд функцiй обмеженого L-iндексу за сукупнi-
стю змiнних. Зокрема, на цьому шляху вдалося досягнути послаблення достатнiх
умов обмеженостi L-iндексу цiлої функцiї за сукупнiстю змiнних, отриманих ра-
нiше М.М. Шереметою та М.Т. Бордуляк.

Iншою важливою складовою дисертацiйного дослiдження є застосування вiд-
повiдних критерiїв до вивчення властивостей розв’язкiв деяких систем лiнiйних
рiвнянь з частинними похiдними вищих порядкiв, коефiцiєнти яких є аналiти-

11Бордуляк, М.Т., Шеремета, М.М.: Обмеженiсть L-iндексу цiлої функцiї багатьох змiнних. Допов. Акад. Наук Укр. 9, 10–13
(1993)
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чними у бiкрузi функцiями. У дисертацiї знайдено достатнi умови належностi
кожного аналiтичного у бiкрузi розв’язку деяких системи до класу аналiтичних
функцiй обмеженого L-iндексу за сукупнiстю змiнних. При цьому описано зро-
стання функцiй з цього класу та встановлено деякi iншi їхнi властивостi.

Основнi результати дисертацiї є новими i мають завершений характер. До-
стовiрнiсть результатiв дисертацiї пiдтверджується чiткими i детальними доведе-
ннями, а також тим, що вони опублiкованi у фахових журналах i апробованi на
багатьох мiжнародних та всеукраїнських наукових конференцiях i спецiалiзова-
них наукових семiнарах.
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АНОТАЦIЯ

Петречко Н. В. Властивостi функцiй обмеженого iндексу в одиничному бi-
крузi. — Квалiфiкацiйна наукова праця на правах рукопису.

Дисертацiя на здобуття наукового ступеня кандидата фiзико-математичних
наук за спецiальнiстю 01.01.01 “математичний аналiз” (111 — математика). —
Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка, Львiв, 2019.

У дисертацiйнiй роботi основним об’єктом дослiдження є клас аналiтичних в
одиничному полiкрузi функцiй обмеженого L-iндексу за сукупнiстю змiнних.

Отримано критерiї обмеженостi L-iндексу за сукупнiстю змiнних для аналi-
тичних у полiкрузi функцiй, зокрема, у термiнах: оцiнок поводження максимуму
модуля функцiї на полiкругах рiзного радiуса, локального поводження максиму-
му модуля частинних похiдних на полiкругах рiзного радiуса. Знайдено умови
обмеженостi L-iндексу за сукупнiстю змiнних розв’язкiв деяких систем диферен-
цiальних рiвнянь з частинними похiдними. Дослiджено властивостi степеневого
розвинення цiлих i аналiтичних у бiкрузi функцiй обмеженого L-iндексу за су-
купнiстю змiнних, а також описано зростання логарифма максимума модуля на
бiкрузi для функцiй з цього класу через поводження вектор-функцiї L. Встанов-
лено, що у довiльнiй компактно вкладенiй у одиничний бiкруг областi аналiти-
чна у цьому бiкрузi функцiя матиме обмежений L-iндекс за сукупнiстю змiнних
для довiльної додатної неперервної функцiї L, бiльшої за певну сталу, залежну
вiд областi. Усi результати дисертацiї, якi виносяться на захист, є новими, вони
мають теоретичний характер та можуть бути використанi як в багатовимiрному
комплексному аналiзi, так i в аналiтичнiй теорiї диференцiальних рiвнянь.

Ключовi слова: цiла функцiя, аналiтична функцiя, полiкруг, обмежений L-
iндекс за сукупнiстю змiнних, системи лiнiйних рiвнянь з частинними похiдними.

АННОТАЦИЯ

Петречко Н. В. Свойства функций ограниченного индекса в единичном би-
круге. — Квалификационная научная работа на правах рукописи.

Дисертация на соискание научной степени кандидата физико-математических
наук по специальности 01.01.01 “математический анализ” (111 — математика). —
Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Львов, 2019.

В диссертационной работе основным объектом исследования является класс
аналитических в единичном поликруге функций ограниченного L-индекса по со-
вокупности переменных.

Получены критерии ограниченности L-индекса по совокупности переменных
для аналитических в поликруге функций, в частности, в терминах: оценок поведе-
ния максимума модуля функции на поликругах различного радиуса, локального
поведения максимума модуля частных производных на поликругах различного
радиуса. Получены условия ограниченности L-индекса по совокупности перемен-
ных решений некоторых систем дифференциальных уравнений в частных прои-
зводных. Исследованы свойства степенного разложения целых и аналитических
в бикруге функций ограниченного L-индекса по совокупности переменных, а та-
кже описано возрастание логарифма максимума модуля на бикруге функций из
этого класса через поведение вектор-функции L. Установлено, что в произволь-
ной компактно вложенной в единичный бикруг области аналитическая в этом
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бикруге функция имеет ограниченный L-индекса по совокупности переменных
для произвольной положительной непрерывной функции L, превышающей неко-
торую зависимую от области постоянную. Все выносимые на защиту результаты
диссертации новые, имеют теоретический характер и могут быть использованы
как в многомерном комплексном анализе, так и в аналитической теории диффе-
ренциальных уравнений.

Ключевые слова: целая функция, аналитическая функция, поликруг, огра-
ниченный L-индекс по совокупности переменных, системы линеных уравнений в
частных производных.

ABSTRACT

Petrechko N.V. Properties of functions of bounded index in the unit bidisc. —
Qualifying scientific work on the rights of the manuscript.

The thesis for the degree of Candidate of Physical and Mathematical Sciences,
speciality 01.01.01 —Mathematical analysis (111 - Mathematics), Ivan Franko National
University of Lviv, Lviv, 2019.

The dissertation consists of an introduction, 4 chapters, conclusions to each secti-
on and general conclusions, list of sources used. The introduction substantiates the
relevance of the research topic, formulates the purpose, task, subject, object and
methods of the research, presents the scientific novelty, the practical significance of
the results obtained, the relationship of work with scientific themes and the personal
contributions of the author of the dissertation, a list of conferences and scientific semi-
nars, on which the results of the dissertation research are tested; List of publications
in which the main results of the dissertation are published.

In the dissertation, the main object of investigations is a class of analytic functions
in the unit polydisc — so-called functions of bounded L-index in joint variables.

There were obtained the criteria of boundedness of L-index in joint variables for
analytic functions in a polydisc. Particularly, the statements describe estimates of the
behavior of the maximum modulus of the function on polydiscs of various radii, local
behavior of the maximum modulus of partial derivatives on polydiscs of various radii.
We found sufficient conditions of boundedness of the L-index in joint variables for
the solutions of some higher-order linear systems of partial differential equations with
analytic coefficients in the polydisc. The properties of the power expansion for entire
functions in complex plane and analytic functions in the unit bidisc of bounded L-index
in joint variables are investigated. We also indicate growth estimates of logarithm of
maximum modulus on a bidisc for this class of analytic functions. The logarithm
behave as some integral from the vector-function L in the worst case. In any compact
embedding domain in the unit bidisc an analytic functions in the bidisc has bounded
L-index in joint variables for every positive continuous vector-function L, which is
greater than some constant depending of the domain. All results of the thesis are new.
They have theoretical meaning and can be used both in multidimensional complex
analysis and in the analytic theory of differential equations.

Keywords: entire function, analytic function, polydisc, bounded L-index in joint
variables, system of linear partial differential equations.
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