
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

 

МАРТИНЮК Ольга Василівна 
 

 
УДК 517.956 

 

 

 

 

 

ЗАДАЧА КОШІ ТА НЕЛОКАЛЬНІ БАГАТОТОЧКОВІ 

ЗАДАЧІ ДЛЯ ЕВОЛЮЦІЙНИХ РІВНЯНЬ  

ПЕРШОГО ПОРЯДКУ ЗА ЧАСОВОЮ ЗМІННОЮ  
 

 

 

 01.01.02 – диференціальні рівняння 

 

 

 

 

 

 
АВТОРЕФЕРАТ 

дисертації на здобуття наукового ступеня 

доктора фізико-математичних наук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2017 



Дисертацією є рукопис. 
 

Робота виконана на кафедрі диференціальних рівнянь Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича.  

 

Науковий консультант:   
   доктор фізико-математичних наук, професор 

ГОРОДЕЦЬКИЙ Василь Васильович, 

Чернівецький національний університет імені Юрія 

Федьковича, завідувач кафедри алгебри та інформатики.  

 

Офіційні опоненти:  член-кореспондент НАН України, 

доктор фізико-математичних наук, професор 

СЛЮСАРЧУК Василь Юхимович, 

Національний університет водного господарства та 

природокористування (м. Рівне), професор кафедри 

вищої математики; 

 

доктор фізико-математичних наук, професор 

ІВАНЧОВ Микола Іванович, 

Львівський національний університет імені Івана 

Франка, завідувач кафедри диференціальних рівнянь;  

 

доктор фізико-математичних наук, професор 

ІВАСИШЕН Степан Дмитрович, 

Національний технічний університет України 

“Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського”, завідувач кафедри математичної фізики. 

 

 
Захист відбудеться 19 червня 2017 р. о 14 год. на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 26.001.37 у Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 03022, м. Київ – 22, проспект 

Академіка Глушкова, 4 Е, механіко-математичний факультет.  
 

З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці імені  

М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирівська, 58. 
 

 

Автореферат розіслано 17 травня 2017 р. 
 

 

Вчений секретар  

спеціалізованої вченої ради                    М.П. Моклячук 



1 
 

 
 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. При розв’язуванні задач математичної фізики, 

квантової механіки, газової динаміки, теорії теплопровідності, тепломасопереносу, 

кристалографії, задач про взаємодію тіл, при математичному моделюванні 

дифузійних процесів у анізотропних середовищах та інших реальних процесів 

виникає необхідність дослідження крайових задач (зокрема, задачі Коші) для 

рівнянь з частинними похідними як скінченного, так і нескінченного порядків, 

рівнянь із зростаючими при || x  коефіцієнтами, еволюційних рівнянь з 

операторами узагальненого диференціювання, операторами, які вироджуються за 

певними просторовими змінними (наприклад, з оператором Бесселя) і т. ін. Багато 

таких задач мають природну постановку і в різних просторах узагальнених 

функцій, оскільки часто функції, за допомогою яких задають крайові умови, мають 

особливості в деяких точках межі або ділянках межі. Такі функції можуть 

допускати регуляризацію у просторах узагальнених функцій скінченного порядку 

типу розподілів Соболєва-Шварца, або ж є узагальненими функціями 

нескінченного порядку (ультрарозподілами, гіперфункціями тощо), якщо порядок 

особливостей вищий за степеневий. 

Досить широкий клас диференціальних рівнянь з частинними похідними 

охоплюють параболічні та B -параболічні рівняння, теорія яких бере свій початок 

із дослідження класичного рівняння теплопровідності. Інтенсивний розвиток теорії 

параболічних рівнянь розпочався з 40-х років минулого століття завдяки 

фундаментальній праці І. Г. Петровського. Вагомий внесок у розвиток теорії задачі 

Коші (ЗК) для рівнянь і систем рівнянь параболічного типу зробили І. Г. Петров-

ський, С. Д. Ейдельман, С. Д. Івасишен, А. Фрідман, Л. Н. Слободецький,  

С. Теклінд, В. О. Солонников, М. Л. Горбачук, М. І. Матійчук, В. В. Городецький, 

В. А. Літовченко та ін. Вони одержали ряд важливих результатів, пов’язаних з 

коректною розв’язністю ЗК у різних функціональних просторах, інтегральним 

зображенням розв’язку, знаходженням класів коректності та єдиності, довели 

теореми про існування граничних значень розв’язку в різних просторах, дослідили 

якісні властивості розв’язків тощо. М. І. Матійчук та В. В. Крехівський у 1968 році 

ввели означення B-параболічної системи рівнянь, які містять оператор Бесселя, що 

діє за однією із просторових змінних. Класична теорія задачі Коші та крайових 

задач для таких рівнянь та систем побудована в працях М. І. Матійчука,  

В. В. Крехівського, С. Д. Івасишена, І. А. Кіпріянова, В. В. Катрахова, В. П. Лав-

ренчука, І. І. Веренич та ін. Задача Коші з початковими даними із просторів 

узагальнених функцій типу розподілів та ультрарозподілів для вказаних рівнянь 

вивчалася Я. І. Житомирським, В. В. Городецьким, І. В.Житарюком, В. П. Лаврен-

чуком, О. В. Мартинюк, В. А. Літовченком, І. С. Тупкалом та ін. Формальним 

розширенням класу рівнянь параболічного типу є еволюційні рівняння з псевдо-

диференціальними операторами (ПДО), які можна подати у вигляді 

]);,([= 1
  


 xx FxtaFA , nx R},{  , 0>t , де a  – функція (символ), що 

задовольняє певні умови, F , 1F  – пряме та обернене перетворення Фур’є. До 

ПДО належать диференціальні оператори, оператори дробового диференціювання 

та інтегрування, оператори згортки тощо. На сьогодні в теорії задачі Коші для 
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еволюційних псевдодиференціальних рівнянь досягнуто значних результатів. Це 

коректна розв’язність задачі Коші в просторах Соболєва та їх аналогах для 

псевдодиференціальних рівнянь з аналітичними символами (Ю. А. Дубінський), 

теорія еліптичних рівнянь у згортках у просторах Соболєва-Слободецького та її 

застосування до дослідження загальних мішаних задач у циліндричних областях 

для параболічних рівнянь і систем рівнянь із частинними похідними (М. С. Агра-

нович, М. Й. Вішик, Г. І. Ескін), класи єдиності задачі Коші для систем рівнянь у 

згортках, які є псевдодиференціальними системами з аналітичними символами  

(Б. І. Гуревич), теореми про коректну розв’язність задачі Коші для рівнянь та 

систем рівнянь з ПДО, символами яких є степеневі функції, з початковими даними 

з просторів Лебега (M. Nagase, R. Shinkai, C. Tsutsumi) та ін. 

Важливий клас псевдодиференціальних рівнянь утворюють еволюційні 

рівняння з ПДО, побудованими за точково-негладкими однорідними символами, 

які задовольняють умову “параболічності” (у цьому випадку псевдодиференціаль-

ний оператор називається параболічним псевдодиференціальним оператором 

(ППДО)). Випадок однорідних символів має застосування в теорії випадкових 

процесів, зокрема, при побудові розривних процесів Маркова за твірними інтегро-

диференціальними операторами, які належать до ПДО, у сучасній теорії фракталів, 

яка останнім часом інтенсивно розвивається. У теорії задачі Коші для параболічних 

псевдодиференціальних рівнянь (ППДР) із зазначеними ППДО відомі результати 

про структуру та оцінки фундаментального розв’язку задачі Коші (ФРЗК), 

зображення розв’язку задачі Коші у вигляді інтеграла Пуассона, досліджені якісні 

властивості розв’язків ППДР та систем таких рівнянь. Відзначимо при цьому, що 

асимптотика ФРЗК для таких рівнянь вже не є експоненційною, як у випадку 

параболічних рівнянь з частинними похідними, а степеневою. Якщо символ ППДО 

не залежить від просторових координат, то задача Коші для ППДР коректно 

розв’язна в просторі узагальнених функцій типу розподілів, при цьому розв’язок 

подається у вигляді згортки ФРЗК з початковою узагальненою функцією. Ці 

результати є науковим надбанням низки вітчизняних та закордонних математиків, 

зокрема,С. Д. Ейдельмана і Я. М. Дріня (які першими визначили ППДО з 

негладкими символами і розпочали дослідження задачі Коші для відповідних 

ППДР), М. В. Федорюка, А. Н. Кочубея, В. В. Городецького, В. А. Літовченка та ін. 

До ПДО слід віднести і оператори  


 BB
FxtaF );,(1

, породжені 

перетвореннями Бесселя 
B

F , 
1

B
F . Якщо символ a  є цілою функцією 

аргументу  , то еволюційні рівняння вигляду 0=/ Autu   із вказаним 

оператором містять сингулярні диференціальні рівняння (тобто рівняння, серед 

коефіцієнтів яких є такі, що необмежені в певній області з nR ), зокрема, рівняння 

з оператором Бесселя dxdxdxdB /1)(2/= 122   , 1/2>  , який має у своїй 

структурі вираз x1/  і формально зображується у вигляді  


  BB
FFB 21= 

. 

Якщо );,(=);,(  xtPxta , де P  – поліном змінної   при фіксованих t , x , що 
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задовольняє певну умову “параболічності”, то такі рівняння належать до B -

параболічних рівнянь, які вироджуються на межі області й за внутрішніми 

властивостями є близькими до рівномірно параболічних рівнянь. Еволюційні 

рівняння з оператором 
k

k

k

BtcB  )(=)(

0=




 досліджували В. В. Городецький,  

О. В. Мартинюк, С. С. Дрінь. З’ясовано, що такий оператор можна розуміти як 

ПДО вигляду  


 BB
FtaF ),(1

 з певним символом ),( ta  як цілою функцією 

змінної  . Встановлено коректну розв’язність задачі Коші у випадку, коли 

початкова функція є аналітичним функціоналом із простору типу W  .  

