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Інформація про 

дисципліну 

Започаткований у XIX столітті багатовимірний комплексний аналіз почав 

бурхливо розвиватися з другої половини XX століття. Спецкурс доповнює 

університетський курс "Комплексного аналізу". Розглядаються базові 

поняття комплексного аналізу в Сn: найпростіші типи областей, поняття 

голоморфності і властивості голоморфних функцій, кратні степеневі ряди. 

Як вступ до теорії нульових множин доводиться підготовча теорема 

Вейєрштрасса. Розглядаються фундаментальні результати теорії 

голоморфних відображень. 

Остання  частина курсу є по суті вступом до теорії плюріпотенціалу. 

Застосування техніки субгармонійних функцій дозволяє довести 

фундаментальну теорему Гартогса.  
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Трансферною Системою ECTS). 
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Обсяг курсу Загальний обсяг: 150 години. Аудиторних занять: 96 год., з них 64 год. 

лекційних та 32 годин семінарських. Самостійної роботи: 54 год. 

Очікувані 

результати 

навчання 

У результаті вивчення даного курсу студент буде:  

знати:  знати з базові поняття, основні твердження багатовимірного 

комплексного аналізу 

вміти:  застосовувати методи багатовимірного комплексного аналізу 

Ключові слова Кратний степеневий ряд, голоморфна функція, область Рейнгарта, 

субгармонічна функція, плюрісубгармонічна функція, псевдоопуклість. 

Формат курсу Очний, дистанційний  

Проведення лекційних і семінарських занять,  консультацій. 

Теми  Тема 1. Комплексний простір Сn  

 Тема 2. Компактифікація Сn, метрика, топологія, проективний простір. 

Тема 3. Найпростіші області в Сn. Області Рейнгарта, Гартогса, трубчасті 

області. Означення і приклади. 

Тема 4. Властивості множин Рейнгарта. 

Тема 5. Степеневі ряди. Леми Абеля. 

Тема 6. Область збіжності степеневого ряду. 

Тема 7. Спряжені радіуси збіжності. Формула Коші-Адамара. 

Тема 8. Поняття голоморфності. 

Тема 9. Теореми про послідовності голоморфних функцій. 

Тема 10 Формула Коші, розвинення голоморфної функції в степеневий 

ряд. 

Тема 11. Наслідки з формули Коші. 

Тема  12. Теореми єдиності. 

Тема 13. Принцип максимума модуля (поняття границі Шилова). 

Тема  14. Ряди Гартогса. Ряди за однорідними поліномами. 

Тема  15. Теорема Ліувілля. 

Тема 16. Підготовча теорема Вейєрштрасса. 

Тема 17. Теорема про якобіан голоморфного відображення. 

Тема 18.  Теореми про неявну і обмежену функції. 

Тема 19.  Принципи максимума для голоморфних відображень з Сn в Сm 

Тема 20. Теореми Пуанкаре і Картана. 

Тема 21. Порядок і G-тип цілої функції. 

Тема 22. Порядок і тип за змінною. 

Тема 23. Субгармонічні функції. Означення. Принцип максимума. 

Тема 24. Властивості середніх. Полярні множини. Теорема про усувні 

особливості. 

Тема25. Регуляризація субгармонічних функцій. 

Тема 26. Фундаментальна теорема Гартогса. Леми Осгуда та Гартогса. 

Тема 27. Плюрігармонічні функції. 

Тема 28. Плюрісубгармонічні функції. 

Тема 29.  Критерій плюрісубгармонічності. 

Тема 30. Властивості плюрісубгармонічних функцій.  

Тема 31. Псевдоопуклість.  

Тема 32. Критерій псевдоопуклості.  

Підсумковий 

контроль, 

форма 

Комбінований іспит 

Пререквізити Для вивчення даного курсу студенти потрібні базові знання з: 

магістерської програми з математики 

Навчальні ме-

тоди та техніки, 

які будуть ви-

користовува-

Презентації, лекції, задачі підвищеної складності 

Індивідуальні завдання. 



тися під час 

викладання 

курсу 

Необхідне об-

ладнання 

Доступ до Internet мережі. 

Критерії оці-

нювання (ок-

ремо для кож-

ного виду нав-

чальної діяль-

ності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 

наступним співвідношенням:  

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. 

Бали нараховуються за основі балів поточної успішності (які набираються 

на практичних заняттях та внаслідок обговорення на лекціях), а також 

здачі письмових заліку та іспиту.  

Максимальна кількість балів: 

за поточну успішність – 30, за залік – 20, за іспит – 50. 

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на 

використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в 

роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можли-

вої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недобро-

чесності в написанні контрольної роботи чи індивідуального завдання є 

підставою для її незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів 

плагіату чи обману. 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі 

студенти відвідають усі лекції та лабораторні зайняття курсу. Студенти 

повинні інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У 

будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися термінів виз-

начених для виконання всіх видів робіт та індивідуальних завдань, 

передбачених курсом. 

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, 

буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі 

третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої 

літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані при поточному 

тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового тестування. При 

цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність 

студента під час практичного заняття; недопустимість пропусків та 

запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи 

іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з 

навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого 

завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до 

заліку чи 

екзамену. 

Комплексний простір Сn  Компактифікація Сn, метрика, топологія, 

проективний простір. Найпростіші області в Сn. Області Рейнгарта, 

Гартогса, трубчасті області. Означення і приклади. Властивості множин 

Рейнгарта. Степеневі ряди. Леми Абеля. Область збіжності степеневого 

ряду. Спряжені радіуси збіжності. Формула Коші-Адамара. Поняття 

голоморфності. Теореми про послідовності голоморфних функцій. 

Формула Коші,   розвинення голоморфної функції в степеневий ряд. 

 Наслідки з формули Коші. Теореми єдиності. Принцип максимума модуля 

(поняття границі Шилова). Ряди Гартогса. Ряди за однорідними 

поліномами. Теорема Ліувілля.  Підготовча теорема Вейєрштрасса. 

 Теорема про якобіан голоморфного відображення.  Теореми про неявну і 



обмежену функції.  Принципи максимума для голоморфних відображень з 

Сn в Сm Теореми Пуанкаре і Картана.  Порядок і G-тип цілої функції. 

 Порядок і тип за змінною.  Субгармонічні функції. Означення. Принцип 

максимума. Властивості середніх. Полярні множини. Теорема про усувні 

особливості. Регуляризація субгармонічних функцій. Фундаментальна 

теорема Гартогса. Леми Осгуда та Гартогса. Плюрігармонічні функції. 

Плюрісубгармонічні функції. Критерій плюрісубгармонічності. 

Властивості плюрісубгармонічних функцій  Псевдоопуклість. Критерій 

псевдоопуклості. 

Опитування Протягом навчання студенти можуть висловити свої зауваження і 

побажання до курсу. 

 


