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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальнiсть теми. В сучасних задачах природознавства часто дово-
диться дослiджувати асимптотичну поведiнку розв’язкiв рiзних класiв ди-
ференцiальних рiвнянь. Найбiльш складними в теорiї стiйкостi є критичнi
випадки. Для їх дослiдження О.М. Ляпунов запропонував принцип зведе-
ння, що дозволяє понизити розмiрнiсть системи диференцiальних рiвнянь i
спростити дослiдження. Пiзнiше дослiдженням критичних випадкiв у теорiї
стiйкостi займалися I.Г. Малкiн, Г.В. Каменков, В.I. Зубов та багато iнших.

Ефективним методом дослiдження систем диференцiальних рiвнянь є ме-
тод iнтегральних многовидiв. Цей метод для систем в стандартнiй формi
був запропонований М.М. Боголюбовим. Надалi метод iнтегральних многови-
дiв для звичайних диференцiальних рiвнянь розвивали представники Київ-
ської школи з нелiнiйної механiки: Ю.О. Митропольський, А.М. Самойленко,
М.О. Перестюк, О.Б. Ликова, В.I. Фодчук, Д.I. Мартинюк та iншi, а також
С. Смейл, А. Халанай, Дж. Хейл та iншi. Використання iнтегральних много-
видiв дозволило розширити застосування принципу зведення.

Iншою важливою задачею є дослiдження структурної стiйкостi системи.
Теорема Гробмана-Хартмана встановлює структурну стiйкiсть сiдла. При ма-
лому збуреннi структурно стiйкої системи одержимо систему, топологiчно
еквiвалентну початковiй.

Використовуючи принцип зведення, можна показати, що в критичному
випадку система диференцiальних рiвнянь топологiчно еквiвалентна бiльш
простiй системi рiвнянь, побудованiй за допомогою iнтегральних многовидiв.

Задача дослiдження стiйкостi у критичних випадках тiсно зв’язана iз за-
дачею дослiдження бiфуркацiї стану рiвноваги при змiнi параметрiв системи.
В багатьох прикладних задачах зустрiчається бiфуркацiя народження циклу.
Стiйкий цикл може виникати iз асимптотично стiйкого стану рiвноваги, якщо
при змiнi параметрiв системи пара коренiв характеристичного рiвняння про-
ходить через уявну вiсь у праву пiвплощину. Для систем диференцiальних
рiвнянь з перiодичною правою частиною в нерезонансному випадку вiдбува-
ється бiфуркацiя народження тора.

При дослiдженнi багатьох задач механiки, бiологiї, математичної економi-
ки, теорiї керування, радiофiзики необхiдно враховувати ефект пiслядiї. Про-
цеси з пiслядiєю описуються диференцiально-функцiональними рiвняннями.
Починаючи з 50-их рокiв диференцiально-функцiональними рiвняннями за-
ймалися багато вiдомих математикiв: А.Д. Мишкiс, Є.М. Райт, М.М. Красов-
ський, Р. Беллман, Л.Е. Ельсгольц, А. Халанай, Дж. Хейл та iншi. Важливий
внесок у розвиток рiзних роздiлiв теорiї диференцiально-функцiональних рiв-
нянь зробили Ю.О. Митропольський, А.М. Самойленко, О.М. Шарковський,
М.В. Азбелєв, Я.Й. Бiгун, О.А. Бойчук, Ю.С. Колєсов, В.Б. Колмановський,
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Я. Курцвейль, Д.I. Мартинюк, Г.П. Пелюх, В.П. Рубаник, В.Ю. Слюсарчук,
Ю.В. Теплiнський, В.I. Ткаченко, С.I. Трофiмчук, В.I. Фодчук, Д.Я. Хусаї-
нов, Є.Ф. Царков, I.М. Черевко, С.Н. Шиманов та iншi.

Для диференцiальних рiвнянь з аргументом, що вiдхиляється, багато
праць присвячено розвитку теорiї стiйкостi та асимптотичних методiв нелi-
нiйної механiки. При цьому часто використовується запропонована М.М. Кра-
совським iнтерпретацiя розв’язку диференцiально-функцiонального рiвняння
як iнтегральної лiнiї в просторi R × C. Використовуючи цю iнтерпретацiю,
С.Н. Шиманов та Дж. Хейл запропонували метод розщеплення квазiлiнiйно-
го диференцiально-функцiонального рiвняння на систему двох рiвнянь.

Багато прикладних задач приводять до сингулярно збурених диференцi-
альних рiвнянь. Фундаментальнi результати для таких рiвнянь були одержа-
нi А.М. Тихоновим. Подальший розвиток вони одержали в працях А.О. До-
роднiцина, М.Й. Вiшiка i Л.А. Люстерника, Є.Ф. Мiщенка i М.Х. Розова,
А.Б. Васильєвої i В.Ф. Бутузова. Вiдзначимо також дослiдження важливих
класiв сингулярно збурених задач Ю.С. Колєсовим, В.В. Стригiним i В.А. Со-
болєвим, В.О. Плотнiковим, О.А. Бойчуком, В.Г. Самойленком, В.П. Яковцем
та iншими.

На такi задачi були поширенi асимптотичнi методи, методи примежових
функцiй та малого параметра. Проте для сингулярно збурених задач доцiльно
використовувати не тiльки асимптотичнi, але й геометричнi методи аналiзу,
якi дозволяють якiсно дослiдити поведiнку як окремих розв’язкiв, так i цiлих
їх множин.

Одним iз найефективнiших методiв дослiдження регулярно i сингулярно
збурених задач високої розмiрностi є метод iнтегральних многовидiв. Для
дослiдження сингулярно збурених задач метод iнтегральних многовидiв за-
стосовувався в працях К.В. Задираки, В.I. Фодчука i Я.С. Барiса, В.В. Стри-
гiна i В.А. Соболєва, Д. Хенрi, Н. Фенiчела, К. Кноблоха, К. Сакамото та
iнших. Стiйкi iнтегральнi многовиди сингулярно збурених диференцiальних
рiвнянь iз запiзненням вивчались у працях А. Халаная, Ю.О. Митрополь-
ського i В.I. Фодчука.

Для дослiдження стiйкостi лiнiйних систем на многовидi застосовується
метод усереднення, а для нелiнiйних систем – метод нормальних форм.

Метод iнтегральних многовидiв застосовується у теорiї бiфуркацiй нелi-
нiйних систем iз запiзненням. Цей метод дозволяє звести дослiдження бi-
фуркацiї стану рiвноваги складних систем до дослiдження бiфуркацiї стану
рiвноваги системи звичайних диференцiальних рiвнянь, що значно спрощує
задачу. Для систем нелiнiйних диференцiальних рiвнянь можуть iснувати iн-
варiантнi множини складної структури. Першим складну динамiку для зада-
чi трьох тiл небесної механiки дослiджував А. Пуанкаре. Складна динамiка
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дифеоморфiзмiв простору Rn випливає з iснування гомоклiнiчних (гетеро-
клiнiчних) точок. Такi дифеоморфiзми дослiджував Дж. Бiркгоф, а пiзнiше
С. Смейл та iншi математики. При певних умовах iз iснування гомоклiнiчної
точки випливає iснування пiдкови Смейла та iнварiантної множини, яка має
структуру множини Кантора. У випадку системи диференцiальних рiвнянь
з перiодичною правою частиною встановлено простий критерiй iснування го-
моклiнiчних точок – критерiй Мельникова.

Найпростiший клас динамiчних систем – одновимiрнi динамiчнi системи.
Теорiя рацiональних вiдображень комплексної площини в себе була розробле-
на французькими математиками Г. Жулiа i П. Фату майже сто рокiв назад.
Протягом останнiх десятилiть теорiя динамiчних систем iнтенсивно розвива-
лася i збагатилася результатами багатьох вiдомих математикiв.

Параболiчнi функцiонально-диференцiальнi рiвняння з перетворенням
просторових змiнних було запропоновано С.О. Ахмановим, М.А. Воронцовим
i В.Ю. Iвановим як математичну модель для вивчення динамiки структур в
оптичних резонаторах з двовимiрним зворотним зв’язком. Задача про бiфур-
кацiї перiодичних за часом розв’язкiв вивчалася в роботах С.О. Кащенка,
О.В. Разгулiна та iнших.

Для диференцiальних рiвнянь з частинними похiдними можуть виникати
складнi просторовi структури. У системах нелiнiйних гiперболiчних рiвнянь
дослiджено iснування злiченного числа циклiв, а у системах параболiчних
рiвнянь з малою дифузiєю – iснування як завгодно великої кiлькостi циклiв
(феномен буферностi). Динамiка таких процесiв дослiджувалася у роботах
А.Ю. Колєсова, Ю.С. Колєсова, Є.Ф. Мiщенка, М.Х. Розова, В.А. Садов-
нiчого, А.М. Самойленка, Є.П. Бєлана та iнших. Такi математичнi моделi
описують складнi фiзичнi явища.

Отже, для регулярно та сингулярно збурених диференцiально-функцiо-
нальних рiвнянь були дослiдженi тiльки окремi задачi, пов’язанi iз застосу-
ванням методу iнтегральних многовидiв. Цим задачам та iншим питанням,
що пов’язанi iз методом iнтегральних многовидiв та дослiдженням асимпто-
тичної поведiнки розв’язкiв рiзних класiв регулярно i сингулярно збурених
диференцiально-функцiональних рiвнянь, рiзницевих рiвнянь та диференцi-
альних рiвнянь з частинними похiдними присвячена ця дисертацiйна робота.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. До-
слiдження дисертацiйної роботи розпочатi в рамках держбюджетних науко-
вих тем кафедри iнтегральних та диференцiальних рiвнянь Київського на-
цiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка №11БФ038-01 ”Розроблення
нових математичних методiв моделювання, аналiзу та побудова керувань для
нелiнiйних еволюцiйних систем зi складною динамiкою” (номер державної ре-
єстрацiї 011U006677), №06БФ038-01 ”Якiснi та аналiтичнi методи дослiдження
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i моделювання нелiнiйних систем та фiзико-механiчних систем iз складною
динамiкою” (номер державної реєстрацiї 0106U005863) i були продовженi в
рамках науково-дослiдних робiт ”Якiсне дослiдження та математичне мо-
делювання процесiв, що описуються диференцiальними та диференцiально-
функцiональними рiвняннями” (номер державної реєстрацiї 0106U008365),
”Методи аналiзу диференцiально-функцiональних i еволюцiйних рiвнянь та
математичне моделювання процесiв з пiслядiєю та випадковостями” (номер
державної реєстрацiї 0111U000181), якi виконувалися в Чернiвецькому нацiо-
нальному унiверситетi iменi Юрiя Федьковича.

Мета i завдання дослiдження. Метою дослiджень даної роботи
є розвиток методу iнтегральних многовидiв та асимптотичних методiв
для параболiчних i гiперболiчних рiвнянь з перетвореним аргументом та
диференцiально-рiзницевих рiвнянь, дослiдження на основi зазначених ме-
тодiв змiстовних бiфуркацiйних задач.