В. А. Літовченком побудовано клас псевдодиференціальних сингулярних систем із 

цілими аналітичними символами ),(= taa , не залежними від просторових 

змінних, який містить у собі B2 -параболічні системи диференціальних рівнянь. 

Якщо );,( xta  – однорідна негладка у точці 0=  функція, що 

задовольняє певні умови, то оператор A , побудований за таким символом за 

допомогою перетворення Бесселя, надалі називатимемо псевдобесселевим 

оператором. Еволюційні рівняння із псевдобесселевими операторами зі сталими 

символами розпочали досліджувати В. В. Городецький та О. М. Ленюк (якщо 

функція a  не залежить від t  та x , тобто )(= aa , то такий символ називається 

“сталим”). Вони довели коректну розв’язність задачі Коші для еволюційних 

рівнянь з такими операторами та початковими даними, які є узагальненими 

функціями типу розподілів. Аналогічні результати для еволюційних рівнянь з 

оператором 
k

k

k

AcA 


0=

=)( ,  


 BB
FaFA )(= 1

 (псевдобесселевим оператором 

нескінченного порядку), отримані Н.М. Шевчук. Задачу Коші для еволюційних 

рівнянь із псевдобесселевими операторами зі змінними символами та початковими 

даними з класу обмежених неперервних парних на R  функцій вивчали  

В. В. Городецький та Д. І. Спіжавка. 

Для подальшого розвитку теорії еволюційних псевдодиференціальних 

рівнянь актуальним є: а) побудова нових класів псевдодиференціальних 

операторів, які б містили в собі клас псевдобесселевих операторів зі сталими та 

змінними символами; б) розвинення теорії задачі Коші для еволюційних рівнянь з 

такими операторами та початковими функціями з різних функціональних 

просторів. 

Важливий клас операторів узагальненого диференціювання утворюють 

оператори Гельфонда-Леонтьєва, введені в середині XX сторіччя при вивченні 

розкладів цілих функцій в узагальнені ряди Фур’є, які позначаються символами 

),( FDn
, Nn . До таких операторів належать оператори диференціювання 

),(=/ 1 xeDdxd  та оператори вигляду  
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RN  xpmdxdxcA kkmk
k

mp

mk

},{2,3,,,/=

=

 . 

Властивості операторів узагальненого диференціювання досліджували і 

продовжують досліджувати математики в просторі A  однозначних і цілих функ-

цій з топологією компактної збіжності (Ж. Дельсарт, Ж.-Л. Ліонс, Ю. Ф. Коробей-

ник, М. І. Нагнибіда, В. В. Напалков, В. П. Подпорін, В. А. Ткаченко, С. С. Лінчук 

та ін.). Зокрема, вивчалося питання про зображення лінійних неперервних 

відображень у вигляді операторів узагальненого диференціювання та інтегрування, 

диференціальних або інтегральних операторів нескінченного порядку. A  не є 

нормованим простором, але в той же час A – простір Фреше. Прикладами інших 

просторів, елементами яких є цілі функції і які використовуються при дослідженні 

проблеми про класи єдиності та класи коректності задачі Коші для рівнянь з 

частинними похідними зі сталими (або залежними лише від t ) коефіцієнтами, є 

простори типу S , введені І. М. Гельфандом та Г. Є. Шиловим. Функції з таких 

просторів на дійсній осі разом з усіма своїми похідними при || x  спадають 

швидше, ніж | )|(exp xa , 0>a , x R . Топологія таких просторів відмінна від 

топології простору A . У працях Горбачука М. Л., Горбачук В. І., Кашпіровсько- 

го О. І., Дуднікова П. І., Городецького В. В., Андросової Л. І., Возняк О. Г., 

Літовченка В. А. та ін. встановлено, що простори типу S  та топологічно спряжені 

до них простори типу Sє природними множинами початкових даних задачі Коші 

для широких класів рівнянь з частинними похідними скінченного та нескінченного 

порядків, при яких розв’язки є цілими функціями за просторовими змінними. У 

зв’язку з цим актуальним є питання про дослідження задачі Коші в просторах, які є 

узагальненнями просторів типу S , а також у просторах, топологічно спряжених до 

них, для еволюційних рівнянь з операторами узагальненого диференціювання 

Гельфонда-Леонтьєва як скінченного, так і нескінченного порядків. 

Узагальненням задачі Коші є нелокальна багатоточкова за часом задача, 

коли початкова умова ftu t =|),( 0=  замінюється умовою  

ftu
kttk

m

k

=|),( =

0=

 , 

де 0=0t , ](0,},,{ 1 Ttt m  , R},,,{ 10 m  , Nm , – фіксовані числа (якщо 

1=0 , 0==== 21 m  , то маємо, очевидно, задачу Коші). Нелокальні за 

часом задачі належать до нелокальних крайових задач для рівнянь з частинними 

похідними. Такі задачі виникають при: а) моделюванні багатьох процесів і задач 

практики крайовими задачами для рівнянь з частинними похідними з нелокальни-

ми умовами (теорія фізики плазми, ядерні реакції, процеси вологоперенесення у 

капілярно-пористих середовищах та поширення електромагнітних хвиль, 

демографічні дослідження, задачі математичної біології); б) описі всіх коректних 

задач для конкретного оператора; в) побудові загальної теорії крайових задач. 
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На доцільність використання нелокальних умов з точки зору загальної теорії 

крайових задач уперше вказав О. О. Дезін; він показав, що для постановки 

коректної крайової задачі необхідно використовувати поряд з локальними і 

нелокальні умови. А. Х. Мамян  встановив, що існують такі рівняння з частинними 

похідними в шарі, для яких неможливо сформулювати жодну коректну локальну 

задачу; водночас коректні задачі існують, якщо залучити нелокальні умови.  

Дослідженням нелокальних крайових задач у різних аспектах займалося 

багато математиків, використовуючи при цьому різні методи та підходи  

(О. О. Дезін, В. К. Романко, С. Г. Крейн, В. М. Борок, М. Л. Горбачук,  

А. Н. Нахушев, А. Х. Мамян, Б. Й. Пташник, В. С. Ільків, В. І. Чесалін, А. Л. Скуба-

чевський та ін.). Одержані важливі результати щодо постановки, коректної 

розв’язності та побудови розв’язків, досліджені питання залежності характеру 

розв’язності задач від поведінки символів операцій, сформульовані умови 

регулярності та нерегулярності крайових умов для важливих випадків 

диференціально-операторних рівнянь. 

Нелокальну m -точкову за часом задачу для еволюційних рівнянь з 

псевдодиференціальними операторами, побудованими за точково-негладкими 

однорідними символами, незалежними від просторових змінних, та крайовою 

умовою, яка визначається узагальненою функцією скінченного порядку, 

досліджували Я. М. Дрінь, В. В. Городецький та М. М. Дрінь. Двоточкову за часом 

задачу для рівняння теплопровідності та В-параболічного рівняння зі сталими 

коефіцієнтами вивчав М.І. Матійчук. Знайдені функції Гріна вказаних задач, за 

допомогою яких розв’язки зображуються у вигляді об’ємних потенціалів. 

Двоточкову та m -точкову ( 2m ) за часом задачу для еволюційного 

рівняння з псевдобесселевим оператором, побудованим за сталим символом, 

вивчали В. В. Городецький, О. М. Ленюк та Д. І. Спіжавка. Встановлено коректну 

розв’язність задачі у випадку, коли гранична функція є узагальненою функцією 

типу розподілів Соболєва-Шварца, знайдено зображення розв’язку у вигляді 

згортки фундаментального розв’язку з граничною функцією. 

На сьогодні актуальними є: 1) побудова теорії нелокальної багатоточкової за 

часом задачі для еволюційних рівнянь вигляду  

,],(0,0,=),()(
),( nxTtxtuA

t

xtu
R




   (0.1) 

де )(A  – ціла функція від оператора A , зокрема, AA =)( , A  – псевдобесселе-

вий оператор, побудований як за сталим, так і змінним символом, негладким у 

точці 0= , з класу, який містить символи, що задовольняють умову 

“параболічності”, або A  – оператор узагальненого диференціювання Гельфонда-

Леонтьєва, або A  – невід’ємний самоспряжений оператор у сепарабельному 

гільбертовому просторі; )(A  розглядається в різних зліченно-нормованих 

просторах нескінченно диференційовних функцій (чи їх проективних або 

індуктивних границях); умова   
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ftu
kttk

m

k

=|),( =

0=

                             (0.2) 

трактується в класичному розумінні або в слабкому сенсі, якщо f  – узагальнена 

функція типу розподілів або ультрарозподілів, тобто як граничне співвідношення 




  ,=),,(lim
0=

ftu

ktt
k

m

k

для довільної функції   з основного простору (тут 

 ,f  позначає дію функціоналу f  на основну функцію); 2) розвинення методики 

дослідження ФРБЗ – фундаментального розв’язку задачі (0.1), (0.2). 

Дисертаційна робота присвячена вирішенню наведених вище питань. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана в рамках наукової кафедральної теми “Дослідження крайових задач для 

рівнянь з частинними похідними та задач оптимального керування” (державний 

реєстраційний номер 0113U003171) кафедри диференціальних рівнянь 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та 

держбюджетних науково-дослідних робіт “Дослідження крайових задач для 

диференціальних і псевдодиференціальних рівнянь параболічного і еліптичного 

типу та їх застосування” (державний реєстраційний номер 0112U002339) та 

“Аналітичні та наближені методи дослідження нових класів еволюційних 

неперервних і дискретних систем” (державний реєстраційний 0115U003230) 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

Мета і завдання досліджень. Метою роботи є побудова теорії коректної 

розв’язності задачі Коші та нелокальної багатоточкової за часом задачі для 

еволюційних рівнянь вигляду (0.1) у просторах гладких функцій, елементи яких 

мають характерні для ФРЗК та ФРБЗ властивості. 

