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Зелiнський Юрiй Борисович:
до 70-рiччя вiд дня народження

Доктор фiзико-математичних наук, професор, завiдувач вiддiлу
комплексного аналiзу та теорiї потенцiалу Iнституту математики НАН
України Юрiй Борисович Зелiнський є вiдомим українським вченим,
наукова дiяльнiсть якого пов’язана з розробкою топологiчних та геоме-
тричних методiв розв’язання аналiтичних проблем комплексного ана-
лiзу та теорiї вiдображень.
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Народився Юрiй Борисович 22 лютого 1947 року в м. Борщiв, що
на Тернопiльщинi. Математичнi здiбностi проявив ще у ранньому ди-
тинствi. Пiд час навчання в школi був неодноразовим переможцем мi-
ських, районних та обласних олiмпiад з математики та iнших предме-
тiв серед школярiв. У 1962-65 рр. тричi брав участь у республiкан-
ських олiмпiадах з математики. Переможець заочної всесоюзної фiзи-
чної олiмпiади з фiзики 1965 року. За перемогу в обласнiй олiмпiадi
у 1964 роцi одержав путiвку у всесоюзний табiр “Орлёнок” у м. Ту-
апсе на фiзико-математичний збiр, де лекцiї з фiзики та математики
читали вiдомi популяризатори науки. У 1965 роцi закiнчив з золотою
медаллю середню школу в м. Борщiв.

Як переможець олiмпiад отримав персональнi запрошення для
вступу на математичнi факультети Львiвського державного унiвер-
ситету i Вiнницького педагогiчного iнституту та на фiзико-технiчний
факультет Харкiвського державного унiверситету. Але лекцiї професо-
ра М. Й. Ядренка для учасникiв олiмпiад стимулювали iнший вибiр —
Київський унiверситет. Склавши на “вiдмiнно” два iспити з матема-
тики (письмовий та усний, як медалiст) — став студентом механiко-
математичного факультету Київського державного унiверситету iменi
Т. Г. Шевченка. Першою лекцiєю в унiверситетi була лекцiя його май-
бутнього наукового керiвника — професора Ю. Ю. Трохимчука. Це
були роки зародження київської топологiчної школи, i Юрiй Юрiйо-
вич органiзував в унiверситетi семiнар iз вивченню топологiчних ме-
тодiв в аналiзi, i, починаючи з третього курсу, Ю. Зелiнський брав у
ньому активну участь. Дослiдження неперервних вiдображень метода-
ми локального степеня, розпочатi роботами Ю. Ю. Трохимчука, були
продовженi у дослiдженнях Ю. Б. Зелiнського, якi лягли в основу його
дипломної роботи, а потiм i кандидатської дисертацiї. У 1970 роцi вiн
закiнчив з вiдзнакою унiверситет i вступив до аспiрантури Iнституту
математики.

З 1970 по 1973 рiк навчався в аспiрантурi Iнституту математики i
у 1973 роцi пiд керiвництвом професора Ю.Ю. Трохимчука захистив
кандидатську дисертацiю “Непрерывные отображения многообразий
и принципы граничного соответствия” за спецiальнiстю “геометрiя та
топологiя”.

З 1973 року працює в Iнститутi математики, де в у 1989 роцi за-
хищає докторську дисертацiю “Многозначные отображения в компле-
ксном анализе” за спецiальнiстю “математичний аналiз”. З 2003 року
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по сьогоднiшнiй день очолює вiддiл комплексного аналiзу та теорiї по-
тенцiалу.

З iм’ям Ю.Б. Зелiнського пов’язане створення у комплексному
аналiзi нового напрямку — теорiї сильно лiнiйно опуклих множин —
аналогу класичного дiйсного опуклого аналiзу. Ряд його результатiв
дозволяють отримати узагальнення класичних теорем опуклого ана-
лiзу на комплекснi простори (теореми Хеллi, Каратеодорi, Крейна–
Мiльмана). Зайнятися розробкою даного напряму Юрiя Борисовича
спонукали виступи iншого вiдомого математика — Л.А. Айзенберга.
Вiльне володiння методами теорiї гомологiй дозволило Ю. Б. Зелiн-
ському швидко отримати низку сильних результатiв.