Для досягнення поставленої мети визначено такi завдання:
- довести iснування iнтегральних многовидiв i встановити принцип зве-

дення для дослiдження стiйкостi розв’язкiв диференцiально-функцiональних
рiвнянь у критичному випадку;

- дослiдити динамiчну еквiвалентнiсть диференцiально-функцiональних
рiвнянь i побудувати замiну, яка зводить систему до простiшого вигляду; до-
слiдити розщеплення системи лiнiйних диференцiально-функцiональних рiв-
нянь на двi незалежнi пiдсистеми;

- застосувати iнтегральнi многовиди у теорiї бiфуркацiй нелiнiйних систем
iз запiзненням;

- дослiдити бiфуркацiю стану рiвноваги диференцiальних рiвнянь з ча-
стинними похiдними;

- дослiдити бiфуркацiю як завгодно великої кiлькостi циклiв параболiчних
систем iз малою дифузiєю;

- дослiдити асимптотичну поведiнку розв’язкiв крайових задач для систем
диференцiальних рiвнянь з частинними похiдними.

Об’єктом дослiдження є регулярно та сингулярно збуренi диферен-
цiально-функцiональнi рiвняння.

Предмет дослiдження – iнтегральнi многовиди як апарат якiсного, бi-
фуркацiйного аналiзу.

Методи дослiдження. У данiй роботi застосовуються методи функцiо-
нального аналiзу, теорiї динамiчних систем, якiсної теорiї диференцiальних
рiвнянь, теорiї стiйкостi, теорiї бiфуркацiй, асимптотичнi методи нелiнiйної
механiки, метод усереднення та iншi.

Наукова новизна одержаних результатiв. Всi результати дисертацiї
є новими. Основнi результати дисертацiї полягають в наступному:



5
– для диференцiально-функцiональних рiвнянь нейтрального типу, iм-

пульсних диференцiально-функцiональних рiвнянь та рiзницевих рiвнянь
доведено iснування iнтегральних многовидiв та дослiджено їх властивостi;
для вказаних рiвнянь доведено принцип зведення для дослiдження стiйкостi
розв’язкiв у критичному випадку, згiдно з яким стiйкiсть нульового розв’язку
рiвняння рiвносильна стiйкостi нульового розв’язку рiвняння на многовидi;

– запропоновано метод побудови функцiї, що задає центральний много-
вид, який полягає у знаходженнi асимптотичного розкладу в степеневий ряд
за координатами; обґрунтовано алгоритм дослiдження стiйкостi нульового
розв’язку у критичному випадку, який включає в себе наближену побудову
рiвняння на многовидi; для дослiдження стiйкостi розв’язку лiнiйного рiвня-
ння на многовидi запропоновано метод усереднення, а для нелiнiйного рiвня-
ння на многовидi – метод нормальних форм;

– доведена динамiчна еквiвалентнiсть системи диференцiально-
функцiональних рiвнянь та деякої бiльш простої системи рiвнянь; побудована
замiна, яка розщеплює систему лiнiйних диференцiально-функцiональних
рiвнянь нейтрального типу на два незалежних рiвняння; така ж замiна
побудована для лiнiйних сингулярно збурених систем нейтрального типу та
лiнiйних iмпульсних сингулярно збурених систем iз запiзненням; розв’язана
задача квазiоптимальної стабiлiзацiї лiнiйної керованої сингулярно збуреної
системи iз запiзненням;

– для сингулярно збуреної системи диференцiально-рiзницевих рiвнянь
одержано зображення iнтегрального многовиду, дослiджена бiфуркацiя iнва-
рiантного тора iз стану рiвноваги та субфуркацiя перiодичних розв’язкiв; по-
казано, що при певних припущеннях на праву частину сингулярно збуреної
системи диференцiально-рiзницевих рiвнянь з перiодичними коефiцiєнтами
вiдображення Пуанкаре має трансверсальну гомоклiнiчну точку;

– метод усереднення застосовано до дослiдження перiодичних розв’язкiв
консервативної системи з малим запiзненням; дослiджено полiномiальнi i ра-
цiональнi вiдображення, еквiвалентнi кусково-лiнiйним i такi, що мають iн-
варiантну мiру;

– доведено iснування iнтегральних многовидiв для нелiнiйної параболi-
чної системи з перетвореним аргументом та дослiджено бiфуркацiю стану
рiвноваги; доведено iснування iнтегральних многовидiв сингулярно збуреної
параболiчної системи з перетвореним аргументом та дослiджено бiфуркацiю
iнварiантного тора iз стану рiвноваги;

– доведено iснування злiченного числа перiодичних розв’язкiв гiперболi-
чної системи диференцiальних рiвнянь першого порядку з перiодичною умо-
вою; вивчено питання iснування i стiйкостi бiжучих хвиль квазiлiнiйного рiв-
няння Кортевега - де Фрiза з перетвореним аргументом;



6
– дослiджено бiфуркацiю циклiв автономних параболiчних систем з ма-

лою дифузiєю, одержано умови iснування та стiйкостi бiжучих хвиль рiвнян-
ня спiнового горiння; доведено iснування перiодичних розв’язкiв автономної
параболiчної системи диференцiальних рiвнянь iз запiзненням та малою ди-
фузiєю, дослiджено стiйкiсть бiжучих хвиль для таких систем;

– крайовi задачi для гiперболiчних систем диференцiальних рiвнянь пер-
шого порядку зведено до рiзницевих та диференцiально-рiзницевих рiвнянь;
використовуючи групу Вейля, дано означення узагальнених полiномiв Че-
бишова багатьох змiнних; для побудови цих полiномiв одержана рекурен-
тна формула; доведено, що полiномiальнi вiдображення еквiвалентнi кусково-
лiнiйним i мають злiченне число циклiв; показано, що узагальненi полiноми
Чебишова задовольняють диференцiальнi рiвняння з частинними похiдними
другого порядку.

Практичне значення одержаних результатiв. Результати дисер-
тацiйної роботи мають в основному теоретичний характер. Вони є ваго-
мим внеском у методику дослiдження регулярно i сингулярно збурених
диференцiально-функцiональних рiвнянь i можуть бути використанi при ви-
вченнi багатьох прикладних задач механiки, теорiї керування, бiологiї, еколо-
гiї, економiки та iнших областей, математичними моделями яких є розглянутi
в роботi диференцiально-функцiональнi рiвняння. Одержанi результати мо-
жуть також використовуватись при подальшому дослiдженнi якiсних власти-
востей та наближенiй побудовi розв’язкiв диференцiально-функцiональних
рiвнянь.

Особистий внесок здобувача. Усi науковi результати, включенi в ди-
сертацiю, отриманi автором особисто. Вiдзначимо внесок автора у спiльних
публiкацiях: У працi [22] автору належать теорема 1 та леми 1, 2, 3, а побудова
областi стiйкостi була здiйснена автором ранiше iншим методом. У спiльнiй
роботi з науковим консультантом [23] Перестюку М.О. належить постанов-
ка задачi, визначення загальної схеми дослiджень та обговорення одержаних
результатiв. У працi [30] автору належить останнiй роздiл.

Апробацiя результатiв дослiджень. Результати дисертацiйної робо-
ти доповiдались на: республiканськiй конференцiї ”Дифференциальные и
интегральные уравнения и их приложения” (Одеса, 1987 р.), регiональнiй
конференцiї ”Функционально-дифференциальные уравнения и их приложе-
ния” (Махачкала, 1988 р.), Всесоюзнiй конференцiї ”Нелинейные пробле-
мы дифференциальных уравнений и математической физики” (Тернопiль,
1989 р.), Мiжнароднiй конференцiї ”Нелинейные проблемы дифференциаль-
ных уравнений и математической физики — Вторые Боголюбовские чте-
ния” (Київ, 1992 р.), Мiжнароднiй математичнiй школi ”Теория функций.
Дифференциальные уравнения в математическом моделировании” (Воро-
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неж, 1993 р.), Мiжнароднiй математичнiй конференцiї, присвяченiй пам’я-
тi Ганса Гана (Чернiвцi, 1994, 2004, 2014 рр.), Всеукраїнськiй конференцiї
”Новi пiдходи до розв’язання диференцiальних рiвнянь” (Дрогобич, 1994),
Республiканськiй конференцiї ”Моделирование и исследование устойчивости
систем” (Київ, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 рр.), Всеукраїнськiй конферен-
цiї ”Диференцiально-функцiональнi рiвняння та їх застосування” (Чернiвцi,
1996 р.), Мiжнароднiй конференцiї ”Асимптотичнi та якiснi методи в теорiї
нелiнiйних коливань. Третi Боголюбовськi читання” (Київ, 1997 р.), Мiж-
народнiй математичнiй школi ”Singularly Perturbed Systems and Applicati-
ons” (Берлiн, 1997 р.), Мiжнароднiй конференцiї ”Nonlinear Partial Differenti-
al Equations” (Kiev, 1997 р., Lviv, 1999 р., Kiev, 2001 р.), Мiжнароднiй кон-
ференцiї ”Dynamical system modelling and stability investigation” (Київ, 1997,
1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2011, 2013, 2015 рр.), Мiжнароднiй науковiй кон-
ференцiї ”Сучаснi проблеми математики” (Чернiвцi, 1998), IV, V, VII i IX
Кримськiй мiжнароднiй математичнiй школi ”Метод функций Ляпунова и его
приложения” (Сiмферополь, 1998, 2000, 2004, 2008 рр.), Мiжнароднiй конфе-
ренцiї ”Диференцiальнi та iнтегральнi рiвняння” (Одеса, 2000 р.), VIII Мiж-
народнiй науковiй конференцiї iменi академiка М. Кравчука (Київ, 2000 р.),
Мiжнароднiй конференцiї ”Диференцiальнi рiвняння i нелiнiйнi коливання”
(Чернiвцi, 2001 р.), Мiжнароднiй конференцiї ”Шостi Боголюбовськi читан-
ня” (Чернiвцi, 2003 р.), Мiжнароднiй конференцiї ”Modern problems and new
trends in probability theory” (Чернiвцi, 2005 р.), Мiжнароднiй конференцiї
”Диференцiальнi рiвняння та їх застосування” (Чернiвцi, 2006 р.), Мiжна-
роднiй конференцiї ”Диференцiальнi рiвняння, теорiя функцiй та їх застосу-
вання” (Мелiтополь, 2008 р.), Мiжнароднiй конференцiї ”Проблеми стiйкостi
та оптимiзацiї динамiчних систем детермiнованої та стохастичної структу-
ри” (Чернiвцi, 2010 р.), Мiжнароднiй конференцiї ”Диференцiальнi рiвнян-
ня та їх застосування” (Київ, 2011 р.), Всеукраїнськiй конференцiї ”Дифе-
ренцiальнi рiвняння та їх застосування в прикладнiй математицi” (Чернiвцi,
2012 р.), Мiжнароднiй конференцiї, присвяченiй 120-рiччю Стефана Бана-
ха (Львiв, 2012 р.), Мiжнароднiй конференцiї ”Диференцiальнi рiвняння та
їх застосування” (Ужгород, 2012 р.), Мiжнароднiй конференцiї ”Боголюбов-
ськi читання DIF-2013. Диференцiальнi рiвняння, теорiя функцiй та їх засто-
сування” (Севастополь, 2013 р.), Мiжнароднiй конференцiї ”Динамические
системы: устойчивость, управление, оптимизация” (Мiнськ, 2013 р.), Мiжна-
роднiй конференцiї ”Диференцiальнi рiвняння, обчислювальна математика,
теорiя функцiй та математичнi методи механiки” (Київ, 2014 р.), Науковiй
конференцiї, присвяченiй 100-рiччю вiд дня народження К.М. Фiшмана та
М.К. Фаге (Чернiвцi, 2015 р.), Мiжнароднiй науковiй конференцiї ”Дифе-
ренцiальнi рiвняння та їх застосування” (Ужгород, 2016 р.), Мiжнароднiй
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конференцiї ”Differential Equations ICL 110” (Lviv, 2016 р.), Мiжнароднiй на-
уковiй конференцiї ”Диференцiально-функцiональнi рiвняння та їх застосу-
вання” (Чернiвцi, 2016 р.), науковому семiнарi вiддiлу диференцiальних рiв-
нянь та теорiї коливань Iнституту математики НАН України, наукових се-
мiнарах факультету математики та iнформатики i кафедри математичного
моделювання Чернiвецького нацiонального унiверситету iменi Юрiя Федько-
вича, наукових семiнарах кафедри iнтегральних та диференцiальних рiвнянь
механiко-математичного факультету Київського нацiонального унiверситету
iменi Тараса Шевченка.