При досягненні мети вирішувалися такі завдання: 

     • розвинення методики дослідження ФРБЗ для еволюційних рівнянь вигляду 

(0.1), встановлення структури та властивостей ФРЗК та ФРБЗ вказаних рівнянь; 

    • відшукання умов коректної визначеності оператора )(A  у різних просторах 

нескінченно диференційовних функцій та в просторах формальних рядів Фур’є 

вигляду kk

k

ec


1=

, де 1},{ kek  – ортонормований базис сепарабельного 

гільбертового простору; 

    • доведення коректної розв’язності задачі Коші та нелокальної багатоточкової за 

часом задачі для рівнянь вигляду (0.1) у випадку, коли початкові функції та 

функції, за допомогою яких задається нелокальна багатоточкова задача, є 

елементами широких класів гладких функцій та топологічно спряжених до них 

просторів; знаходження формул, що дають аналітичне зображення розв’язків задачі 

Коші та нелокальної багатоточкової задачі; 

    • дослідження властивості локалізації розв’язків задачі Коші та нелокальної 

багатоточкової за часом задачі для зазначених рівнянь; 
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    • обґрунтування зображення невід’ємних самоспряжених операторів з суто 

дискретним спектром як операторів згортки, доведення коректної розв’язності 

нелокальної багатоточкової задачі для диференціально-операторних рівнянь 

першого порядку з вказаними операторами, зображення розв’язку нелокальної 

задачі у вигляді згортки фундаментального розв’язку з граничним елементом, який 

є лінійним неперервним функціоналом, на певному підпросторі основних елементів 

XHX   ( H – гільбертів простір).  

Об’єкт дослідження: задача Коші, нелокальна багатоточкова за часом 

задача для еволюційних рівнянь вигляду (0.1). 

Предмет дослідження: ФРЗК, ФРБЗ, коректна розв’язність задачі Коші для 

рівняння (0.1), коректна розв’язність задачі (0.1), (0.2), властивості розв’язків. 

Методами дослідження є вдосконалені й розвинені (залежно від специфіки 

досліджуваних задач) методи теорії просторів основних і узагальнених функцій, 

теорії самоспряжених операторів у гільбертовому просторі, класичні методи теорії 

задачі Коші для лінійних параболічних та B -параболічних рівнянь та систем, 

методи дослідження параметрикса ППДР з однорідними символами, методи 

досліджень фундаментального розв’язку задачі Коші для сингулярних 

параболічних рівнянь, що ґрунтуються на використанні перетворення Бесселя та 

формули Фаа ді Бруно диференціювання складеної функції, методи досліджень 

теорії формальних рядів Фур’є. 

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертації отримано такі нові 

результати. 

1. Побудовано нові класи сталих та змінних символів, недиференційовних у 

точці 0, які містять відомий клас символів, що задовольняють умову 

“параболічності”. За допомогою таких символів будуються нові класи 

псевдодиференціальних операторів, зокрема, псевдобесселевих операторів 

нескінченного порядку. Побудовано простори основних функцій, у яких вказані 

оператори є неперервними, досліджена топологічна структура таких просторів, а 

також просторів, що є їхніми образами при відображенні Бесселя. Досліджено 

топологічно спряжені простори до просторів основних функцій, властивості 

перетворення Бесселя узагальнених функцій з цих просторів, згорток, згортувачів 

та мультиплікаторів. 

2. Досліджено структуру та властивості фундаментальних розв’язків задачі 

Коші для еволюційних рівнянь з обмеженими й необмеженими за часом 

коефіцієнтами та псевдобесселевими операторами як скінченного, так і 

нескінченного порядків, які містять у собі відомі сингулярні рівняння 

параболічного типу. Встановлено коректну розв’язність задачі Коші у випадку, 

коли початкові дані є узагальненими функціями скінченного порядку типу 

розподілів. Розвинена теорія задачі Коші для еволюційних рівнянь, що містять 

псевдобесселеві оператори, побудовані за змінними символами. 

3. Побудовано теорію нелокальної багатоточкової за часом задачі для 

еволюційних рівнянь, що містять псевдодиференціальні оператори із зазначених 

нових класів, а саме: псевдобесселеві оператори скінченного та нескінченного 

порядків зі сталими символами, псевдобесселеві оператори, побудовані за 

змінними символами. Для еволюційних рівнянь із псевдобесселевими операторами 
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зі сталими символами досліджена нелокальна багатоточкова задача з граничною 

умовою, яка містить псевдобесселеві оператори, побудовані також за сталими 

символами. Дається означення фундаментального розв’язку нелокальної 

багатоточкової задачі для еволюційних рівнянь зі змінними символами та 

встановлюється розв’язність такої задачі в класі обмежених неперервних парних на 

R  функцій. За допомогою розробленої методики досліджена структура та 

властивості фундаментальних розв’язків вказаних задач (властивість дельта-

подібності при 0t , спеціальні оцінки похідних за просторовими змінними, 

диференційовність за часовим параметром як абстрактних функцій цього 

параметра, властивості згорток фундаментальних розв’язків із узагальненими 

функціями з відповідних просторів узагальнених функцій). Доведено коректну 

розв’язність багатоточкової задачі з граничними умовами, які є згортувачами з 

простору узагальнених функцій типу розподілів Соболєва-Шварца; при цьому 

розв’язок ),( tu  (при кожному 0>t ) є елементом того ж простору основних 

функцій, що й фундаментальний розв’язок відповідної задачі. Розглянуті також 

еволюційні рівняння із псевдодиференціальними операторами мішаного типу. 

4. Встановлено, що розв’язки задачі Коші та нелокальної багатоточкової за 

часом задачі для вказаних еволюційних рівнянь володіють властивістю локалізації 

(властивістю локального покращення збіжності): якщо початкова узагальнена 

функція або узагальнена гранична функція f  в (0.2) збігається на відкритій 

множині RQ  з неперервною функцією g , то на довільному компакті QK  

граничне співвідношення  

],(0,},,{),(=),(lim),(lim 1

1=0

Tttxgxtuxtu m

ktt
k

m

kt




   

справджується рівномірно або поточково відносно Kx . 

5. Досліджено топологічну структуру просторів nm

kl
S  (та основні операції в цих 

просторах), які є узагальненнями відомих просторів типу S , введених і 

досліджених І. М. Гельфандом та Г. Є. Шиловим і побудованих за послідовностями 
k

k kl = , n
n nm = , де 0>,  – фіксовані параметри. Обґрунтовано, що в 

просторах nm

kl
S  визначені, є лінійними і неперервними оператори узагальненого 

диференціювання Гельфонда-Леонтьєва як скінченного, так і нескінченного 

порядків. Доведено коректну розв’язність задачі Коші та нелокальної двоточкової 

задачі для еволюційних рівнянь із вказаними операторами узагальненого 

диференціювання в просторах основних функцій типу nm

kl
S  та узагальнених 

функцій типу 







 nm

kl
S . Знайдено аналітичне зображення розв’язків зазначених 

задач. 

6. У просторах узагальнених елементів, які ототожнюються з формальними 
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рядами Фур’є, введена операція абстрактної згортки, за допомогою якої невід’ємні 

самоспряжені оператори із суто дискретними спектрами трактуються як оператори 

згортки. За допомогою такого підходу для диференціально-операторних рівнянь 

першого порядку встановлюється коректна розв’язність нелокальної багато-

точкової задачі, при цьому побудовано фундаментальний розв’язок )(tG , ](0,Tt , 

нелокальної багатоточкової задачі, досліджено його структуру та властивості. 

Розв’язок )(tu  подається у вигляді згортки ftG *)( , де граничний елемент f  є 

лінійним неперервним функціоналом на певному підпросторі основних елементів 

XHX   ( H – гільбертів простір); XTttGtu  ]}(0,),(),({ , )(tu  – сильно 

диференційовна на ](0,T  функція, яка задовольняє граничну умову вигляду (0.2) у 

просторі X  .  

Наукове та практичне значення одержаних результатів. Дисертація має 

теоретичний характер. Результати та методика досліджень можуть знайти 

застосування у подальшому розвитку теорії сингулярних параболічних рівнянь, 

параболічних псевдодиференціальних рівнянь, рівнянь з частинними похідними 

нескінченного порядку, теорії узагальнених функцій. 

Особистий внесок здобувача. Результати дисертації одержані автором 

самостійно. У спільних з науковим консультантом статтях Городецькому В. В. 

належить аналіз отриманих здобувачем результатів. У монографіях, які 

опубліковані у співавторстві, науковому консультанту Городецькому В. В. 

належать результати, що не ввійшли до дисертаційної роботи, а саме: у [1] – 

розділи 3, 4 та 5; у [2] – постановка окремих задач та обговорення отриманих 

результатів; у [3] – розділи 2 та 4; у [4] – розділи 1 та 4. 

