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Узагальнена теорема Вейєрштрасса та канонiчна
декомпозицiя δ - субгармонiйних в C функцiй.

На основi методiв рядiв Фур’є та Фур’є-Лапласа для δ - субгармонiйних в Rm(m ≥
2) функцiй, розробленого П. Новеразом [1], А. Кондратюком [2], Я. Василькiвим
[3, 4], О. Веселовською [5], С. Тарасюком [6] та Ю. Проциком [7], запропоновано
унiверсальний спосiб побудови канонiчних iнтегралiв Вейєрштрасса з найкращими
оцiнками зверху зростання їх неванлiннових характеристик. Такi мажоранти зро-
стання природним чином з’являються в точних оцiнках зверху модулiв коефiцiєнтiв
Фур’є ck(r; µ, α), r > 0, k ∈ Z, пари (µ, α), де µ - довiльний борелевий заряд в C
такий, що supp µ

⋂{z ∈ C : |z| < 1} = ∅, α - деяка послiдовнiсть комплексних чи-
сел( а саме, послiдовнiсть коефiцiєнтiв тейлорового розвинення в одиничному крузi
канонiчного iнтеграла Вейєрштрасса, побудованого за зарядом µ ).

Як наслiдки, для канонiчних iнтегралiв Вейєрштрасса отримано та уточнено ряд
оцiнок, здобутих для канонiчних добуткiв Вейєрштрасса в роботах Г. Янка та Л. Фоль-
кмана; Г. Франка, В. Хеннекемпера та Г. Поллочека; Йо. Вiнклера; А. Гольдберга та
I. Хирiвського; В. Бергвайлера; А. Кондратюка, Я. Василькiва та О. Лизун (О. Бро-
дяк). Крiм того, розв’язано узагальнену задачу А. Гольдберга про канонiчну деком-
позицiю δ - субгармонiйних в C функцiй.
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