Публiкацiї. Результати дисертацiйного дослiдження опублiкованi у 66
наукових працях, якi не увiйшли до кандидатської дисертацiї автора, з них
29 статей [1]-[29] опублiковано у виданнях, що внесенi до перелiку наукових
фахових видань України та iноземних перiодичних видань, 7 статей опублi-
ковано в журналах, що iндексуються в наукометричнiй базi Scopus, [32]-[66] –
тези доповiдей на конференцiях.

Об’cм та структура дисертацïı. Дисертацiйна робота складається зi
вступу, восьми роздiлiв, висновкiв, списку використаних джерел, який мi-
стить 240 найменувань. Повний обсяг роботи становить 308 сторiнок, а основ-
ний змiст викладено на 283 сторiнках.

Автор висловлюc щиру подяку науковому консультанту академiку НАН
Укрӓıни, доктору фiзико-математичних наук, професору Перестюку Мико-
лi Олексiйовичу за постановку розглянутих у дисертацiйнiй роботi задач
та постiйну увагу до роботи.

ОСНОВНИЙ ЗМIСТ РОБОТИ
У вступi проаналiзовано сучасний стан дослiджень з теорiї регулярно i

сингулярно збурених диференцiально-функцiональних рiвнянь та методу iн-
тегральних многовидiв. Обгрунтовано актуальнiсть розглянутих у дисерта-
цiйнiй роботi задач, вказано наукову новизну та практичне значення роботи.
Зазначено особистий внесок здобувача, вказано, де вiдбувалась апробацiя ре-
зультатiв роботи та публiкацiї автора.

У першому роздiлi дисертацiї зроблено огляд лiтератури за тематикою
дисертацiйної роботи. Тут наведено перелiк публiкацiй, присвячених дослi-
дженню асимптотичної поведiнки розв’язкiв звичайних диференцiальних рiв-
нянь та деяких класiв диференцiально-функцiональних рiвнянь. Результати
цих праць використовувалися та узагальнювалися автором.

У другому роздiлi роботи наведено основнi результати дисертацiї.
Третiй роздiл присвячений питанням iснування iнтегральних многови-

дiв i встановленню принципу зведення для дослiдження стiйкостi розв’язкiв
диференцiально-функцiональних рiвнянь у критичному випадку.
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Пiдроздiл 3.1 присвячений побудовi областi стiйкостi для лiнiйних дифе-

ренцiальних рiвнянь з багатьма запiзненнями. Тут розглядається характери-
стичне рiвняння

λ = a1e
−λ + a2e

−2λ + ...+ ane
−nλ. (1)

Означення. Областю стiйкостi рiвняння (1) називається множина
точок (a1, ..., an) ∈ Rn, для яких всi коренi рiвняння (1) задовольняють умо-
ву Re λ < 0.

Теорема 3.1. Область стiйкостi рiвняння (1) обмежена.
Спочатку одержано обмеження областi стiйкостi, а потiм для побудови

використано метод D-розбиттiв.
У пiдроздiлi 3.3 дослiджується стiйкiсть тривiального розв’язку нелiнiйної

системи рiзницевих рiвнянь у критичному випадку.
Розглянемо систему рiзницевих рiвнянь

yn+1 = Anyn + fn(yn, zn), zn+1 = Bnzn + gn(yn, zn), (2)

де n ∈ Z, yn ∈ Rν , zn ∈ Rm−ν, An – послiдовнiсть матриць розмiрностi ν × ν,
Bn – послiдовнiсть матриць розмiрностi (m− ν)× (m− ν), функцiї fn та gn
задовольняють умови

fn(0, 0) = gn(0, 0) = 0, ∥fn(y, z)− fn(y, z)∥ ≤ L(∥y − y∥+ ∥z − z∥),

∥gn(y, z)− gn(y, z)∥ ≤ L(∥y − y∥+ ∥z − z∥) (3)

при всiх n ∈ Z, {y, y} ⊂ Rν, {z, z} ⊂ Rm−ν.
Поряд iз системою (2) розглянемо лiнiйнi системи

yn+1 = Anyn, zn+1 = Bnzn. (4)

Нехай матрицi Bn невиродженi при всiх n ∈ Z. Позначимо через G+(n, s)
таG−(n, s) фундаментальнi матрицi розв’язкiв систем (4), такi, щоG+(s, s) =
E, G−(s, s) = E, де E – одиничнi матрицi вiдповiдних розмiрностей. Нехай
виконуються нерiвностi

∥G+(n, s)∥ ≤ Kρn−s, n ≥ s, ∥G−(n, s)∥ ≤ Kγn−s, n ≤ s, (5)

де 0 < ρ < γ ≤ 1, K ≥ 1.
Позначимо через xn = (yn zn)

T розв’язок системи (2) i визначимо норму
∥xn∥ = ∥yn∥ + ∥zn∥, xn ∈ Rm. Також будемо позначати через xn(n0, xn0

)
розв’язок системи (2) з початковими даними n = n0, xn = xn0

.
Теорема 3.7. Нехай виконуються умови (3), (5). Тодi при

L <
γ − ρ

8K2
(6)



10
iснує послiдовнiсть поверхонь

S+ = {(y, z) | z = hn(y), n ∈ Z, y ∈ Rν, z ∈ Rm−ν}, (7)

якi задовольняють умови hn(0) = 0, ∥hn(y) − hn(y)∥ ≤ 1

2
∥y − y∥ i для

розв’язку системи (2) з початковими даними yn0
, zn0

, n0, якi задовольня-
ють рiвняння (7), виконується нерiвнiсть ∥xn∥ ≤ 2K∥yn0

∥µn−n0, де n ≥ n0,
µ = (ρ+ γ)/2.

Теорема 3.8. Нехай виконуються умови (3), (5), (6). Тодi iснує послi-
довнiсть поверхонь S− = {(y, z) | y = Hn(z), n ∈ Z, z ∈ Rm−ν, y ∈ Rν}, якi

задовольняють умови Hn(0) = 0, |Hn(z)−Hn(z)∥ ≤ 1

2
∥z−z∥ i для розв’язку

системи (2) з початковими даними yn0
, zn0

, n0, якi задовольняють рiвня-
ння y = Hn(z), виконується нерiвнiсть ∥xn∥ ≤ 2K∥zn0

∥µn−n0, де n ≤ n0,
µ =

ρ+ γ

2
.

Зауважимо, що поведiнка розв’язкiв системи (2) на iнтегральних поверх-
нях S− описується рiвнянням

wn+1 = Bnwn + gn(Hn(wn), wn). (8)

Теорема 3.9. Нехай xn(p, xp) – довiльний розв’язок системи (2) з по-
чатковими даними n = p, xn = xp. При умовах теорем 3.7 та 3.8 iснує
розв’язок φn(p, α), α ∈ Rm−ν, системи (2), що належить S− i такий, що
вiрна оцiнка

∥xn − φn(p, α)∥ ≤ 2K∥yp −Hp(α)∥µn−p, n ≥ p, 0 < µ < 1.

Теорема 3.10. Нехай виконуються умови теорем 3.7 та 3.8. Якщо ну-
льовий розв’язок системи (8) стiйкий, асимптотично стiйкий або нестiй-
кий, то i нульовий розв’язок системи (2) вiдповiдно стiйкий, асимптоти-
чно стiйкий або нестiйкий.

Пiдроздiл 3.4 присвячений питанням iснування iнтегральних многовидiв
та дослiдженню їх властивостей для рiвнянь нейтрального типу.

Нехай Rn – n-вимiрний простiр з нормою |x| =
√
x21 + ...+ x2n, C =

= C[−∆, 0] – простiр неперервних на [−∆, 0] функцiй iз значеннями в Rn

i нормою |φ| = sup
−∆≤θ≤0

|φ(θ)|.

Розглянемо диференцiально-функцiональне рiвняння нейтрального типу

d

dt
[D(xt)−G(t, xt)] = L(xt) + F (t, xt), (9)
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де xt – елемент простору C, заданий функцiєю xt(θ) = x(t+ θ), −∆ ≤ θ ≤ 0;
D : C → Rn; L : C → Rn; D i L – лiнiйнi неперервнi оператори; G : R× C →
Rn; F : R × C → Rn; оператори G i F неперервнi вiдносно t. Оператор
G(t, φ) неперервно диференцiйовний вiдносно t i φ. Згiдно з теоремою Рiсса
оператори D(φ) i L(φ) можна зобразити за допомогою iнтеграла Стiлтьєса:

D(φ) = φ(0)−
0∫

−∆

[dµ(θ)]φ(θ), L(φ) =

0∫
−∆

[dη(θ)]φ(θ),

де µ(θ), η(θ) – матрицi-функцiї обмеженої варiацiї.
Припустимо, що функцiя µ(θ) не мiстить сингулярної компоненти i повна

варiацiя V 0
−s[µ] → 0 при s→ 0. Нехай iснує стала ν > 0 така, що

G(t, 0) = 0, F (t, 0) = 0, |G(t, φ)−G(t, φ′)| ≤ ν|φ− φ′|,

|F (t, φ)− F (t, φ′)| ≤ p(t)|φ− φ′|, sup
t∈R

t+τ0∫
t

p(τ)dτ ≤ ντ0,
(10)

де τ0 > 0, t ∈ R, φ ∈ C, φ′ ∈ C.
Поряд з (9) розглянемо лiнiйне рiвняння

d

dt
D(x̄t) = L(x̄t). (11)

Характеристичне рiвняння для рiвняння (11) набере вигляду

det Λ(λ) = 0, Λ(λ) = λ

E −
0∫

−∆

eλθdµ(θ)

−
0∫

−∆

eλθdη(θ). (12)

Позначимо

b = sup

Reλ : det

E −
0∫

−∆

eλθdµ(θ)

 = 0

 .