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень, що включені до 

дисертації, доповідались на: 

1) міжнародній конференції “International Conference dedicated to the 120th 

anniversary of Stefan Banach” (Львів, 2012), всеукраїнській конференції 

“Диференціальні рівняння та їх застосування у прикладній математиці” (Чернівці, 

2012), міжнародній конференції “Диференціальні рівняння та їх застосування”, 

присвяченій 70-річчю В. В. Маринця (Ужгород, 2012), міжнародній конференції 

“Диференціальні рівняння та їх застосування”, присвяченій 70-річчю від дня 

народження проф. Д. І. Мартинюка (Кам’янець-Подільський, 2012), міжнародній 

конференції ім. акад. М.П. Кравчука (Київ, 2012), міжнародній конференції 

“Боголюбовські читання DIF-2013. Диференціальні рівняння, теорія функцій та їх 

застосування” з нагоди 75-річчя з дня народження академіка А. М. Самойленка 

(Севастополь, 2013), міжнародній конференції “Диференціальні рівняння, 

обчислювальна математика, теорія функцій та математичні методи механіки” до 

100-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН України Г. М. Положного 

(Київ, 2014), міжнародній Ганській конференції, присвяченій 135-ій річниці від дня 

народження Ганса Гана (Чернівці, 2014); міжнародній науковій конференції імені 

В. Я. Скоробагатька (Дрогобич, 2015); міжнародній науковій конференції ім. акад. 

Михайла Кравчука (Київ, 2016); міжнародній науковій конференції 

“Диференціальні рівняння та їх застосування”, присвяченій 70-річчю академіка 

НАН України М. О. Перестюка (Ужгород, 2016); міжнародній науковій 
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конференції з диференціальних рівнянь, присвяченій 110-ій річниці від дня 

народження Я. Б. Лопатинського (Львів, 2016); міжнародній  науковій конференції 

“Диференціально-функціональні рівняння та їх застосування” (Чернівці, 2016); 

2) наукових семінарах факультету математики та інформатики 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (науковий 

керівник – доктор фіз.-мат. наук, професор Черевко І. М.), кафедри диференціаль-

них рівнянь та кафедри алгебри та інформатики Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича (наукові керівники – доктор фіз.-мат. наук, 

професор Пукальський І. Д. та доктор фіз.-мат. наук, професор Городецький В. В.), 

механіко-математичного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка (керівник – академік НАН України, доктор фізико-математичних 

наук, професор Перестюк М. О.). 

Публікації. Всього за темою дисертації опубліковано 46 праць, з них 4 

монографії, 21 стаття у фахових наукових виданнях (3 – статті в іноземних 

виданнях, 4 – статті в українських журналах, що входять до міжнародних 

наукометричних баз даних) та 21 – тези та матеріали міжнародних наукових 

конференцій. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, шести 

розділів, висновків, списку використаних джерел та списку публікацій автора. 

Повний обсяг роботи складає 354 сторінки, список використаних джерел (304 

найменування) та список публікацій автора займають 26 сторінок. 
 

Автор висловлює щиру подяку науковому консультанту – доктору фізико-

математичних наук, професору Городецькому Василю Васильовичу – за наукові 

консультації та поради, аналіз одержаних результатів наукових досліджень, а 

також постійну увагу та підтримку. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету й 

задачі дослідження, відзначено наукову новизну та практичне значення отриманих 

результатів. Наведено відомості про апробацію результатів роботи та публікації за 

темою дисертації. 

У розділі 1 зроблено огляд праць, які стосуються результатів, наведених у 

дисертації, є близькими за змістом та методами досліджень, зокрема, аналізуються 

праці, присвячені теорії задачі Коші та крайових задач для сингулярних 

параболічних рівнянь і систем, наведено результати праць, в яких досліджується 

задача Коші для абстрактних диференціально-операторних рівнянь, для 

псевдодиференціальних рівнянь і систем та для рівнянь з частинними похідними 

нескінченного порядку. Дається огляд відомих результатів, пов’язаних з 

нелокальними задачами для диференціально-операторних рівнянь та рівнянь з 

частинними похідними. 

У другому розділі наведено огляд результатів дисертації та описано методи, 

якими вони отримуються. 

У третьому розділі будується теорія задачі Коші для:  

а) еволюційних рівнянь з псевдобесселевими операторами скінченного й 
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нескінченного порядків з обмеженими та необмеженими за часом коефіцієнтами, 

коли початкові дані є узагальненими функціями типу розподілів;  

б) еволюційних рівнянь, що містять псевдобесселеві оператори, побудовані 

за змінними символами. 

У підрозділі 3.1 побудовано нові класи символів, недиференційовних у точці 

0, які містять відомий клас символів, що задовольняють умову “параболічності”. За 

допомогою таких символів будуються нові класи псевдодиференціальних 

операторів, зокрема, псевдобесселевих операторів нескінченного порядку. 

Побудовано простір основних функцій, у якому вказані оператори є 

неперервними,досліджена його топологічна структура, яка визначається 

властивостями функції-символа оператора рівняння. Вивчаються властивості 

перетворення Бесселя основних та узагальнених функцій, властивості згорток, 

згортувачів та мультиплікаторів. 

Перейдемо до викладу матеріалу підрозділу 3.1. 

Нехай M ,  : )[0,R – неперервні, парні на R  функції, 

диференційовні, монотонно зростаючі й необмежені на )(0, , 0=(0)=(0) M , 

причому  dx

x

)(=)(

0

  для 0x , де   – зростаюча, неперервна й необмежена 

на )[0,  функція, 0=(0) . Функція  – опукла (донизу) на )[0, , тобто  

а) )[0,},{ 21  xx : )()()( 2121 xxxx   ;  

б) 1 )[0,x : )()( xx   ;  

в) (0,1) )[0,x : )()( xx   .  

Припускаємо також, що виконуються такі умови:  

),()(:0>)(=0> 000 xMxxxxx    

 xx
x

~
00

)(


, )(1, , xxM
x

~
00

)(


, (0,1] , де   та   – фіксовані 

параметри. 

Символом  ,M  позначимо сукупність усіх неперервних, парних на R  

функцій  : RR , нескінченно диференційовних на {0}\R , для яких  

:{0}\0>0>0 RZ   xcka k  

)()0(

1=

)(|)(|)( ax
k

xal
k

l

k
k
x

k ecexcxDxM 
 

  ,                      (1) 

де 00 aa   (якщо 0=k , то сума відсутня, якщо 1=k , то 1=l  і т. д.; якщо  

0=k , то (1) справджується для всіх Rx ). 

Наприклад, функція )}({exp x  є елементом простору   xxM ,,  , якщо 

  – неперервна, парна на R  функція, однорідна порядку 1> , нескінченно 

диференційовна на {0}\R , похідні якої задовольняють умову:  
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k
k

k
xk xbxDxbk   |||)(|:{0}\0> RN ; 

)(x  використовується як символ при побудові параболічних 

псевдодиференціальних операторів. 

Наведемо деякі властивості функцій з простору  ,M . 

Лема 3.1. У функції kxD ,  ,M , 0x , Zk , існують скінченні 

односторонні границі )(lim
0

xDk
x

x




. 

Наслідок 3.1. Функція kxD2 , 0x ,  ,M , Nk , у точці 0=x  має 

усувний розрив. 

Лема 3.2. Кожна функція  ,M  у точці 0 задовольняє умову Діні. 

Символом aM ,,  позначимо сукупність тих функцій   з простору  ,M , 

які при довільному )(0, a  задовольняють нерівності  


  ZR kxecxDxM xa

k
k
x

k {0},\,|)(|)( ))(( 
  

(якщо 0=k , то Rx ).  

Введемо в aM ,,  структуру зліченно-нормованого простору, поклавши  

,|)(|)(
2

1
1expsup:= 22

0=0
,




































































 



xDxMx
p

a k
x

k
p

kx
ap

  

де .,,  ZpM   

Символом 
p

aM ,,  позначимо поповнення простору aM ,,  за нормою  

ap,
 . При цьому 

p
aM

p

aM ,,
0=

,, =   


 – повний зліченно-нормований простір.  

Збіжність послідовності aM ,,1},{     у просторі aM ,,  до функції 

aM ,,   можна охарактеризувати ще й так: aM ,,1},{     збігається за 

топологією простору aM ,,  до aM ,,   тоді й лише тоді, коли вона: 

1) обмежена в aM ,, , тобто  

;:10>)(=
,

cpccp
ap
  Z  

2) для довільного Zk  послідовність 1}),({ 2  
k

xD  збігається до 

нуля рівномірно на кожному компакті )(0,K . 

Об’єднання просторів aM ,,  за індексами  ...,3/1,2/1,1a  збігається з 

простором  ,M . Збіжність у просторі  ,M  – це збіжність у одному з просторів 
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aM ,, , яка охарактеризована вище. 

Мультиплікатором у просторі  ,M  є кожна парна функція )(RC  (або 

)({0})\( RR CC  ), яка задовольняє умову:  

:{0}\0>0> RZ   xbk k .))((1|)(| )( xk
k

k
x exMbxD 

   

На функціях з простору  ,M  визначене перетворення Бесселя: 

dxxxjxxFB
12

0

)()()(][ 





 


, 

де j  – нормована функція Бесселя;  xj  є розв’язком рівняння 0 uuB  і 

задовольняє початкові умови:   10 j ,   00 j . Для j правильним є 

інтегральне зображення Пуассона  





 



 dj 2
2/

0

sin)coscos(
)2/1(

)1(2
)( 




 ,  R ,

2

1
>  . 

Теорема 3.1. Якщо  ,M , то )(][ RCFB 


. Для функції ][
B

F  та її 

похідних справджуються оцінки 

,| )|(1|)]([|
)0( m

mB
mFD





 


 

00   залежить від параметрів  ,, : 

1.>(0,1],2,21=~]],[[~= 00
1

00    ppp  

Введемо позначення ][= ,, 

 MBF . У 


 ,  вводиться структура 

зліченно-нормованого простору за допомогою норм  

,,,)()(sup:= ,
220

~

0=)[0,



















 ZpD kk
p

k
p








  

де )(1:=)(   , )[0, ,  00 =~ , 1<<0   – фіксований параметр. 

Символом 
 p,, , Zp , позначимо поповнення простору 


 ,  за р-ою 

нормою, при цьому 

 , 

 p
p

,,
0





 . 