В теорiї вiдображень вiн вперше ввiв i застосував поняття локаль-
ного степеня вiдображення до многозначних вiдображень топологi-
чних многовидiв. Завдяки цьому розв’язанi проблеми оцiнювання роз-
мiрностi пiдмножин фiксованої кратностi для вiдображень областей
на многовидах, якщо вiдомi властивостi вiдображень на межi обла-
стi. Цi вiдкритi проблеми були поставленi польськими математиками
Х. Штейнгаузом i А. Косинським у 50-х рр. минулого сторiччя.

Ю.Б. Зелiнський дослiджував пiдходи до встановлення iснування
нерухомих точок, якi базуються на поняттi степеня вiдображення та
локального степеня вiдображення. Ним встановлено достатнi умови
iснування розв’язкiв многозначних включень у евклiдових просторах,
зокрема теореми про нерухому точку для многозначних вiдображень,
якi базуються на узагальненнi умови “гострого кута”.

Досвiд Юрiя Борисовича у теорiї вiдображень дав змогу дослiдити
афiннiсть вiдображень, строго iнварiантних на множинах спецiального
вигляду. Ним було послаблено деякi умови основної теореми афiнної
геометрiї (теореми Мьобiуса) i отримано критерiї афiнностi вiдобра-
жень дiйсного багатовимiрного простору, якi строго iнварiантнi на
множинi вершин прямокутних паралелепiпедiв i множинi вершин над-
будов.

У комплексному аналiзi науковець застосував геометричнi методи
та метод многозначних вiдображень до аналiтичних задач комплексно-
го аналiзу. Отримав повну топологiчну класифiкацiю лiнiйно опуклих
та сильно лiнiйно опуклих множин з гладкими межами, встановив
оцiнки груп когомологiй для таких областей та компактiв. При цьо-
му розв’язанi вiдомi проблеми Л. Айзенберга опису узагальнено опу-
клих множин, якi довго не пiддавалися математикам, що використо-
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вували аналiтичнi пiдходи.
Ним розвинено цiлий напрямок так званих задач “про тiнь”. Суть

цих геометричних задач полягає у знаходженнi достатнього чи мiнi-
мального числа куль iз деякої сiм’ї куль в евклiдових просторах, таких,
що для деякої заданої точки простору довiльна пряма, що проходить
через цю точку, перетинала хоча б одну з куль. В основному зада-
чi розв’язанi для просторiв Rn, але деякi з них поширено також на
простори Cn i Hn.

Ю.Б. Зелiнський запропонував новий пiдхiд до дослiдження уза-
гальнено опуклих множин на грассманових многовидах, що базується
на його методах.

Учений дослiдив так звану проблему Улама у комплексному випад-
ку, довiвши C-опуклiсть компакта K в Cn, якщо кожен перетин цього
компакта комплексною площиною P k довiльної фiксованої розмiрностi
k (1 6 k 6 n − 1), ациклiчний у сенсi тривiальностi груп когомологiй
Чеха.

З проблемою Улама тiсно пов’язана так звана проблема Мiзеля-
Замфiреску про геометричну характеризацiю кола. Юрiєм Борисови-
чем та його учнями було одержано ряд результатiв у цьому напрямку,
зокрема доведено, що колом є кожна опукла крива сталої ширини, що
задовольняє iнфiнiтезимальну властивiсть прямокутника.

За значнi науковi здобутки Ю. Б. Зелiнському було присудже-
но премiю iменi М.В. Остроградського НАН України (2015 р.), а у
2014 р. — нагороджено Почесною грамотою Президiї НАН України.

Плiдну наукову працю вчений поєднує з блискучою педагогiчною
дiяльнiстю, спрямованою на вiдшукання обдарованої талановитої мо-
лодi та залучення її до активної математичної роботи. Упродовж бага-
тьох рокiв вiн читає спецiальнi курси на механiко-математичному фа-
культетi Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевчен-
ка: “Вибранi питання теорiї функцiй”, “Теорiя апроксимацiї”, “Метричнi
питання нескiнченновимiрного аналiзу”, “Вибранi питання теорiї опе-
раторiв”, “Теорiя автоморфних функцiй”; керує загально освiтньою ка-
федрою Бориспiльського iнституту мунiципального менеджменту, де
читає курси з вищої математики, теорiї ймовiрностей та математичної
статистики, математичного програмування, економетрики. Педагогi-
чна майстернiсть, уважне i чуйне ставлення до молодих дослiдникiв
дозволили Ю.Б. Зелiнському створити математичну школу, що об’-
єднує спецiалiстiв з комплексного аналiзу та теорiї вiдображень, якi
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успiшно працюють у рiзних наукових та освiтянських центрах Украї-
ни. Серед його учнiв 8 кандидатiв фiз.-мат. наук.