Нехай b < 0. Тодi в пiвплощинi Reλ ≥ −α = b/2 мiститься скiнченна кiль-
кiсть коренiв рiвняння (12). Припустимо, що рiвняння (12) має l коренiв на
уявнiй осi (iз врахуванням їх кратностi), а решта коренiв лежать у пiвплощи-
нi Reλ < −α−β1, де 0 < β1 < α. Позначимо через P власний пiдпростiр в C,
породжений розв’язками рiвняння (11), що вiдповiдають кореням на уявнiй
осi. Нехай Φ = Φ(θ) – базис в P.
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Розглядаючи спряжене до (11) рiвняння, можна аналогiчним чином ви-

значити функцiю Ψ = Ψ(θ), 0 ≤ θ ≤ ∆. Тодi кожний елемент xt ∈ C можна
зобразити у виглядi xt = Φu(t)+wt, u(t) = (Ψ, xt), wt = xt−Φu(t), u(t) ∈ Rl,
wt ∈ Q, де (Ψ, xt) – бiлiнiйний функцiонал [4].

Рiвняння (9) еквiвалентне системi рiвнянь

d

dt
[u(t)−Ψ(0)G(t, xt)] = Bu(t) + Ψ(0)F (t, xt),

wt = T (t− σ)[wσ −XQ
0 G(σ, xσ)] +XQ

0 G(t, xt)+

+

t∫
σ

T (t− s)XQ
0 F (s, xs)ds−

t∫
σ

ds

[
T (t− s)XQ

0

]
G(s, xs),

де XQ
0 – проекцiя на пiдпростiр Q функцiї X0(θ) = 0, −∆ ≤ θ < 0, X0(0) =

E; B – l × l – матриця, власнi значення якої збiгаються iз згаданими вище
уявними коренями.

Виконуються нерiвностi

|T (t)φ| ≤ K1 exp[−(α + β1)t]|φ|, φ ∈ Q,

|T (t)XQ
0 |+

1∫
0

|dsT (t− s)XQ
0 | ≤ K1 exp[−(α+ β1)t],

де t ≥ 0, K1 > 0.
Згiдно з припущенням вiдносно власних значень матрицi B виконується

також оцiнка
| exp(Bt)| ≤ K exp[(−α + β)t],

де t ≤ 0, K > 0, 0 < β < α.

Теорема 3.11. Нехай виконуються умови (10). Тодi знайдеться таке
ν0 > 0, що при ν < ν0 iснує функцiя h(t, u) ∈ Q, що визначена на R × Rl,
задовольняє умови h(t, 0) = 0, |h(t, u) − h(t, u′)| ≤ 0, 5|u − u′|, i така, що
множина

S− = {(t, φ) : t ∈ R, φ = Φu+ ζ, u ∈ Rl, ζ = h(t, u), ζ ∈ Q}

є iнтегральним многовидом рiвняння (9).
Для кожного розв’язку xt = Φu(t)+h(t, u(t)) рiвняння (9), що належить

S− , виконується оцiнка |xt| ≤ 2K|Φ||u(σ)| exp[−α(t− σ)], t ≤ σ.
Теорема 3.12. Нехай виконуються умови (10). Тодi знайдеться таке

ν1 > 0, що при ν < ν1 iснує функцiя r(t, ζ) ∈ Rl, що визначена на R × Q,
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задовольняє умови r(t, 0) = 0, |r(t, ζ) − r(t, ζ ′)| ≤ 0, 5|ζ − ζ ′| i така, що
множина

S+ = {(t, φ) : t ∈ R, φ = Φu+ ζ, ζ ∈ Q, u = r(t, ζ), u ∈ Rl}

є iнтегральним многовидом рiвняння (9). Для кожного розв’язку xt =
Φr(t, wt) + wt рiвняння (9), що належить S+, виконується оцiнка |xt| ≤
2K1 exp[−α(t− σ)]|wσ|, t ≥ σ.

Поведiнка розв’язкiв рiвняння (9) на iнтегральному многовидi S− опису-
ється рiвнянням

d

dt
[y −Ψ(0)G(t,Φy + h(t, y))] = By +Ψ(0)F (t,Φy + h(t, y)). (13)

Теорема 3.13. Нехай виконуються умови (10), де ν < min(ν0, ν1). Якщо
xt = Φu(t) + wt (t ≥ σ) – довiльний розв’язок рiвняння (9) з початковою
функцiєю xσ при t = σ, то iснує розв’язок ξt = Φy(t) + h(t, y(t)), що нале-
жить S− i такий, що виконується оцiнка

|xt − ξt| ≤ 2K1|wσ − h(σ, y(σ))| exp[−α(t− σ)], t ≥ σ.

Теорема 3.14. Нехай виконуються умови (10), де ν < min(ν0, ν1). Якщо
нульовий розв’язок рiвняння (13) стiйкий, асимптотично стiйкий або не-
стiйкий, то i нульовий розв’язок рiвняння (9) вiдповiдно стiйкий, асим-
птотично стiйкий або нестiйкий.

У пiдроздiлi 3.5 запропоновано метод побудови iнтегрального многовиду у
виглядi розкладу в степеневий ряд. Тут розглянуто питання про можливiсть
обмежитися першими наближеннями для дослiдження стiйкостi у критично-
му випадку.

У останньому пiдроздiлi третього роздiлу друге наближення в методi
усереднення застосовано до дослiдження стiйкостi системи слабкозв’язаних
осциляторiв iз запiзненням. Одержано достатню умову стiйкостi (нестiйкостi)
лiнiйної системи диференцiально-рiзницевих рiвнянь.

Розглянемо систему слабкозв’язаних осциляторiв iз запiзненням

y′′ + L2y + εP (t)y(t− h) = 0, (14)

де ε – малий додатний паpаметp, y = (y1, . . . , yq)
T , L – дiагональна матриця з

додатними рiзними дiагональними елементами, L = diag{λ1, . . . , λq}, λs >
0, λk ̸= λs при k ̸= s, h > 0, P (t) – матриця з елементами

Pjs(t) =
n∑

m=1

(bjsme
iamt + b̄jsme

−iamt), bjsm ∈ C, am ≥ 0.
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Позначимо cj = bjj1 + b̄jj1.
Теорема 3.19. Нехай a1 = 0, am > 0 при m ≥ 2 i вiдсутнiй резонанс,

тобто λj − λs + am ̸= 0 при |j − s| + |m − 1| > 0, λj + λs − am ̸= 0 для
всiх j, s,m. Тодi нульовий розв’язок системи (14) асимптотично стiйкий,
якщо cj sin(λjh) < 0 при j ∈ {1, . . . , q}, i нестiйкий, якщо iснує k, для якого
ck sin(λkh) > 0.

Нехай тепер am > 0 для всiх m. Тодi перше наближення в методi усере-
днення не дає вiдповiдi на питання про стiйкiсть.

Позначимо ds = Re{δs},

δs =

q∑
k=1

n∑
m=1

( bskmb̄ksm exp(i(2λs + am)h)

i(λk − λs − am)(λs + λk + am)
+

+
b̄skmbksm exp(i(2λs − am)h)

i(λk − λs + am)(λs + λk − am)

)
.

У випадку симетричної матрицi P (t) маємо bksm = bskm, отже,

ds =

q∑
k=1

n∑
m=1

|bskm|2
( sin((2λs + am)h)

(λk − λs − am)(λs + λk + am)
+

+
sin((2λs − am)h)

(λk − λs + am)(λs + λk − am)

)
.

Теорема 3.20. Нехай am > 0 для всiх m i вiдсутнiй резонанс, тобто
λj−λs+am−ak ̸= 0 при |j−s|+|m−k| > 0, λj+λs−am ̸= 0, λj−λs+am ̸= 0,
λj+λs+am−ak ̸= 0, λj+λs−am−ak ̸= 0, λj−λs+am+ak ̸= 0 для всiх j, s,m, k.
Тодi нульовий розв’язок системи (14) асимптотично стiйкий, якщо ds > 0
при s ∈ {1, . . . , q} i нестiйкий, якщо iснує k, для якого dk < 0.

Розглянемо систему
x′ = εF (t)x(t− h), (15)

де ε – малий додатний параметр, x ∈ Rp,

F (t) =
n∑

m=1

(
Ame

ibmt + Ame
−ibmt

)
,

bm – дiйснi додатнi рiзнi числа, Am – матрицi з комплексними елементами.
Позначимо

B = −
n∑

m=1

1

bm
sin(bmh)(AmAm + AmAm).
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Теорема 3.21. Якщо всi власнi значення матрицi B мають вiд’ємнi

дiйснi частини, то система (15) асимптотично стiйка, а якщо iснує вла-
сне значення матрицi B з додатною дiйсною частиною, то система (15)
нестiйка.

У пiдроздiлi 3.2 доведено iснування iнтегральних множин та встановлено
принцип зведення для iмпульсних диференцiально-функцiональних рiвнянь.

У четвертому роздiлi за допомогою iнтегральних многовидiв дослi-
джено динамiчну еквiвалентнiсть диференцiально-функцiональних рiвнянь i
побудовано замiну, яка зводить систему до простiшого вигляду.

У пiдроздiлi 4.1 доведено iснування iнтегральних многовидiв, якщо права
частина системи диференцiально-функцiональних рiвнянь задовольняє iнте-
гральну умову Лiпшиця. Показано, що вихiдну систему за допомогою гомео-
морфної замiни можна звести до простiшого вигляду.

Розглянемо рiвняння
dx

dt
= f(xt) + F (t, xt), (16)

де f(xt)− лiнiйний неперервний оператор, заданий в C; F (t, xt)− нелiнiйний
оператор вiд xt iз значеннями в Rn.

Поряд з (16) розглянемо лiнiйне автономне диференцiально-функцiо-
нальне рiвняння

du

dt
= f(ut). (17)

Припустимо, що характеристичне рiвняння для рiвняння (17) має l коре-
нiв на уявнiй осi i в правiй пiвплощинi (з урахуванням їх кратностi), а решта
коренiв лежать у лiвiй комплекснiй пiвплощинi.

Позначимо |y|1 = |Φy|, y ∈ Rl.
Теорема 4.1. Нехай функцiя F неперервна за t i задовольняє умови

F (t, 0) = 0, |F (t, φ)− F (t, φ′)| ≤ p(t)|φ− φ′|,

sup
t∈R

t+τ0∫
t

p(τ)dτ ≤ ντ0,

де ν > 0, τ0 > 0, t ∈ R, φ ∈ C, φ′ ∈ C. Тодi при

ν <
1− exp(−βτ0)

4K2τ0

iснує функцiя g(t, y) ∈ Q, що визначена на R × Rl, задовольняє умови
g(t, 0) = 0, |g(t, y)− g(t, y′)| ≤ 0, 5|y − y′|1 i така, що множина

S− = {(t, φ) | t ∈ R, φ = Φy + ζ, y ∈ Rl, ζ = g(t, y), ζ ∈ Q}
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є iнтегральним многовидом рiвняння (16).

Для кожного розв’язку xt = Φy(t) + g(t, y(t)) рiвняння (16), що лежить
на S−, виконується оцiнка |xt| ≤ 2K|y(σ)|1 exp(−α(t− σ)), t ≤ σ.

Теорема 4.2. Нехай виконуються умови теореми 4.1. Тодi iснує функцiя
r(t, ζ) ∈ Rl, що визначена на R×Q, задовольняє умови r(t, 0) = 0, |r(t, ζ)−
r(t, ζ ′)|1 ≤ 0, 5|ζ − ζ ′| i така, що множина

S+ = {(t, φ)| t ∈ R, φ = Φy + ζ, ζ ∈ Q, y = r(t, ζ), y ∈ Rl}

є iнтегральним многовидом рiвняння (16). Для кожного розв’язку xt =
Φr(t,Wt) +Wt рiвняння (16), що лежить на S+, виконується оцiнка

|xt| ≤ 2K|Wσ| exp[−α(t− σ)], t ≥ σ.