Послідовність 

 ,1},{ ii  збігається за топологією простору 


 ,  до 

функції 

 ,  тоді й лише тоді, коли вона: 

1) обмежена в 

 , , тобто  

;:10>)(= cipccp
pi   Z  
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2) для довільного Zm  послідовність 1}),({ 2  iD i
m   збігається до 

нуля рівномірно на кожному відрізку )[0,],[ ba . 

Теорема 3.2. Перетворення Бесселя неперервно відображає  ,M
на 

простір 

 , . 

У підрозділі 3.1.3 встановлено, що в просторі 

 ,  визначений і 

неперервний оператор узагальненого зсуву аргументу 

xT , який відповідає 

оператору Бесселя: 

,,sin)cos2(=)( ,
222

0








   dxxbxTx  

де 1/2))((1/2)1)/((=  b . 

Наведемо деякі властивості оператора 

xT : 

1) )()(=)( 
 sjsxjsxjTx , )(0,},,{ sx  ; 

2) 1=1xT ; 

3) )]([)(=))](([ 
 

 fFjxfTF BxB .  

Лема 3.7. Операція узагальненого зсуву аргументу  
xT диференційовна 

у просторі 


 ,  (тобто граничне співвідношення 

  










xxx TxTxT




 

 



0
)()(

1
 справджується у просторі


 , для 

довільної функції 


 , ). 

Наслідок 3.3. Операція узагальненого зсуву аргументу нескінченно 

диференційовна в просторі 

 , . 

Згортку двох функцій з простору 


 ,  визначимо формулою

    dxTx x
12

0

)()()( 


 .Із властивостей оператора 

xT  випливає, що 

функція  *  є інтегровною на )[0,  з вагою 12 x . 

Символами  
 ,  та  ,M  позначатимемо простори всіх лінійних 

неперервних функціоналів над відповідними просторами основних функцій зі 

слабкою збіжністю, а їх елементи називатимемо узагальненими функціями. 

Оскільки в просторі 


 ,  визначена операція узагальненого зсуву 
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аргументу, то згортку узагальненої функції    











 p

p
f ,,

0
,   з основною 

функцією задамо формулою  





  ,,)(,)(,=))(*(  x

x TfxTfxf . 

Нехай   
 ,f . Якщо 


 ,* f , 


 , , і зі співвідношення 

0  при   за топологією простору 


 ,  випливає, що 0* f  при 

  за топологією простору 


 , , то функціонал f  називається згортувачем у 

просторі 


 , . 

Перетворення Бесселя узагальненої функції   
 ,f  визначимо за 

допомогою співвідношення .,][,=],[ ,
 MBB FffF 

 
Отже, 


 ,][ MB fF  . При цьому правильним є таке твердження. 

Теорема 3.3. Якщо узагальнена функція   
 ,f  – згортувач у просторі 


 , , то для довільної функції 


 ,  правильною є формула

][][=]*[ 
 BBB FfFfF  . 

Перетворення Бесселя узагальненої функції  ,Mf   визначимо за 

допомогою співвідношення  



 ,
1 ,][,=],[  

BB FffF ,           (2) 

де  


1
B

F   – обернене перетворення Бесселя, яке визначається формулою 

 


1
B

F  
 dxjc 12

0

)()( 


 ,

 , , 2/1 ,   122 )1(2


 

c . 

Із (2) випливає, що   
 ,][ fFB . 

Теорема 3.4. Якщо узагальнена функція  ,Mf  – мультиплікатор у 

просторі  ,M , то її перетворення Бесселя – згортувач у просторі 

 , . 

Символом  
 ,*,  позначимо сукупність узагальнених функцій з простору 

 
 , , які є згортувачами в просторі 


 , . 

Нехай }{2,3,4,\)(1,  – фіксоване число, a : )[0,R – неперервна, 
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парна на R  функція, однорідна порядку  , нескінченно диференційовна на 

{0}\R , похідні якої задовольняють умову:  

)(|)(|)(:{0}\0> xbxaDxMxbk k
k
x

k
k  RN , 

причому  

))((1~)()(:0>~0> 0000 xcxaxcxcc   R . 

Функція a  є мультиплікатором у просторі  ,M . У зв’язку з цим 

розглянемо оператор A : 





 ,,  , який визначимо за допомогою 

співвідношення     .,][][=
,

11 



 

BBBB
aFFaFFA  

Із властивостей перетворення Бесселя (прямого і оберненого) випливає, що 

A  – лінійний і неперервний оператор, який надалі називатимемо 

псевдобесселевим. 

У підрозділі 3.2 досліджується еволюційне рівняння з оператором A  

вигляду  





)(0,](0,),(0,= TxtAu

t

u
.            (3) 

Під розв’язком рівняння (3) розумітимемо функцію  
 ,

1 ],(0,  TCu , яка 

задовольняє це рівняння. 

Для рівняння (3) задамо початкову умову  

,<<0],(0,,=|),( 0=  TTtftu t                             (4) 

де   
 ,*,f . Під розв’язком задачі Коші (3), (4) розумітимемо розв’язок 

рівняння (3), який задовольняє початкову умову (4) в тому сенсі, що ftu ),(  при 

0t  у просторі  
 , .  

Теорема 3.5. Задача Коші (3), (4) коректно розв’язна. Розв’язок подається у 

вигляді згортки:  

  ,),(,),,)(*(=),( ,*, 


 xtfxtGfxtu 
  

де G  – ФР рівняння (3),   )(exp=),( 1 


taFxtG
B

 . 

Розв’язок задачі Коші (3), (4) при 0t  прямує до узагальненої функції f  

в слабкому розумінні збіжності. Однак f  може збігатися на деякій відкритій 

множині з гладкою функцією. У цьому випадку відбуватиметься локальне 

посилення збіжності вказаного розв’язку: виділяється такий клас X  
 ,  

початкових функцій, що розв’язок задачі Коші для рівняння (3), побудований за 

функцією Xf  , володіє властивістю локального посилення збіжності. 
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Символом 
 ,


M позначимо клас усіх мультиплікаторів у просторі


 , . 

Правильним є таке твердження. 

Теорема 3.7. Якщо узагальнена функція    


 



 ,*,,0,Xf в умові 

(4) збігається на відкритій множині RQ з функцією 
 ,


Mg , то 

)(),( xgxtu  при 0t на довільному відрізку Qba ],[ .  

Зазначимо, що аналогічні результати справджуються й у випадку рівняння 

0=

1








m

i

iuA
t

u
, де iA  – псевдобесселеві оператори, побудовані за символами ia , 

 mi ...,,1 , які задовольняють відповідну умову. 

У підрозділі 3.3.1 за функцією k
k

k

xcxf 


1=

=)( побудовано оператор 

 


BB
k

k

k

FafFAc )(1

1=




 , де  


BB
aFFA 1= 

 
– псевдобесселевий оператор з 

негладким у точці 0 символом. 

Виділимо тут класи функцій, за допомогою яких можна будувати оператори 

вказаного вигляду.  

Нехай k
k

k

xcxf 


1=

=)( , Rx , – функція, яка допускає аналітичне 

продовження у всю комплексну площину та задовольняє умови: 

а) 0>0d Rx : ||)( 0 xdxf  ; 

б)  Zk N kp 0>
~
kb Rx : kp

k
k
x xbxfD | )|(1

~
|)(|  ; 

в) 0> 0>c C iyxz = : )(0| )|(1|)(| yp
exczf 

   

(тут 0p – стала з умови б)). 

Зазначимо, що з умови б) випливає той факт, що функція f  є 

мультиплікатором у просторі  ,M . 

Теорема 3.9. Якщо функція f  задовольняє умови б), в), то в просторі 


 ,  

визначений і є неперервним оператор fAAf )( . 

Оператор fAAf )(
 

називатимемо псевдобесселевим оператором 

нескінченного порядку. 

Розглянемо рівняння  





),(0,= xtuA

t

u
f ,                                  (5) 
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де fA – оператор, побудований за функцією f , яка задовольняє відповідні умови. 

Під розв’язком рівняння (5) розумітимемо функцію  
 ,

1 ],(0,  TCu , яка 

задовольняє це рівняння. 

Метою підрозділу 3.3.2 є обґрунтування коректної розв’язності задачі Коші 

для рівняння (5), а також для рівнянь більш загального вигляду, з початковими 

функціями, які є елементами простору  
 , . 

Для рівняння (5) задамо початкову умову  

ftu t =|),( 0= ,                     (6) 

де   
 ,*,f . Під розв’язком задачі Коші (5), (6) розумітимемо розв’язок 

рівняння (5), котрий задовольняє початкову умову (6) в тому сенсі, що ftu ),(  

при 0t  у просторі  
 , . 

Теорема 3.10. Задача Коші (5), (6) коректно розв’язна. Розв’язок 

зображується у вигляді згортки ,),(),,)(*(=),( xtxtGfxtu де G – ФР 

рівняння (5). 

Аналогічний результат дістається і для еволюційних рівнянь з псевдо-

бесселевими операторами нескінченного порядку та коефіцієнтами, залежними від 

t , які можуть бути й необмеженими функціями на проміжку ](0,T . 

У підрозділі 3.4 досліджується задача Коші для еволюційного рівняння з 

псевдобесселевими операторами, побудованими за змінними символами. 

Нехай M ,  : )[0,R – раніше розглянуті функції, пов’язані відповідним 

чином з параметрами (0,1]  та }{2,3,4,\)(1,  , причому вважаємо, що 

виконується умова 12<]][[ 1   , якщо (0,1)  (для 1=  ця умова, 

очевидно, має місце); <<0 T – фіксоване число. 

