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Ярослав Володимирович Василькiв
16. 06. 1956 – 12. 07. 2012

12 липня 2012 року львiвська математична школа зазнала важкої невиправної втра-
ти — раптово пiшов iз життя вiдомий український вчений, доктор фiзико-математичних
наук, професор кафедри математичного i функцiонального аналiзу Ярослав Володими-
рович Василькiв.

Народився Я. В. Василькiв у Львовi в родинi робiтникiв. Пiсля закiнчення Львiв-
ської середньої школи №22, в 1973 роцi вiн вступає на механiко-математичний факультет
Львiвського державного унiверситету iменi Iвана Франка на вiддiлення “Математика”,
який через пов’язану з хворобою академвiдпустку закiнчує лише у 1979 роцi. У 1979 —
1984 роках вiн працює в Обчислювальному центрi Iнституту прикладних проблем ме-
ханiки i математики АН УРСР, спочатку на посадi iнженера, а з червня 1983 року на
посадi математика. Паралельно у 1979–1983 роках навчається в заочнiй аспiрантурi на
кафедрi теорiї функцiй i функцiонального аналiзу у Львiвському державному унiверси-
тетi iменi Iвана Франка за спецiальнiстю 01.01.01 — математичний аналiз. У груднi 1984
року переходить на роботу в науково-дослiдний сектор цього ж унiверситету на посаду
молодшого наукового спiвробiтника. Власне, вся подальша трудова дiяльнiсть Я. В. Ва-
силькiва пов’язана з механiко-математичним факультетом Львiвського унiверситету. З
сiчня 1988 року по квiтень 1990 року працює на посадi завiдувача науково–дослiдної ла-
бораторiї, у квiтнi 1990 року переведений на посаду асистента кафедри теорiї функцiй
i функцiонального аналiзу, а у груднi 1992 року обирається на посаду доцента кафедри
математичного i функцiонального аналiзу. У червнi 2010 року обирається на посаду
професора цiєї ж кафедри.

Вже пiд час навчання в унiверситетi Я. В. Василькiв виявляє неабиякi здiбностi
аналiтика i нахил до наукової роботи. Його курсова робота за четвертий курс була
вiдзначена дипломом III ступеня переможця республiканського конкурсу студентських
наукових робiт, а дипломна робота вiдзначена дипломом переможця аналогiчного кон-
курсу дипломних проектiв. Варто зазначити, що вся подальша наукова робота Яро-
слава Володимировича тою чи iншою мiрою пов’язана з математичними проблемами,
до дослiдження яких його залучив у курсовiй та дипломнiй роботах А. А. Кондратюк,
який у подальшi роки став науковим керiвником кандидатської дисертацiї i науковим
консультантом докторської дисертацiї Я. В. Василькiва. В 1986 роцi Ярослав Володими-
рович захищає в Iнститутi прикладної математики i механiки АН УРСР (м. Донецьк)
кандидатську дисертацiю “Дослiдження асимптотичних властивостей цiлих та субгар-
монiйних функцiй методом рядiв Фур’є”. З 1996 по 1999 рiк Ярослав Володимирович
проводить дослiдження, перебуваючи в докторантурi Львiвського унiверситету за спе-
цiальнiстю 01.01.01 — математичний аналiз. Проте шлях до захисту докторської дисер-
тацiї через рiзнi навколо науковi обставини став тернистим i тривалим. Лише наприкiнцi
2008 року Ярослав Володимирович успiшно захищає у Львiвському унiверситетi доктор-
ську дисертацiю “Розвиток методiв гармонiйного аналiзу дослiдження асимптотичних
властивостей мероморфних та субгармонiйних функцiй”.

Науковi працi Я. В. Василькiва стосуються дослiдження методами гармонiйного ана-
лiзу, теорiї розподiлу значень та теорiї потенцiалу властивостей таких математичних
об’єктiв, як цiлi, мероморфнi, субгармонiйнi, плюрiсубгармонiйнi та δ-субгармонiйнi
функцiї. Тонкi дослiдження властивостей повних логарифмiв добуткiв Бляшке в одини-
чному крузi та оригiнальний векторнозначний аналог iнтерполяцiйної теореми Марцин-
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кевича дозволили йому розв’язати в повному обсязi i в найбiльш загальнiй постановцi
проблему Зiгмунда. Введене спiльно з А. А. Кондратюком i дослiджене у працях Я.
В. Василькiва надзвичайно тонке поняття функцiї, спряженої до субгармонiйної фун-
кцiї, дозволило йому розвинути i iстотно доповнити новими можливостями, а отже, i
новими результатами, дослiдження Л. Рубела i Б. Тейлора, А. А. Кондратюка стосов-
но методу рядiв Фур’є, дослiдження Дж. Майлза i Д. Шея стосовно екстремальних
задач у неванлiнновiй теорiї розподiлу значень, розв’язати посилену задачу А. А. Голь-
дберга про канонiчну факторизацiю мероморфних функцiй часткою цiлих функцiй. У
цьому ж руслi проведено дослiдження у кандидатськiй дисертацiї Ю. С. Процика, ви-
конанiй пiд керiвництвом Ярослава Володимировича. Чекають свого продовження на-
уковi дослiдження ще трьох аспiрантiв, розпочатi пiд його керiвництвом. Надзвичайно
перспективним i важливим для застосувань виглядає подальше дослiдження власти-
востей оператора субгармонiйного спряження, введеного Ярославом Володимировичем
на основi поняття функцiї, спряженої до субгармонiйної функцiї. Це обiцяє вiдкрити
новi зв’язки мiж методами комплексного i дiйсного аналiзу та методами комутативного
гармонiйного аналiзу i метричної теорiї спряжених функцiй. Все це надихало i спо-
нукало Ярослава Володимировича до нових наукових вершин та наукових звершень.
Своїми iдеями i планами вiн не шкодуючи дiлився зi всiма, був готовий спiвпрацювати
з кожним, хто зацiкавиться його iдеєю. Вiн був повний сил, та не судилося...

Я. В. Василькiв був вимогливим i доброзичливим науковим керiвником, який багато
зусиль i часу придiляв своїм учням – вiд студента до аспiранта. Пiд його керiвництвом
написанi численнi дипломнi та магiстерськi роботи. Студенти i учнi запам’ятають його
висококвалiфiкованi, доступно прочитанi лекцiї.

Я. В. Василькiв був чуйним i люблячим сином, справжнiм патрiотом своєї батькiв-
щини — України. У непростi, переломнi роки 1990–1994 був активним, завжди готовим
прийти на допомогу своїм виборцям, депутатом Львiвської мiської ради. В цьому про-
являвся його справжнiй патрiотизм.

У пам’ятi колег i друзiв Ярослав Володимирович назавжди залишиться скромною,
доброю, чуйною, iнтелiгентною людиною, вiдданим товаришем i другом, готовим зав-
жди прийти на допомогу. Ми глибоко сумуємо вiд невимовного болю, вiд непоправної
втрати — передчасної смертi професора Я. В. Василькiва, видатного Вченого, Педагога,
Друга i Вчителя.
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