Теорема 4.3. Нехай виконуються умови теореми 4.1. Тодi iснує гомео-
морфна замiна змiнних, яка зводить систему (16) до вигляду

du

dt
= Bu+Ψ(0)F (t,Φu+ g(t, u)),

vt = T (t− σ)vσ +

t∫
σ

T (t− s)XQ
0 F1(s, u(s), vs)ds,

де F1(t, u, v) — деяка неперервна за сукупнiстю аргументiв функцiя, що ви-
значається через функцiю F i задовольняє умови

F1(t, u, 0) = 0, |F1(t, u, v)− F1(t, u, v
′)| ≤ 2Kp(t)|v − v′|.

У пiдроздiлi 4.2 побудовано iнтегральнi многовиди i здiйснено розщеплен-
ня регулярно збуреної системи лiнiйних диференцiально-функцiональних рiв-
нянь нейтрального типу.

Розглянемо лiнiйнi диференцiально-функцiональнi рiвняння нейтрально-
го типу

d

dt
[D(xt)− εG(t, xt)] = L(xt) + εF (t, xt), (18)

d

dt
[D(ut)] = L(ut), (19)

де D: C → Rn; G: R × C → Rn; L: C → Rn; F : R × C → Rn; оператори D,
L, G, F лiнiйнi вiдносно xt; оператор F неперервний вiдносно t, а оператор
G неперервно диференцiйовний вiдносно t.
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Нехай вiдносно рiвняння (19) виконуються умови, накладенi на рiвняння

(11) у пiдроздiлi 3.4. Далi використаємо позначення пiдроздiлу 3.4.
Рiвняння (18) еквiвалентне системi рiвнянь

d

dt
[y − εΨ(0)G(t, xt)] = By + εΨ(0)F (t, xt),

zt = T (t− σ)zσ + ε

t∫
σ

T (t− s)XQ
0 [F (s, xs) +

d

ds
G(s, xs)]ds, (20)

де T (t)φ = ut(φ), XQ
0 – проекцiя на пiдпростiр Q функцiї X0(θ) = 0, −∆ ≤

θ < 0; X0(0) = E; B – стала матриця, власнi значення якої лежать на уявнiй
осi.

Нехай |G(t, φ)| ≤ ν|φ|, |F (t, φ)| ≤ ν|φ|, ν > 0. Iз результатiв пiдроздiлу
3.4 випливає, що при досить малому ε iснують iнтегральнi многовиди систе-
ми (20), якi можна подати у виглядi zt = g(t, ε)y, y = r(t, zt, ε), причому
виконуються оцiнки |g(t, ε)| ≤ 0, 5, |r(t, φ, ε)| ≤ 0, 5|φ|.

Функцiю gn(t, ε) можна подати у виглядi

gn(t, ε) = εh1(t) + ε2h2(t) + . . .+ εnhn(t),

де функцiї h1(t), h2(t), . . ., hn(t) виражаються через функцiї F та G.
Виконується оцiнка

|g(t, ε)− gn(t, ε)| ≤ Lεn+1,

де n ∈ {0, 1, 2, . . .}; L – деяка додатна стала, що не залежить вiд ε.
Нехай функцiї F (t, φ), G(t, φ) є квазiперiодичними вiдносно t i розклада-

ються в ряди

F (t, φ) =
∑
k

Fk(φ)e
i(k,w)t, G(t, φ) =

∑
k

Gk(φ)e
i(k,w)t,

де w = (w1, . . . , wj), k = (k1, . . . , kj), Fk(φ), Gk(φ) – лiнiйнi неперервнi фун-
кцiонали. Тодi визначення функцiї gn(t, ε) зводиться до обчислення iнтеграла

ξ =

0∫
−∞

T (−s)XQ
0 e

δsds,

де δ = i(k, w) + λ, λ – власне значення матрицi B.



18
Теорема 4.4. Функцiя ξ(θ), −∆ ≤ θ ≤ 0, належить Q∩D(A) i викону-

ється рiвнiсть
δξ − Aξ = XQ

0 , (21)

де A – твiрний оператор пiвгрупи {T (t), t ≥ 0} з областю визначення D(A).
Можна показати, що розв’язування рiвняння (21) зводиться до розв’язу-

вання системи лiнiйних алгебраїчних рiвнянь.
Розглянемо систему

d

dt
[v − εΨ(0)G1(t, ε)v] = Bv + εΨ(0)F1(t, ε)v,

wt = T (t− σ)wσ + ε

t∫
σ

T (t− s)XQ
0 [F2(s, ws, ε) +

d

ds
G2(s, ws, ε)]ds, (22)

де v ∈ Rm, wt ∈ Q,

G1(t, ε)v = G(t,Φv + g(t, ε)v), F1(t, ε)v = F (t,Φv + g(t, ε)v),

G2(t, wt, ε) = G(t,Φr(t, wt, ε) + wt), F2(t, wt, ε) = F (t,Φr(t, wt, ε) + wt).

Теорема 4.5. За допомогою замiни

y = v + r(t, wt, ε), zt = wt + g(t, ε)v (23)

система (22) зводиться до вигляду (20).
Згiдно з лiнiйнiстю r(t, φ, ε) вiдносно φ систему (23) можна однозначно

розв’язати вiдносно v i wt. Отже, визначаючи iз (23) v та wt, знаходимо замiну,
яка розщеплює систему (20) на два незалежних рiвняння (22).

Розглянемо тепер критичний випадок: характеристичне рiвняння, що вiд-
повiдає рiвнянню (19), має m коренiв на уявнiй осi (iз врахуванням їх кра-
тностi), а решта коренiв мають вiд’ємнi дiйснi частини.

Iз теореми 4.5 випливає, що якщо нульовий розв’язок рiвняння

d

dt
[v − εΨ(0)G1(t, ε)v] = Bv + εΨ(0)F1(t, ε)v (24)

стiйкий, асимптотично стiйкий або нестiйкий, то i нульовий розв’язок рiвня-
ння (18) вiдповiдно стiйкий, асимптотично стiйкий або нестiйкий.

Для дослiдження стiйкостi рiвняння (24) можна розв’язати вiдносно v
i застосувати метод Боголюбова-Штокало або метод прискореної збiжностi.
Якщо власнi значення матрицi B мають простi елементарнi дiльники, то в
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рiвняннi (24) можна зробити замiну v = exp(Bt)u i одержати систему в стан-
дартнiй формi. Для дослiдження стiйкостi розв’язкiв такої системи в багатьох
випадках доцiльно застосовувати метод усереднення.

У пiдроздiлi 4.3 доведено iснування iнтегральних многовидiв i здiйснено
розщеплення лiнiйних сингулярно збурених систем нейтрального типу.

Розглянемо систему

dx(t)

dt
= A(t)x(t) + F (t, xt),

ε
d

dt
[C(t)x(t) +D(t, yt)] = B1(t)x(t) +G1(t, yt), (25)

де ε – малий додатний паpаметp, x – m-вимiрний вектор, y – n-вимiрний
вектор; yt(θ) = y(t + θ), −ε∆ ≤ θ ≤ 0; F (t, φ), G1(t, φ), D(t, φ) – лiнiйнi
неперервнi вiдносно φ оператори; матрицi A(t), B1(t) i оператори F (t, φ),
G1(t, φ), D(t, φ) неперервнi вiдносно t.

Припустимо, що виконуються наступнi умови:
1) норми матриць A, B1, C, D, C ′, B1 − εC ′ − εCA i операторiв F , G1, D,

∂D/∂t рiвномiрно обмеженi при t ∈ R деякою додатною сталою M ;
2) всi коренi характеристичного рiвняння, що вiдповiдає лiнiйному рiв-

нянню
ε
d

dt
[D(t, yt)] = G1(t, yt),

лежать у пiвплощинi Reλ(t) ≤ −2α < 0.
Теорема 4.6. Нехай виконуються умови 1 та 2. Тодi можна вказати

таке ε0 > 0 що при 0 < ε < ε0 iснує iнтегральний многовид системи
(25), який можна зобразити у виглядi yt = P (t, ε)x, де P (t, ε): Rm → C
– рiвномiрно обмежений при t ∈ R оператор.

Теорема 4.7. Нехай виконуються умови 1 та 2. Тодi можна вказати
таке ε1 > 0, що при 0 < ε < ε1 iснує iнтегральний многовид системи
(25), який можна зобразити у виглядi x = Q(t, yt, ε), де Q(t, φ, ε) – лiнiйний
вiдносно φ оператор. Виконується нерiвнiсть |Q(t, φ, ε)| ≤ εN |φ|, де N > 0.

Побудована замiна, яка розщеплює систему (25) на два незалежних рiв-
няння.

У пiдроздiлi 4.4 доведено iснування iнтегральних многовидiв i показано,
що систему iмпульсних сингулярно збурених рiвнянь можна розщепити на
двi незалежнi пiдсистеми.

В останньому пiдроздiлi четвертого роздiлу одержано зображення iнте-
гральних многовидiв системи лiнiйних керованих сингулярно збурених рiв-
нянь iз запiзненням

dx

dt
= Lx(t) +My(t) +Ny(t− ε∆) + Au(t),
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ε
dy

dt
= By(t) + Cy(t− ε∆) +Dx(t), (26)

де ε — малий додатний параметр, ∆ > 0, x ∈ Rn, y ∈ Rm, u ∈ Rr, всi коренi
характеристичного рiвняння det(B+C exp(−λ∆)−λE) = 0 лежать у пiвпло-
щинi Reλ < 0. Керування u(t) повинно бути вибране так, щоб забезпечити
асимптотичну стiйкiсть розв’язкiв системи (26) i мiнiмiзувати функцiонал

J(u) =

∞∫
0

(x′(t)Qx(t) + u′(t)Fu(t))dt,

де Q та F – додатно визначенi симетричнi матрицi, x(t) – розв’язок системи
(26) на многовидi yt = p(ε)x(t). Тут yt – елемент простору C = C[−ε∆, 0],
заданий функцiєю yt(θ) = y(t+ θ), −ε∆ ≤ θ ≤ 0.

Доведено iснування iнтегральних многовидiв. Розв’язок задачi квазiопти-
мальної стабiлiзацiї шукається у виглядi асимптотичного розкладу за степе-
нями малого параметра.

У п’ятому роздiлi метод iнтегральних многовидiв застосовується у те-
орiї бiфуркацiй нелiнiйних систем iз запiзненням.

У цьому роздiлi розглядається система

dx

dt
= f(t, x(t), y(t), y(t− ε∆)) + εh(t, x(t), y(t), y(t− ε∆)),

ε
dy

dt
= G(t, x(t), y(t), y(t− ε∆)) + εP (t, x(t), y(t), y(t− ε∆)), (27)

де ε – малий додатний паpаметp, x ∈ Rm, y ∈ Rn.
Припустимо, що виконуються умови
1) Для всiх t ∈ R, x ∈ Rm рiвняння G(t, x, y, y) = 0 має iзольований

розв’язок y = φ(t, x), причому функцiя φ(t, x) та її похiднi за t i x до другого
порядку включно рiвномiрно неперервнi й обмеженi.