Розглянемо функцію );,( xta , задану на RR][0,T , парну за змінними 

x ,  , яка задовольняє умови: 

1) функція );,( xta  є однорідною порядку   за аргументом   рівномірно 

відносно t , x , тобто  

;][0,),(0;>),;,(=);,( TTxtxtaxta  R 
 

2) );,( xta – неперервна функція аргументу t  на відрізку ][0,T  (при 

фіксованих x ,  ) і );,( xta – неперервна обмежена на R  функція аргументу x  

(при фіксованих t ,  ); 

3) існують сталі 0c , 0>0b  такі, що справджуються нерівності  

,
| )|(1

))((1
);,()(

0

0
0 




x

c
xtab




 ]][[22= 1

0   , Txt ),( ; 
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4) функція );,( xta  як функція   нескінченно диференційовна за змінною

  при 0  (при фіксованих t , x ); при цьому  

,
| )|(1

)(
|);,(|)(:0>

0





x
cxtaDMcNk k

kk
k


 {0}.\,),( R Txt  

Із властивостей функції a  випливає, що );,( xta  як функція   (при 

фіксованих Txt ),( ), є мультиплікатором у просторі  ,M . 

Розглянемо оператор tA , заданий на 

 , , залежний від параметра  

][0,Tt , який визначається співвідношенням  

.),)](]([);,([:=))(( ,,

1

,




 





xFxtaFxA

xB
xBt  

Надалі будемо використовувати позначення: AAt = . Оператор A  називатимемо 

псевдобесселевим оператором, побудованим за змінним символом );,( xta . 

У смузі },<0:),{(= R xTtxtT   розглянемо задачу про 

відшукання розв’язку еволюційного рівняння  

TxtxtAu
t

xtu





),(0,=),(

),(
,    (7) 

який задовольняє початкову умову 

Ttxxtu t  <0),(=|),( =  ,     (8) 

де 

 , . Введемо позначення: .:=),;,( A

t
DAxtLL t 




  

Під фундаментальним розв’язком задачі Коші (7), (8) розумітимемо функцію 

),;,( xtZ , Txt ),( , Tt  <0  , R , яка володіє властивостями: 

1) 0=),;,( xtLZ , тобто Z  як функція t , x  (при фіксованих  ,  ) є 

розв’язком рівняння (7); 

2) )(=)(),;,(lim
12

0
0

xdxtZ
t

 







 у кожній точці Rx  для довільної 

функції 

 , . 

Для побудови функції Z  використовуємо метод Леві (метод параметрикса), 

який полягає в тому, що функцію Z  шукаємо у вигляді суми двох доданків: 

головного та деякого допоміжного. За головний доданок вибирається 

фундаментальний розв’язок рівняння (7) з оператором, побудованим за символом 

);,( xta  з фіксованою точкою =t , zx = . Другий доданок шукаємо у вигляді 

інтегрального оператора з ядром, щільність якого визначається з деякого 

інтегрального рівняння. 

Справедливе таке твердження. 

Теорема 3.11. Задача Коші для рівняння (7) розв’язна в класі обмежених, 

неперервних, парних на R  функцій. Розв’язок зображується формулою 



20 
 

 
 

  dxtZxtu 12

0

)();0,,(=),( 


 ,    (9) 

при цьому )(),( xxtu  при 0t у кожній точці Rx . 

Досліджені також випадки, коли показник однорідності  змінного символа 

оператора A в рівнянні (7) є фіксованим числом з проміжку )1,0(  та N  

(підрозділ 3.5). 

У підрозділі 3.6 відзначається, що аналогічні результати є правильними і у 

випадку n  незалежних змінних. 

Узагальненням задачі Коші є нелокальна багатоточкова за часом задача, 

коли початкова умова ftu t =|),( 0=  замінюється умовою   

 ,=|),( =

0=

ftu
kttk

m

k

      (10) 

де 0=0t , ](0,},,{ 1 Ttt m  , R},,,{ 10 m  , Nm , – фіксовані числа. 

Якщо f  – узагальнена функція, то умова (10) розуміється як граничне 

співвідношення   




  ,=),,(lim
0=

ftu

ktt
k

m

k

 

для довільної основної функції  . 

У четвертому розділі побудовано теорію нелокальної багатоточкової за 

часом задачі вигляду (10) для еволюційних рівнянь, що містять 

псевдодиференціальні оператори з нових класів, розглянутих у розділі 3, а саме: 

псевдобесселеві оператори скінченного та нескінченного порядків зі сталими 

символами (підрозділи 4.1 та 4.3), псевдобесселеві оператори, побудовані за 

змінними символами (підрозділ 4.4). Для еволюційних рівнянь із 

псевдобесселевими операторами зі сталими символами досліджена нелокальна 

багатоточкова задача з умовою вигляду (10), яка містить псевдобесселеві 

оператори, побудовані також за сталими символами (підрозділ 4.2). 

Розглянемо еволюційне рівняння  

R



 ](0,),(0,=

1=

TxtuA
t

u

i

p

i

 ,   (11) 

де  


 BiB
FaFA

i

1=  , },{1, pi  , – псевдобесселевий оператор, побудований за 

сталим символом. Для (11) задамо нелокальну багатоточкову задачу  

 ,=|),(|),(|),( =1=10= 
mttmttt tututu                      (12) 

де )(0,T , }{1,2,3,m ,  , 1 , , 0>m , Tttt m <<<<0 21  – 
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фіксовані числа, 

 , , причому  вважається, що k

m

k

m  
1=

> . 

Класичний розв’язок задачі (11), (12) шукаємо за допомогою перетворення 

Бесселя. У результаті дістаємо, що ),( xtu = )(*),( xxtG  ,де  

=),( xtG ),(
~

!!

!1
11

1

1
1

=1

1
0=

xtrtrtG
rr

r
mm

m

mr
m

r

rmrr
r

r


















,

 



 dxjecxtrtrtG

atmrmtrt
mm

12)()11(

0

11 )(=),(
~ 






 , – 

фундаментальний розв’язок задачі Коші для рівняння (11). 

Далі визначається згортка )(*),( xxtG   у випадку, коли 
 
– узагальнена 

функція з простору  
 , , яка є згортувачем у цьому просторі. Доводиться ряд 

властивостей функції ),( xtG  як абстрактної функції параметра t  із значеннями в 

просторі 

 , , зокрема доводиться, що в просторі  

 , справджується граничне 

співвідношення  

    ,=),(lim),(lim
1=0

 


 xtGxtG

ktt
k

m

kt

  
 , .              (13) 

Властивість (13) дозволяє ставити нелокальну багатоточкову задачу для рівняння 

(11) відповідним чином: знайти розв’язок  
 ,

1 ],(0,  TCu  рівняння (11), який 

задовольняє нелокальну багатоточкову умову 

 =),(lim),(lim
1=0




 tutu

ktt
k

m

kt

,    
 ,*, ,                 (14) 

 у слабкому сенсі, тобто в просторі  
 , . 

Теорема 4.1. Задача (11), (14) є коректно розв’язною. Розв’язок 

зображується у вигляді згортки ),( xtu = )(*),( xxtG  ,   
 ,*, , 

R ](0,),( Txt . 

У підрозділі 4.2 знайдено розв’язок рівняння (11), який задовольняє у 

просторі  
 ,  умову 

 =),(lim),(lim
1=0




 tuBtu k

ktt
k

m

kt

,   
 , , 

де 1B , …, mB  – псевдобесселеві оператори, побудовані за сталими символами. 
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У підрозділі 4.3 встановлено, що результат, аналогічний теоремі 4.1,  

справджується й у випадку еволюційного рівняння вигляду (11) з псевдобесселе- 

вими операторами нескінченного порядку iA , побудованими за цілими функціями 

if , які задовольняють умови а) – в), сформульовані у підрозділі 3.3.1. 

У підрозділі 4.4 вивчається нелокальна багатоточкова за часом задача для 

рівняння (7) з оператором A , побудованим за змінним символом, дається 

означення фундаментального розв’язку такої задачі, досліджуються його 

властивості, встановлюється розв’язність задачі в класі обмежених, неперервних, 

парних на R функцій. 

Розглянуті також еволюційні рівняння із псевдодиференціальними операто-

рами мішаного типу у випадку однієї та n  незалежних змінних (підрозділ 4.5). 

У розділі 5 досліджується задача Коші та нелокальна двоточкова за часом 

задача для еволюційних рівнянь з операторами узагальненого диференціювання 

Гельфонда-Леонтьєва як скінченного, так і нескінченного порядків в узагальнених 

просторах типу S , а також просторах, топологічно спряжених з ними. 

У підрозділі 5.1 вивчається топологічна структура просторів nm

kl
S , 

елементами яких є нескінченно диференційовні на R  функції, що задовольняють 

умову  

:},{0>0>0> RZ   xnkBAc nk
nknk mlBcAxx |)(| )(  

(сталі c , A , В залежать від функції  ). Тут }{ kl , }{ nm  – монотонно зростаючі 

послідовності додатних чисел, які задовольняють певні умови. Ці простори є 

узагальненнями просторів 
S , які на сьогодні найбільш детально вивчені у 

випадку, коли k
k kl = , n

n nm = , де 0>,   – фіксовані параметри. Доведено, що 

в просторах nm

kl
S  визначені та є неперервними операції диференціювання, зсуву 

аргументу, множення на нескінченно диференційовні функції, які задовольняють 

певні умови. Встановлено критерій належності функцій до певного класу просторів 

nm

kl
S , елементами яких є нескінченно диференційовні на R  функції, що 

допускають аналітичне продовження у всю комплексну площину. 