Чимало увагиЮрiй Борисович придiляє науково-органiзацiйнiй ро-
ботi. Вiн є членом редколегiй вiтчизняних i мiжнародних наукових
журналiв, членом видавничої ради Iнституту математики НАН Укра-
їни, вiдповiдальним редактором Збiрникiв праць Iнституту математи-
ки НАН України з комплексного аналiзу та його застосувань. Зокрема,
Ю.Б. Зелiнський є членом редакцiйних колегiй таких наукових жур-
налiв, як “Буковинський математичний журнал”, “Вiсник Наукового
товариства iменi Т. Г. Шевченка. Математика”, “Bulletin de la societe
des sci. et letters de Lodz” (Польща), “Анализ и применения” (Петроза-
водськ, Росiя), “International journals on Engineering Sciences” (Iндiя).

Ю.Б. Зелiнський — керiвник двох двостороннiх мiжнародних про-
ектiв: НАН України – Тюбiтек (Туреччина) /2011-2014 рр./, НАН
України – АН Польщi /2015-2017 рр./ Впродовж багатьох рокiв Юрiй
Борисович — член спецiалiзованих вчених рад iз захисту дисертацiй в
Iнститутi математики НАН України та Чернiвецькому нацiональному
унiверситетi iменi Юрiя Федьковича, а також був органiзатором ря-
ду мiжнародних конференцiй з теорiї наближень. Ю.Б. Зелiнський є
керiвником регулярних семiнарiв з комплексного аналiзу в Iнститутi
математики НАН України.

Ювiляр бере активну участь у роботi мiжнародних конференцiй в
Українi та за кордоном. Його науковi роботи доповiдалися на пленар-
них засiданнях на мiжнародних конференцiях в Польщi, Туреччинi,
Македонiї, Румунiї, Нiмеччинi, Угорщинi, Болгарiї.

Фундаментальнi дослiдження Юрiя Борисовича викладенi у бiльш,
нiж у 270 наукових публiкацiях, у тому числi, у трьох монографiях
та 14 методичних посiбниках.

Ю. Зелiнський — знавець i тонкий цiнитель художньої лiтерату-
ри, серед його захоплень — фотографiя, iнтерлiнгвiстика, вiн актив-
ний пропагандист здорового способу життя. Був головою науково-
технiчної секцiї Республiканської асоцiацiї есперантистiв. Ю. Зелiн-
ський у 1987 роцi брав участь у мiжнародному конгресi есперантистiв,
присвяченому 100-рiччю вiд часу створення мови есперанто.

Юрiю Борисовичу притаманнi кипуча енергiя, ентузiазм i непiдро-
бна щирiсть. Викликає захоплення його потужна математична iнтуїцiя
i готовнiсть завжди дiлитися науковими iдеями з iншими. Iнколи скла-
дається враження, що непереборних труднощiв в життi для нього не
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iснує, адже до вирiшення усiх проблем вiн пiдходить з нескiнченним
оптимiзмом. Це стосується i математики. Його учнi та колеги щасливi,
що зустрiли цю надзвичайно талановиту людину на своєму творчому
шляху.
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des sci. et letters de Lódź. — 2016. — 66, № 1. — P. 37 – 42.

[104] Зелiнський Ю.Б., Стефанчук М.В. Узагальнення задачi про
тiнь // Укр. мат. журн. — 2016. — 68, № 6. — С. 657 – 662.



24 Б. Клiщук, Т. Осiпчук, М. Ткачук, С. Грищук, О. Бахтiн

[105] Zelinskii Yu. B., Safonova O.V. On the multiplicity of multivalued
mappings of domains on manifolds // Journal of Mathematical Sci-
ences. — 2016. — 218, № 1. — P. 105 – 109.