2) Функцiї f(t, x, y, z), h(t, x, y, z), G(t, x, y, z), P (t, x, y, z) та їх частиннi
похiднi за t, x, y, z до другого порядку включно рiвномiрно неперервнi й
обмеженi при t ∈ R, x ∈ Rm, |y − φ(t, x)| ≤ ρ, |z − φ(t, x)| ≤ ρ.

Лiнеаризуючи функцiюG(t, x, y, z) в точцi y = φ(t, x), z = φ(t, x) вiдносно
y, z, одержимо

G(t, x, φ(t, x) + y, φ(t, x) + z) = B1(t, x)y +B2(t, x)z +G1(t, x, y, z),

причому при досить малому ρ для |y| ≤ ρ, |z| ≤ ρ виконується нерiвнiсть
|G1(t, x, y, z)| ≤ K(|y|2 + |z|2), K > 0.

Нехай виконується умова:
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3) всi коренi характеристичного рiвняння

det(B1(t, x) +B2(t, x) exp(−λ∆)− λE) = 0

лежать у пiвплощинi Reλ ≤ −2α < 0.
Теорема 5.4. Нехай для системи (27) виконуються умови 1 – 3. То-

дi iнтегральний многовид системи (27) можна зобразити у виглядi yt =
φ(t, x) + g(t, x, ε) +O(ε2), де

g(t, x, ε) = ε[B1(t, x) +B2(t, x)]
−1
[
(E +∆B2(t, x))

(∂φ
∂t

+

+
∂φ

∂x
f(t, x, φ(t, x), φ(t, x))

)
− P (t, x, φ(t, x), φ(t, x))

]
+

+θ

[
∂φ

∂t
+
∂φ

∂x
f(t, x, φ(t, x), φ(t, x))

]
, −ε∆ ≤ θ ≤ 0.

У пiдроздiлi 5.1 одеpжано зображення iнтегрального многовиду та
дослiджено бiфуркацiю стану рiвноваги системи сингулярно збурених
диференцiально-рiзницевих рiвнянь

dx

dt
= L(t)x(t) +M(t)y(t) +N(t)y(t− ε∆) + F (t, x(t), y(t), y(t− ε∆)),

ε
dy

dt
= B(t)y(t) + C(t)y(t− ε∆) +D(t)x(t) +G(t, x(t), y(t), y(t− ε∆)), (28)

де ε – малий додатний параметр; x ∈ Rm, y ∈ Rn; L(t), M(t), N(t), B(t),
C(t) i D(t) – двiчi неперервно диференцiйовнi перiодичнi матрицi перiоду
2π, а функцiї F i G мають перiод 2π вiдносно t i чотири рази неперервно
диференцiйовнi за всiма аргументами. Крiм того, в деякому околi початку
координат вiрна нерiвнiсть

|F (t, x, y, z)|+ |G(t, x, y, z)| ≤ K(|x|2 + |y|2 + |z|2), K > 0.

Припустимо, що виконується умова
1) всi коренi характеристичного рiвняння

det(B(t) + C(t) exp(−λ∆)− λE) = 0

лежать в пiвплощинi Reλ ≤ −2λ0 < 0.
Нехай виконується умова 1, а матрицi L(t), M(t), N(t), B(t), C(t), D(t), їх

першi та другi похiднi рiвномiрно обмеженi на всiй осi. При цих умовах одер-
жано наближене зображення iнтегрального многовиду лiнеаризованої систе-
ми для системи (28). Рiвняння на многовидi для лiнеаризованої системи з
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точнiстю до членiв порядку ε має вигляд

dx

dt
= L(t)x+ [M(t) +N(t)]h(t)x+ εP (t)x, (29)

де h(t) = −[B(t)+C(t)]−1D(t), матриця P (t) виражається через матрицi, що
входять в лiнеаризовану систему.

Нехай виконується умова
2) оператор монодромiї для рiвняння (29) має пару коренiв

exp[α(ε)± iβ(ε)], α(0) = 0, α′(0) > 0, β(0) > 0,

а решта його коренiв мають модулi, меншi одиницi.
Теорема 5.1. Нехай виконуються умови 1, 2, нульовий розв’язок си-

стеми (28) при ε = 0 асимптотично стiйкий i вiдсутнiй сильний резо-
нанс, тобто для всiх цiлих m1, m2, 0 < m2 < 5, виконується нерiвнiсть
m2β(0) +m1 ̸= 0. Тодi iснує ε1 > 0 таке, що при 0 < ε < ε1 iснує iнварiан-
тний тор системи (28).

Одержано умови субфуркацiї перiодичних розв’язкiв.
У пiдроздiлi 5.2 розглядається система вигляду (27), у якiй f та G не

залежать вiд t, а функцïı h(t, x, y, z) та P (t, x, y, z) перiодичнi вiдносно t з
перiодом 2π.

Припускається, що f(0, 0, 0) = G(0, 0, 0) = 0 i виконуються умови теореми
5.4.

Одержано наближене зображення iнтегрального многовиду сингулярно
збуреної системи. Це дає можливiсть використати результати Мельникова
для рiвняння на многовидi i дослiдити умови iснування гомоклiнiчних точок.
Звiдси випливає iснування такої кантоpової множина, що на цiй множинi де-
яка iтеpацiя вiдобpаження Пуанкаpе для сингулярно збуреної системи є iнва-
piантною i топологiчно спpяженою зсуву Беpнуллi над скiнченною множиною
символiв.

У пiдроздiлi 5.3 одержано наближене зображення iнтегрального многови-
ду автономної сингулярно збуреної системи

dx

dt
= z,

dz

dt
= f(x(t), y(t), y(t− ε∆)) + εh(x(t), y(t), y(t− ε∆)),

ε
dy

dt
= G(x(t), y(t), y(t− ε∆)) + εP (x(t), y(t), y(t− ε∆)),

де ε – малий додатний параметр, ∆ – фiксоване додатне число, x ∈ R, z ∈ R,
y ∈ Rn.

Це зображення використано до дослiдження перiодичних розв’язкiв.



23
У пiдроздiлi 5.4 дослiджено рiзницевi рiвняння з рацiональними правими

частинами. Для деяких класiв таких рiвнянь знайдено цикли, побудована
iнварiантна мiра. Показано, що iнварiантнiй множинi деякого вiдображення
вiдповiдає множина цiлих p-адичних чисел.

У шостому роздiлi дослiджено бiфуркацiю стану рiвноваги диференцi-
альних рiвнянь з частинними похiдними.

У пiдроздiлi 6.1 розглядається нелiнiйна параболiчна система з перетво-
реним аргументом

∂u

∂t
= D(t, ε)

∂2u

∂x2
+ A(t, ε)u+B(t, ε)u∆ + f(t, x, u, u∆, ε) (30)

i з перiодичною умовою

u(t, x+ 2π) = u(t, x).

Тут ε – p-вимiрний параметр з малими додатними компонентами, u∆ =
u(t, x −∆), ∆ – зсув аргументу, матрицi D(t, ε), A(t, ε), B(t, ε) i функцiя f :
R2n+p+2 → Rn п’ять разiв неперервно диференцiйовнi за всiма аргументами i
2π-перiодичнi вiдносно t, x, f(t, x, u, v, ε) = O(|u|2 + |v|2) при |u|+ |v| → 0.

Розв’язок системи (30) будемо шукати у вигляду ряду Фур’є в комплекснiй
формi

u(t, x) =
∞∑

k=−∞

yk(t) exp(−ikx), y−k(t) = yk(t). (31)

Пiдставляючи (31) в (30) i прирiвнюючи коефiцiєнти при exp(−ikx), одер-
жимо злiченну систему диференцiальних рiвнянь вiдносно коефiцiєнтiв ряду
Фур’є. Позначимо через y = y(t) = (y0, y1, y−1, . . .)

T вектор коефiцiєнтiв ряду

Фур’є (31) i введемо норму |y| = (
∞∑

k=−∞

|yk|2)1/2.

При деяких умовах вiдносно правої частини системи (30) доведено iсну-
вання iнтегральних многовидiв, встановлено їх властивостi та дослiджена бi-
фуркацiя тора iз стану рiвноваги.

У пiдроздiлi 6.2 аналогiчнi питання дослiдженi для сингулярно збуреної
системи нелiнiйних параболiчних рiвнянь з перетвореним аргументом

L(ε)∂tu = D(t)∂2xu+ A(t)u+B(t)u∆ + f(t, x, u, u∆)

i з перiодичною умовою u(t, x + 2π) = u(t, x). Тут L(ε) = diag[Em, εEp],m +
p = n, ε – малий додатний параметр, u∆ = u(t, x − ∆), ∆ – зсув аргу-
менту, матрицi D(t), A(t), B(t) i функцiя f : R2n+2 → Rn п’ять раз не-
перервно диференцiйовнi за всiма аргументами i 2π - перiодичнi вiдносно
t, x, f(t, x, u, v) = O(|u|2 + |v|2) при |u|+ |v| → 0.
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У пiдроздiлi 6.3.1 доведено iснування злiченного числа циклiв гiперболi-

чної системи диференцiальних рiвнянь першого порядку з перiодичною умо-
вою.

Позначимо через ux – елемент простору C, заданий функцiєю ux(t, θ) =
u(t, x+ θ), −∆ ≤ θ ≤ 0.

Розглянемо гiперболiчну систему з перетвореним аргументом

∂u

∂t
= a

∂u

∂x
+B(ε)u+ F (ux, ε) (32)

та перiодичною умовою

u(t, x+ 2π) = u(t, x),

де ε – малий додатний параметр, a ∈ R a ̸= 0, u ∈ Rn, n ≥ 2; F : C× [0, ε0] →
Rn.

Нехай виконуються умови:
1) F (φ, ε) = O(||φ||2) при ||φ|| → 0, оператор F п’ять раз неперервно

диференцiйовний вiдносно своїх аргументiв;
2) матриця B(ε) двiчi неперервно диференцiйовна вiдносно ε, має пару

власних значень вигляду α(ε) ± iβ(ε), α(0) = 0, α′(0) > 0, β(0) > 0, а iншi
власнi значення λ задовольняють умову Re λ < −2γ0 < 0.

Теорема 6.11. Нехай виконуються умови 1, 2 i виконується нерiвнiсть
γ(0) < 0 (тут γ(0) – перша Ляпуновська величина для рiвняння на много-
видi). Тодi iснує злiченне число циклiв системи (32) з параметрами σ = σk,.
Значенням параметрiв σk, k > 0, вiдповiдають стiйкi граничнi цикли, для
яких σk > a.

У пiдроздiлi 6.3.2 вивчено питання iснування i стiйкостi бiжучих хвиль
квазiлiнiйного рiвняння Кортевега – де Фрiза з перетвореним аргументом.