Теорема 5.4. Функція )(RC  є елементом простору nm

kl
S  тоді й лише 

тоді, коли вона аналітично продовжується в комплексну площину до цілої функції 

)(z , Cz , яка задовольняє умову 

:=0>0>0> C iyxzcba ),()(|)(| byaxcz    

де  












1,||),||/(inf

1,|<|1,

=)( xxl

x

x k
k

k Z













.1||),/|(|sup

1,|<|1,

=)( ymy

y

y
n

n

n Z
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У підрозділі 5.2 знайдено умови, при виконанні яких у просторах nm

kl
S  

визначені і є неперервними оператори узагальненого диференціювання Гельфонда-

Леонтьєва.  

У підрозділі 5.3 обґрунтовано, що в таких просторах визначені, є лінійними і 

неперервними оператори k
k

k

AcAg 


0=

=)( , зокрема
Ae , де ),(= FDA n , Nn , які 

трактуються як оператори узагальненого диференціювання нескінченного порядку 

(теорема 5.5, теорема 5.7). Зазначимо, що )(),( xFDn 
nk

k

nk
k

nk

x
a

a
b 




=

=: , де 

},{ Zkak , },{ Zkbk  – послідовності коефіцієнтів Тейлора функцій F  та 

  відповідно (якщо 
xexF )( , то 

n

n
xn

dx

d
eD


 ),( ). 

Наведемо тут теорему 5.7. 

Теорема 5.7. Якщо ціла функція m
m

m

zczg 


0=

=)( , Cz , задовольняє умову  

),()(|)(|:=0>0>0> byaxczgiyxzcba  C  

то в просторі n
m

k
m

S  визначений оператор )),((:= FDgAg : 

R


xxFDcxFDg m
m

m

),)(,(=)))(,((

0=

 , nm

km
S , 

який неперервно відображає n
m

k
m

S  в n
m

k
m

S .  

Результати, отримані в цих підрозділах, використовуються при дослідженні 

задачі Коші та нелокальної двоточкової за часом задачі для еволюційних рівнянь з 

операторами узагальненого диференціювання Гельфонда-Леонтьєва (підрозділ 5.4). 

При цьому окремо розглядається випадок, коли в (12) ( 0=m  або 1=m )   є 

елементом простору nm

km
S  та )(  nm

km
S ( – узагальнена функція нескінченного 

порядку типу ультрарозподілів). 

Якщо в (12)   є елементом простору nm

km
S , то правильним є таке 

твердження. 

Теорема 5.9. Нелокальна двоточкова задача  

,][0,),(,= 



RTxtAu

t

u
 

,,=|),(|),( =20=1
nm

kmTtt Stutu         (15) 
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де ),(  FDA p
, 1p , )(0,T , )(0,},{ 21  – фіксовані числа, 21 >  , 

розв’язна в просторі nm

km
S ; розв’язок зображується формулою  

)(=),( )(1)(

0=

1
2 xextu AnTtn

n

 


  , 1>/= 21  . 

Зауважимо, що твердження, аналогічне теоремі 5.9, є правильним і у 

випадку нелокальної двоточкової задачі для еволюційного рівняння 





),(,)(= xtuAP

t

u
,     (16) 

де 



0

1

),()(

p

k

k
k FDAP  . Нелокальна двоточкова задача для рівняння (16) з умо-

вою (15) розв’язна в просторі nm

km
S . Розв’язок такої задачі зображується формулою 

)(=),( )(1
2 xextu AtP 

, )()( )(1)(

0=

xex AnTPn

n

 


 ,   nm

km
S, . 

Якщо 







 nm

km
S , то під розв’язком задачі Коші та двоточкової задачі 

розуміємо абстрактну функцію параметра t  із значеннями в просторі 







 nm

km
S , яка 

задовольняє це рівняння та відповідні умови в слабкому сенсі, тобто в просторі 








 nm

km
S .  

Доведено розв’язність нелокальної двоточкової задачі; встановлено, що 

розв’язок )(tu  діє на основну функцію за правилом 








0

)(

)(
!

)0(
,)(

k

k

k

t
k

tu 


 , ],0[ Tt , nm

km
S , 

де  ...),(),(),()( 210 tttt   – абстрактна функція параметра t  із значеннями в 

просторі 1l , координати )(tk , Zk , обчислюються за певними формулами, 

конкретні вирази яких у зв’язку з їх громіздкістю тут не наводяться. 

У розділі 6 в просторах узагальнених елементів, які ототожнюються з 

формальними рядами Фур’є, визначається абстрактна операція згортки, за 

допомогою якої невід’ємні самоспряжені оператори із суто дискретними спектрами 

трактуються як оператори згортки (підрозділ 6.1.2). За допомогою такого підходу 

для широкого класу диференціально-операторних рівнянь встановлюється 

коректна розв’язність нелокальної багатоточкової задачі; при цьому будується 

фундаментальний розв’язок )(
~

tG , ](0,Tt , нелокальної задачі, досліджуються 
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його структура та властивості. Розв’язок )(tu  подається у вигляді згортки ftG *)(
~

, 

де граничний елемент f  є лінійним неперервним функціоналом над певним 

підпростором основних елементів XHX   ( H – гільбертів простір); 

XTttGtu  ]}(0,),(
~

),({ , )(tu  – сильно диференційовна на ](0,T  функція, яка 

задовольняє граничну умову в просторі X  . Отже, знайдено клас граничних 

елементів X  , при яких розв’язок )(tu  нелокальної багатоточкової задачі володіє 

характерними властивостями фундаментального розв’язку )(
~

tG  такої задачі. 

Наведемо основні результати підрозділу 6.1.2, що стосуються невід’ємних 

самоспряжених операторів та функцій від таких операторів з суто дискретними 

спектрами в сепарабельному гільбертовому просторі. 

Нехай A  – невід’ємний самоспряжений оператор в H  зі щільною в H

областю визначення )(AD , з суто дискретним спектром 1},{)(  kA k , де 

)(kGk  , Nk ; при цьому власні елементи ke , Nk , що відповідають 

власним числам k , утворюють ортонормований базис в H ; тут G – неперервна на 

)[0, функція така, що 

 


)(lim,)(:),0[0> xGcxGxc
x

, 


 )(2

1=

kG

k

. 

Нехай  

)[0,,<<0],(0,),()(=),(

1=

  TTtFttF ii

s

i

, 

де ni
n

n

i bF  )(

1=

=)( 


, },{1, si  , – невід’ємна, нескінченно диференційовна, 

монотонно зростаюча на )[0,  функція така, що nki

k

i mHekGFF 



 ))((:=
~

1=

, 

},{1, si  ; i : )(0,](0, T , },{1, si  , – неперервна функція, інтегровна на 

](0,T . Тут nmH – негативний простір, побудований за оператором A  та 

послідовністю },{ Nnmn  додатних чисел, яка володіє властивостями: 

1) 1 nn mm , 1n , 1=1m ; 

2) 0> 0>c Nn : 
n

n cm   ; 

3) 0>M 0>h Nn : n
n

n mMhm 1 ; 

nn mHmH 
 0

   , де nmH  
– банахів простір відносно норми

 







n

nn

n
mH

mA
n




/sup=
N

. 
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За функцією F  та оператором A  побудуємо оператор ),( AtF  вигляду:  

)()(:=),(

1=

AFtAtF ii

s

i

 . 

Правильним є таке твердження. 

Теорема 6.1. Якщо функції iF , i , },{1, si  , задовольняють 

сформульовані умови, то при кожному ](0,Tt  в просторі nmH  визначений і 

є неперервним оператор ),( AtF . 

Сформулюємо основні результати підрозділу 6.1.3. 

Розглянемо диференціально-операторне рівняння   

,<<0],(0,0,=)(),()(  TTttuAtFtu   (17) 

для якогозадамо нелокальну багатоточкову за часом задачу   

 


 n

ntt
n

m

nt

mHfftutu ,=)(lim)(lim
1=0

 ,  (18) 

 де Nm , )(0,},,,{ 1 m  , ](0,},,{ 1 Ttt m  , – фіксовані числа, n

m

n

 
1=

> , 

mttt <<< 21  .  

Під розв’язком задачі (17), (18) розуміємо функцію   nmHTu ],0(: , 

сильно диференційовну в H , яка є розв’язком рівняння (17) і умову (18) 

задовольняє в тому сенсі, що границі в (18) розглядаються в просторі  nmH . 

Теорема 6.2. Нелокальна багатоточкова задача (17), (18) коректно 

розв’язна, її розв’язок зображується формулою  

];(0,,*)(
~

=)( TtftGtu   

де 

kkk

k

eQtQtG )(),(=)(
~

21

1=




, ,)()(exp:=),(

1=

1











 kii

s

i

k FtbtQ   

 dtb i

t

i )(=)(

0

 , },{1, si  , 

1

1=1=

2 )()(exp=)(




























  kini

s

i

n

m

n

k FtbQ  , 

при цьому   nmHtu )(  при кожному ](0,Tt .  

Зазначимо, що умову (18) можна замінити загальнішою умовою вигляду  

 nn

ntt
n

m

nt

mHfftuBtuB 


 ,=)(lim)(lim
1=

0
0

 ,  (19) 

де jB , },{0,1, mj  , – неперервнів просторі nmH  оператори (оператори 

згортки) такі, що  
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kkj

k

j eckGB )()(=

1=

 


, nkk

k

mHec 



 )(=

1=

  

(всі обмеження на параметри  , 1 , , n , 1t , , mt , сформульовані раніше, 

зберігаються), )(kc , Nk , – коефіцієнти Фурє елемента nmH , при 

цьому для задачі (17), (19) справджується аналог теореми 6.2. 