Тут дослiджено iснування перiодичних розв’язкiв крайової задачi

∂w

∂t
+ a2

∂3w

∂x3
= ε f(w,w(t, x−∆)), (33)

w(t, x+ 2π) = w(t, x), (34)

де ε — малий додатний параметр, a ̸= 0, f ∈ C∞(R2).
При деяких умовах доведено iснування злiченного числа циклiв задачi

(33), (34) та дослiджено їх експоненцiальну орбiтальну стiйкiсть.
У сьомому роздiлi дослiджено бiфуркацiю як завгодно великої кiлько-

стi циклiв параболiчних систем iз малою дифузiєю на колi. Розв’язки таких
систем шукаються у виглядi ряду Фур’є (31), причому використовується вве-
дена у пiдроздiлi 6.1 норма.
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У пiдроздiлах 7.2.1 та 7.2.2 розглядається рiвняння

∂u

∂t
= iω0u+ ε

[
(γ + iδ)

∂2u

∂x2
+ (α + iβ)u

]
+ (d0 + ic0)u

2u (35)

з перiодичною умовою
u(t, x+ 2π) = u(t, x), (36)

де ε – малий додатний параметр.
Теорема 7.2. Нехай ω0 > 0, α > 0, γ > 0, d0 < 0 i для деякого цiлого

n виконується нерiвнiсть α > γn2. Тодi знайдеться таке ε0 > 0, що при
0 < ε < ε0 задача (35), (36) має перiодичнi вiдносно t розв’язки

un = un(t, x) =
√
εrn exp(i(χn(ε)t+ nx)) +O(ε),

де rn =
√

(α− n2γ) |d0|−1, χn(ε) = ω0 + εβ + εc0r
2
n − εδn2, n ∈ Z.

Теорема 7.3. Бiжучi хвилi un(t, x) задачi (35), (36) експоненцiально ор-
бiтально стiйкi тодi i тiльки тодi, коли виконується умова

(d0r
2
n − γk2)2(γ2k2 + δ2k2 − 2γd0r

2
n − 4γ2n2 − 2δc0r

2
n) > 4γ2n2(c0r

2
n − δk2)2

при всiх k ∈ Z\{0}.
У пiдроздiлах 7.1 та 7.2.3 доведено iснування бiжучих хвиль рiвняння

спiнового горiння

∂2ξ

∂t2
+ ξ = 2ε

[
∂ξ

∂t

(
1− 4

3

(
∂ξ

∂t

)2
)

+
1

ϱ2
∂3ξ

∂t∂x2

]
(37)

з перiодичною умовою
ξ(t, x+ 2π) = ξ(t, x), (38)

де ε – малий додатний параметр, ϱ > 0.
Теорема 7.4. Нехай для деякого цiлого n виконується нерiвнiсть n2 <

ϱ2. Тодi знайдеться таке ε0 > 0, що при 0 < ε < ε0 задача (37), (38) має
перiодичнi вiдносно t розв’язки

ξn =

√
1− n2

ϱ2
cos(−t+ nx) +O(ε),

де n ∈ Z.
У пiдроздiлi 7.2.4 дослiджено стiйкiсть перiодичних режимiв рiвняння спi-

нового горiння.
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Теорема 7.5. Бiжучi хвилi ξn(t, x) задачi (37), (38) експоненцiально ор-

бiтально стiйкi тодi i тiльки тодi, коли виконується умова

n2 <
1

6

(
2ϱ2 + 1

)
.

У пiдроздiлi 7.2.5 дослiджено перiодичнi режими рiвняння Хатчiнсона з
дифузiєю

∂u

∂t
= εD

∂2u

∂x2
−
(π
2
+ ε
)
u(t− 1, x)(1 + u)

та перiодичною умовою (36). Тут ε – малий додатний параметр, D > 0.
У пiдроздiлах 7.3.1 та 7.3.2 доведено iснування та дослiджено стiйкiсть пе-

рiодичних розв’язкiв автономної параболiчної системи двох диференцiальних
рiвнянь iз аргументом, що запiзнюється, та малою дифузiєю на колi.

У пiдроздiлах 7.3.3 та 7.3.4 вивчено питання iснування та стiйкостi бiжу-
чих хвиль рiвняння спiнового горiння iз запiзненням

∂2ξ

∂t2
+ ξ = 2ε

[
∂ξ

∂t
+

1

ϱ2
∂3ξ

∂t∂x2
+ F

(
ξ,
∂ξ

∂t
, ξ(t−∆, x),

∂ξ

∂t
(t−∆, x)

)]
, (39)

ξ(t, x+ 2π) = ξ(t, x), (40)

де ε – малий додатний параметр, ∆ > 0, ϱ > 0, F – однорiдний многочлен
третього степеня, тобто F (aξ, ap, aη, aζ) = a3F (ξ, p, η, ζ), a ∈ R.

Теорема 7.9. Нехай d0 < 0 i для деякого цiлого n виконується нерiв-
нiсть n2 < ϱ2. Тодi знайдеться таке ε0 > 0, що при 0 < ε < ε0 задача (39),
(40) має перiодичнi вiдносно t розв’язки

ξn =

√(
1− n2

ϱ2

)
|d0|−1 cos(t+ nx) +O(ε),

де n ∈ Z.
Теорема 7.10. Бiжучi хвилi ξn(t, x) задачi (39), (40) експоненцiально

орбiтально стiйкi тодi i тiльки тодi, коли виконується умова(
k2

ϱ2
+ 1− n2

ϱ2

)2(
k2

ϱ2
+ 2− 6n2

ϱ2

)
>

4c20n
2

ϱ2d20

(
1− n2

ϱ2

)2

.

при всiх k ∈ Z\{0}.
У пiдроздiлi 7.4 дослiджено бiфуркацiю циклiв параболiчної системи iз

запiзненням та малою дифузiєю

∂u

∂t
= εD

∂2u

∂x2
+ L(ε)ut + f(ut, ε) (41)
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i перiодичною умовою (36). Тут ε – малий додатний паpаметp, u ∈ Rn,
L(ε) : C → Rn – лiнiйний неперервний оператор, f : C × [0, ε0) → Rn,
f(φ, ε) = O(||φ||2) при ||φ|| → 0, оператор f п’ять раз неперервно дифе-
ренцiйовний вiдносно своїх аргументiв, ut – елемент простору C, заданий
функцiєю ut(θ, x) = u(t + θ, x), −∆ ≤ θ ≤ 0. Припускається, що нульовий
розв’язок системи (41) при ε = 0 асимптотично стiйкий.

На систему (41) накладено умови, що забезпечують iснування стiйкого
цикла при D = 0 i малих ε > 0. Тодi вiдповiдна система рiвнянь на многови-
дi буде автономною параболiчною системою двох диференцiальних рiвнянь
iз запiзненням та малою дифузiєю. При певних умовах на матрицю D бу-
дуть iснувати перiодичнi розв’язки системи на многовидi. Звiдси випливає
iснування циклiв системи (41). Одержано умови стiйкостi таких циклiв. Для
наближеної побудови многовиду системи (41) при ε = 0 використано метод iз
пiдроздiлу 3.5.

У восьмому роздiлi дослiджено асимптотичну поведiнку розв’язкiв
крайових задач для систем диференцiальних рiвнянь з частинними похiдни-
ми.

У пiдроздiлi 8.1 крайовi задачi для гiперболiчних систем диференцiальних
рiвнянь зводяться до рiзницевих та диференцiально-рiзницевих рiвнянь.

Розглянемо систему
∂ui
∂t

= ki(d, grad ui), (42)

де d = (d1, ..., dp)
T , grad ui = (∂ui/∂x1, ..., ∂ui/∂xp)

T , x = (x1, ..., xp)
T , i ∈

{1, ..., q}. Функцïı u1, ..., uq задовольняють граничнi умови

u1

∣∣∣
(c,x)=0

= u2

∣∣∣
(c,x)=0

= ... = uq

∣∣∣
(c,x)=0

(43)

∂u1
∂t

∣∣∣
(c,x)=1

= f
(
u1

∣∣∣
(c,x)=1

, ..., uq

∣∣∣
(c,x)=1

)
, (44)

де c = (c1, ..., cp)
T . Припустимо, що kq > kq−1 > ... > k1 > 0, (c, d) > 0, де

(c, d) – скалярний добуток векторiв c, d.
Загальний розв’язок системи (42) записується у виглядi бiжучих хвиль

ui(x, t) = φi(x+ kitd), i ∈ {1, ..., q}. Тодi умова (44) набуде вигляду

dz

dt
= f(z(t), z(t−∆2), ..., z(t−∆q)), (45)

де z(t) = φ1(x̄+ k1td)
∣∣∣
(c,x̄)=1

, ∆i = (ki − k1)/[k1ki(c, d)], i ∈ {2, ..., q}.
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Якщо крiм умов (43), (44) для функцiї u1 задати початкову умову

u1

∣∣∣
t=0

= ψ(x), k1/kq ≤ (c, x) ≤ 1, (46)

то одержимо початкову функцiю для рiвняння (45)

z(t) = ψ(x+ k1td)
∣∣∣
(c,x)=1

, −∆q ≤ t ≤ 0. (47)

Теорема 8.1. Нехай (c, d) > 0, 0 < k1 < k2 < ... < kq. Тодi задача (42),
(43), (44), (46) зводиться до задачi (45), (47).

Зауваження. Якщо умову (44) замiнити умовою u1|(c,x)=1 =
h(u2|(c,x)=1, ..., uq|(c,x)=1), то замiсть рiвняння (45) одержимо рiзницеве рiв-
няння з неперервним часом z(t) = h(z(t−∆2), ..., z(t−∆q)).

Побудовано область стiйкостi рiвняння (45), якщо f(z(t), z(t−∆2), ..., z(t−
∆q)) = az(t −m) + bz(t − n), де m та n – взаємно простi натуральнi числа,
m < n.

Якщо крайова задача зводиться до рiзницевого рiвняння першого поряд-
ку, то потрiбно дослiджувати вiдображення вiдрiзка в себе.

У пiдроздiлi 8.2, використовуючи групу Вейля, дано означення узагаль-
нених полiномiв Чебишова багатьох змiнних. Для побудови цих полiномiв
одержана рекурентна формула. Доведено, що полiномiальнi вiдображення
еквiвалентнi кусково-лiнiйним i мають злiченне число циклiв.

У пiдроздiлi 8.3 дослiджено узагальненi полiноми Чебишова, побудованi
за допомогою групи Вейля системи коренiв i за схемами Динкiна типу An,
Bn, Cn, Dn. Показано, що узагальненi полiноми Чебишова задовольняють
диференцiальнi рiвняння з частинними похiдними другого порядку.

ВИСНОВКИ
Дисертацiйна робота присвячена розвитку методу iнтегральних много-

видiв для дослiдження регулярно та сингулярно збурених диференцiально-
функцiональних рiвнянь.

Автором вперше одержано такi результати:
1. Для диференцiально-функцiональних рiвнянь нейтрального типу, iм-

пульсних диференцiально-функцiональних рiвнянь та рiзницевих рiвнянь до-
ведено iснування iнтегральних многовидiв та дослiджено їх властивостi.

2. Для вказаних рiвнянь доведено принцип зведення для дослiдження
стiйкостi розв’язкiв у критичному випадку, згiдно з яким стiйкiсть нульо-
вого розв’язку рiвняння рiвносильна стiйкостi нульового розв’язку рiвняння
на многовидi.
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3. Доведена динамiчна еквiвалентнiсть системи диференцiально-

функцiональних рiвнянь та деякої бiльш простої системи рiвнянь. Побудова-
на замiна, яка розщеплює систему лiнiйних диференцiально-функцiональних
рiвнянь нейтрального типу на два незалежних рiвняння; така ж замiна
побудована для лiнiйних сингулярно збурених систем нейтрального типу та
лiнiйних iмпульсних сингулярно збурених систем iз запiзненням. Розв’язана
задача квазiоптимальної стабiлiзацiї лiнiйної керованої сингулярно збуреної
системи iз запiзненням.

4. Для сингулярно збуреної системи диференцiально-рiзницевих рiвнянь
одержано зображення iнтегрального многовиду, дослiджена бiфуркацiя iнва-
рiантного тора iз стану рiвноваги та субфуркацiя перiодичних розв’язкiв. По-
казано, що при певних припущеннях на праву частину сингулярно збуреної
системи диференцiально-рiзницевих рiвнянь з перiодичними коефiцiєнтами
вiдображення Пуанкаре має трансверсальну гомоклiнiчну точку. Метод усе-
реднення застосовано до дослiдження перiодичних розв’язкiв консервативної
системи з малим запiзненням. Дослiджено iнварiантнi множини одновимiр-
них вiдображень.

5. Доведено iснування iнтегральних многовидiв для нелiнiйної параболi-
чної системи з перетвореним аргументом та дослiджено бiфуркацiю тора iз
стану рiвноваги. Аналогiчнi результати одержано для сингулярно збуреної
параболiчної системи з перетвореним аргументом.

6. Доведено iснування злiченного числа перiодичних розв’язкiв гiперболi-
чної системи диференцiальних рiвнянь першого порядку з перiодичною умо-
вою, вивчено питання iснування i стiйкостi бiжучих хвиль квазiлiнiйного рiв-
няння Кортевега - де Фрiза з перетвореним аргументом.

7. Дослiджено бiфуркацiю циклiв автономних параболiчних систем з ма-
лою дифузiєю, одержано умови iснування та стiйкостi бiжучих хвиль рiвнян-
ня спiнового горiння iз запiзненням. Доведено iснування перiодичних розв’яз-
кiв автономної параболiчної системи диференцiальних рiвнянь iз запiзненням
та малою дифузiєю, дослiджено стiйкiсть бiжучих хвиль для такої системи.

8. Крайовi задачi для гiперболiчних систем диференцiальних рiвнянь пер-
шого порядку зведено до рiзницевих та диференцiально-рiзницевих рiвнянь.
Використовуючи групу Вейля, дано означення узагальнених полiномiв Чеби-
шова багатьох змiнних. Для побудови цих полiномiв одержана рекурентна
формула. Доведено, що полiномiальнi вiдображення еквiвалентнi кусково-
лiнiйним i мають злiченне число циклiв. Показано, що узагальненi полiноми
Чебишова задовольняють диференцiальнi рiвняння з частинними похiдними
другого порядку.
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АНОТАЦIЯ
Клевчук I.I. Дослiдження асимптотичної поведiнки розв’язкiв

диференцiально-функцiональних рiвнянь.— Рукопис.
Дисертацiя на здобуття наукового ступеня доктора фiзико-математичних

наук за спецiальнiстю 01.01.02 — диференцiальнi рiвняння. Київський на-
цiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, Мiнiстерство освiти i науки
України, Київ, 2017.

Дисертацiя присвячена розвитку методу iнтегральних многовидiв для
дослiдження регулярно та сингулярно збурених диференцiально-функцiо-
нальних рiвнянь.

У дисертацiйнiй роботi доведено новi теореми iснування iнтегральних мно-
говидiв. Встановлено принцип зведення для дослiдження стiйкостi нульового
розв’язку диференцiально-функцiонального рiвняння у критичному випадку.
Задача зводиться до дослiдження стiйкостi нульового розв’язку вiдповiдної
системи звичайних диференцiальних рiвнянь, побудованої за допомогою iн-
тегральних многовидiв.

Доведена динамiчна еквiвалентнiсть системи нелiнiйних диференцiально-
функцiональних рiвнянь i деякої простiшої системи рiвнянь, побудованої за
допомогою iнтегральних многовидiв. Побудована замiна змiнних, яка здiй-
снює розщеплення системи лiнiйних диференцiально-функцiональних рiв-
нянь на двi незалежнi пiдсистеми.

Одержано зображення iнтегрального многовиду системи сингулярно збу-
рених диференцiально-рiзницевих рiвнянь. Дослiджена бiфуркацiя iнварiан-
тного тора iз стану рiвноваги перiодичної системи. Показано, що пpи вiд-
повiдних умовах на пpаву частину вiдображення Пуанкаре для сингулярно
збуреної системи має тpансвеpсальну гомоклiнiчну точку.

Доведено iснування iнтегральних многовидiв нелiнiйної параболiчної си-
стеми з перетвореним аргументом та дослiджена бiфуркацiя iнварiантного
тора iз стану рiвноваги. Вивчаються питання iснування i стiйкостi злiченного
числа циклiв гiперболiчних систем диференцiальних рiвнянь з перiодичною
умовою.

Доведено iснування як завгодно великої кiлькостi циклiв автономних па-
раболiчних систем диференцiальних рiвнянь iз запiзненням та малою дифузi-
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єю. Вивчено питання iснування та стiйкостi бiжучих хвиль рiвняння спiнового
горiння iз запiзненням. Дослiджено асимптотичну поведiнку розв’язкiв нелi-
нiйних крайових задач для систем диференцiальних рiвнянь з частинними
похiдними.

Ключовi слова: диференцiально-функцiональне рiвняння, iнтегральний
многовид, стiйкiсть, принцип зведення, декомпозицiя, сингулярне збурення,
бiфуркацiя, крайова задача, запiзнення.
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ний дифференциально-функциональных уравнений. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математиче-

ских наук по специальности 01.01.02 — дифференциальные уравнения. Ки-
евский национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство
образования и науки Украины, Киев, 2017.

Диссертация посвящена развитию метода интегральных многообразий
для исследования регулярно и сингулярно возмущенных дифференциально-
функциональных уравнений.

В диссертационной работе для дифференциально-функциональных урав-
нений нейтрального типа, импульсных дифференциально-функциональных
уравнений и разностных уравнений доказано существование интеграль-
ных многообразий и исследованы их свойства. Доказан принцип сведе-
ния для исследования устойчивости нулевого решения дифференциально-
функционального уравнения в критическом случае. Задача сводится к иссле-
дованию устойчивости нулевого решения соответствующей системы обыкно-
венных дифференциальных уравнений, построенной при помощи интеграль-
ных многообразий.

Доказана динамическая эквивалентность системы нелинейных диффе-
ренциально-функциональных уравнений и некоторой более простой системы
уравнений, построенной при помощи интегральных многообразий. Построена
замена переменных, которая осуществляет расщепление системы линейных
дифференциально-функциональных уравнений нейтрального типа на две не-
зависимые подсистемы; такая же замена построена для линейной сингулярно
возмущенной системы нейтрального типа и линейной импульсной сингуляр-
но возмущенной системы с запаздыванием. Решена задача квазиоптимальной
стабилизации линейной управляемой сингулярно возмущенной системы с за-
паздыванием.

Получено представление интегрального многообразия системы сингуляр-
но возмущенных дифференциально-разностных уравнений. Исследована би-
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фуркация инвариантного тора из положения равновесия и субфуркация пери-
одических решений. Показано, что при выполнении соответствующих усло-
вий на правую часть отображение Пуанкаре для сингулярно возмущенной
системы имеет трансверсальную гомоклиническую точку. Метод усреднения
применяется для исследования периодических решений консервативной си-
стемы с малым запаздыванием. Исследованы инвариантные множества одно-
мерных отображений.

Доказано существование интегральных многообразий нелинейной пара-
болической системы с преобразованным аргументом. Исследована бифурка-
ция инвариантного тора из положения равновесия. Аналогичные результаты
получены для сингулярно возмущенной параболической системы с преобра-
зованным аргументом. Доказано существование счетного числа периодиче-
ских решений гиперболической системы дифференциальных уравнений пер-
вого порядка с периодическим условием. Изучены вопросы существования и
устойчивости бегущих волн квазилинейного уравнения Кортевега – де Фриза
с преобразованным аргументом.

Исследована бифуркация циклов автономных параболических систем
дифференциальных уравнений с малой диффузией на окружности. Изуче-
ны вопросы существования и устойчивости бегущих волн уравнения спино-
вого горения с запаздыванием. Доказано существование периодических ре-
шений автономных параболических систем дифференциальных уравнений с
запаздывающим аргументом и малой диффузией, исследована устойчивость
бегущих волн для таких систем.

Нелинейные краевые задачи для гиперболических систем дифференци-
альных уравнений сводятся к разностным и дифференциально-разностным
уравнениям. Используя группу Вейля, дано определение обобщенных полино-
мов Чебышева. Для построения этих полиномов получена рекуррентная фор-
мула. Доказано, что полиномиальные отображения эквивалентны кусочно-
линейным и имеют счетное число циклов. Показано, что обобщенные поли-
номы Чебышева удовлетворяют дифференциальным уравнениям с частными
производными второго порядка.

Ключевые слова: дифференциально-функциональное уравнение, инте-
гральное многообразие, устойчивость, принцип сведения, декомпозиция, син-
гулярное возмущение, бифуркация, краевая задача, запаздывание.
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ABSTRACT

Klevchuk I.I. Investigation of the asymptotic behavior of solutions
of functional differential equations. – Manuscript.

The thesis for obtaining the scientific degree of doctor of physical and
mathematical sciences on the speciality 01.01.02 – differential equations. Kyiv
National Taras Shevchenko University, Ministry of Education and Science of
Ukraine, Kyiv, 2017.

The dissertation is devoted to the investigation of regularly and singularly
perturbed functional differential equations with the help of integral manifolds
method.

New theorems on the existence of integral manifolds are proved. The reduction
principle for investigating the stability of the zero solution of a nonlinear functional
differential equations in the critical case is proved. The problem is reduced to
investigating the zero solution of an ordinary differential equation constructed by
the method of integral manifolds.

A substitution is constructed which decomposed a nonlinear system of functi-
onal differential equations to the triangle-block form. It is shown that the system
of linear functional differential equations can be splitted into two independent
equations by a linear substitution.

A representation of the integral manifold for a singularly perturbed system
of differential-difference equations is obtained. Bifurcation of singular points of a
periodic system is considered. It is shown that, under certain conditions on the
right-hand side, the Poincare map for a singularly perturbed system possesses a
transversal homoclinic point.

A nonlinear parabolic system with a transformed argument is considered. The
existence of integral manifolds is proved. The bifurcation of an invariant torus
from equilibrium is investigated. The problems of the existence and stability
of countably many cycles are investigated for hyperbolic systems of differenti-
al equations with a transformed argument.

The existence of periodic solutions in an autonomous parabolic system of di-
fferential equations on the circle with retarded argument and small diffusion is
proved. The problems of the existence and stability of traveling waves are investi-
gated for the equation of spin combustion with delay. The asymptotic behavior of
solutions of nonlinear boundary value problems for partial differential equations
is established.

Key words: functional differential equations, integral manifold, stability,
reduction principle, decomposition, singular perturbation, bifurcation, boundary
value problem, time lag.