Скориставшись зображенням узагальнених елементів у вигляді формальних 

рядів Фур’є, можна охарактеризувати поведінку розв’язку )(tu задачі (17), (18) в 

околі нуля. Справді, нехай  – неперервна, додатна та інтегровна на ](0, T функція, 

K  – сукупність розв’язків задачі (17), (18), кожен з яких будується за певним 

елементом nmHf  , для яких 
T

dttut

0

2
)()( . Оскільки 0)(   t на 

довільному відрізку ],[ T , T 0 , то ця оцінка характеризує поведінку )(tu при 

наближенні t до нуля (справа). Позначимо  

2
1

0

),(2)()(


















 

T
tq dtetL  , 0 , )()(=),(

1=

 ii

s

i

Ftbtq  , 

 )(ALDHL  , LH  – негативний простір, побудований за LH та H . 

Теорема 6.5. Нехай )(tu – розв’язок задачі (17), (18). Тоді  

  LHf
~  ](0,,)( TtKtu   , 

де  ff
~

, kk

k

eQ )(= 2

1=

 


, при цьому ftu
~

)(  при 0t в просторі LH  . 

Зокрема, якщо    tt exp)( , 0 , ](0, Tt , то 






   1,

~
nnHf   ](0,,)1(,exp)(,)( 1 TtttKtu    

 , 

або 






   1,

~
nnHf

    ](0,,)1(,~exp)(:0~0~ 1 Tttctucc    
. 

Отже, поведінка )(tu
 

в околі точки 0t  істотно залежить від того, 

елементом якого простору є  ff
~

. 

У підрозділі 6.2 розглядається невід’ємний самоспряжений оператор A  в 

сепарабельному гільбертовому просторі H  зі щільною в H  областю визначення. 

Теорема 6.10. Функція )(tu , ](0,Tt , є розв’язком нелокальної двоточкової 

задачі  
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],(0,0,=)()( TttAutu       (20) 

,,=)((0) 21  
nnHggTuu  0>> 21  , 

тоді й лише тоді, коли вона зображується у вигляді  

geIetu ATAt
1ˆ1ˆ1

1 =,=)(










   , 21 /  . 

Ця задача є коректно розв’язною,  
nnHtu )(  при кожному ](0,Tt (тут


nnH , 

nnH – позитивні та негативні простори, побудовані за оператором 

A , Â – замикання оператора A  в просторі 
nnH , )(lim)0(

0

tuu
t 

 , 

)(lim)(
0

tuTu
Tt 

 , де границі розглядаються в просторі 
nnH ). 

 Зауважимо, що якщо для рівняння (20) поставити нелокальну  

m -точкову ( 1m ) умову 

  


 n

ktt
k

m

kt

nHfftutu ,=)(lim)(lim
1=0

   (21) 

 (границі розглядаються в просторі 
nnH ), то правильним є твердження: 

функція )(tu , ](0,Tt , є розв’язком задачі (20), (21) тоді й лише тоді, коли вона 

зображується у вигляді  

 













 



  nAkt
k

m

k

At nHffeIetu ,=)(

1
ˆ

1=

1ˆ1  ; 

задача (20), (21) коректно розв’язна,  
nnHtu )(  при кожному ](0,Tt . 

 

ВИСНОВКИ 
 

У дисертації досліджуються еволюційні рівняння вигляду 0=)(/ uAtu  , 

де )(A  – ціла функція від оператора A  ( A  – псевдобесселевий оператор, побудо-

ваний як за сталим, так і за змінним символом, негладким у точці 0= , з класу, 

який містить символи, що задовольняють умову “параболічності”, або A  – 

оператор узагальненого диференціювання Гельфонда-Леонтьєва, або A  – 

невід’ємний самоспряжений оператор). Для таких рівнянь ставиться умова 

ftu
kttk

m

k

=|),( =

0=

 , яка трактується у класичному розумінні або в слабкому сенсі, 

якщо f  – узагальнена функція типу розподілів або ультрарозподілів. 

Розвинена методика дослідження фундаментального розв’язку нелокальної 

багатоточкової задачі для вказаних еволюційних рівнянь, встановлено структуру та 

вивчено властивості фундаментальних розв’язків задачі Коші та нелокальної 
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багатоточкової задачі. Знайдено умови коректної визначеності оператора )(A  у 

різних просторах нескінченно диференційовних функцій та в просторах 

формальних рядів Фур’є вигляду kk

k

ec


1=

, де 1},{ kek  – ортонормований базис 

сепарабельного гільбертового простору. 

Побудовано нові класи: а) сталих та змінних символів, недиференційовних у 

точці 0, які містять відомий клас символів, що задовольняють умову 

“параболічності”; б) псевдодиференціальних операторів скінченного й 

нескінченного порядків. 

Побудовано простори основних функцій, у яких вказані оператори є 

неперервними, досліджено топологічну структуру цих просторів та їх образів при 

відображенні Бесселя. Вивчено властивості перетворення Бесселя узагальнених 

функцій з просторів, які є топологічно спряженими до просторів основних функцій, 

а також властивості згорток, згортувачів та мультиплікаторів, які використовува-

лися при знаходженні аналітичного зображення розв’язків задачі Коші та 

нелокальної багатоточкової задачі для вказаних рівнянь. Доведено коректну 

розв’язність задачі Коші та нелокальної багатоточкової за часом задачі у випадку, 

коли початкові функції та функції, за допомогою яких задається багатоточкова 

задача, є елементами широких класів гладких функцій та топологічно спряжених 

до них просторів. Встановлено, що розв’язки зазначених задач володіють 

властивістю локалізації (властивістю локального покращення збіжності). 

Досліджено топологічну структуру просторів 
kl

S , nm
S  та nm

kl
S

  
( 1},{ klk , 1},{ nmn  – монотонно зростаючі послідовності додатних чисел з 

певними властивостями), які є узагальненнями відомих просторів типу S , введе-

них І. М. Гельфандом та Г. Є. Шиловим. Доведено, що у просторах nm

kl
S  визначені 

і є неперервними операції диференціювання, зсуву аргументу, множення на 

нескінченно диференційовні функції, які задовольняють певні умови. 

Обґрунтовано, що в цих просторах визначені і є неперервними не лише оператори 

узагальненого диференціювання Гельфонда-Леонтьєва ),(= FDA n
, Nn , а й 

оператори k
k

k

AcA 


0=

=)( , які трактуються як оператори узагальненого 

диференціювання нескінченного порядку. 

Досліджено задачу Коші та нелокальну доточкову за часом задачу для 

еволюційних рівнянь із вказаними операторами, доведено їх коректну розв’язність. 

Знайдено аналітичне зображення розв’язків вказаних задач у випадках, коли 

nm

kl
Sf   та 








 nm

kl
Sf . 

У просторах узагальнених елементів, які ототожнюються з формальними 
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рядами Фур’є, введено операцію “абстрактної згортки”. За допомогою цієї операції 

невід’ємні самоспряжені оператори із суто дискретними спектрами трактуються як 

оператори згортки. Такий підхід дозволив встановити для широкого класу 

диференціально-операторних рівнянь коректну розв’язність нелокальної 

багатоточкової задачі. 

Знайдено: а) структуру фундаментального розв’язку )(tG , ](0,Tt , та ви-

вчено його властивості; б) зображення розв’язку )(tu  у вигляді згортки ftG *)( , 

де граничний елемент f  є лінійним неперервним функціоналом на певному 

підпросторі основних елементів XHX   ( H  – гільбертів простір). 

Встановлено, що )({ tu , )(tG , XTt  ]}(0,  і )(tu  – сильно диференційовна на 

](0,T  функція, яка задовольняє граничну умову у просторі X  . 

Для еволюційних рівнянь з невід’ємними самоспряженими операторами в 

гільбертовому просторі знайдено “максимальний” простір елементів для 

постановки нелокальної багатоточкової задачі, за якими розв’язок )(tu  однозначно 

відновлюється і володіє необхідними властивостями. 

Наведені в дисертації результати одержані за допомогою методів теорії 

просторів основних та узагальнених функцій, класичних методів теорії задачі Коші 

для лінійних параболічних та B -параболічних рівнянь, методу дослідження 

параметрикса параболічних псевдодиференціальних рівнянь з однорідними 

символами, методів дослідження фундаментального розв’язку задачі Коші для B -

параболічних рівнянь, що ґрунтуються на використанні перетворення Бесселя та 

формули Фаа ді Бруно диференціювання складеної функції, методів теорії 

формальних рядів Фур’є та теорії граничних значень розв’язків диференціально-

операторних рівнянь першого порядку. 

Результати можуть знайти застосування у теорії сингулярних параболічних 

рівнянь, параболічних псевдодиференціальних рівнянь, рівнянь з частинними 

похідними нескінченного порядку та теорії узагальнених функцій. 
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АНОТАЦІЯ 
 

Мартинюк О. В. Задача Коші та нелокальні багатоточкові задачі для 

еволюційних рівнянь першого порядку за часовою змінною. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних 

наук за спеціальністю 01.01.02 – диференціальні рівняння. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки 

України, Київ, 2017. 
 

Дисертаційна робота присвячена побудові теорії коректної розв’язності 

задачі Коші та нелокальної багатоточкової за часом задачі для еволюційних рівнянь 

вигляду 0=)(/ uAtu  , де )(A  – ціла функція від оператора A , зокрема, 

AA =)( , A  – псевдобесселевий оператор, побудований як за сталим, так і за 

змінним символом, негладким у точці 0= , з класу, який містить символи, що 

задовольняють умову “параболічності”, або A  – оператор узагальненого 

диференціювання Гельфонда-Леонтьєва, )(A  розглядається у різних зліченно-

нормованих просторах нескінченно диференційовних функцій (чи їх проективних 

або індуктивних границях). Досліджені також еволюційні рівняння вказаного 

вигляду з невід’ємними самоспряженими операторами в абстрактному 

гільбертовому просторі. 

Ключові слова: задача Коші, нелокальна багатоточкова за часом задача, 

фундаментальний розв’язок, коректна розв’язність, простори основних та 

узагальнених функцій, еволюційні рівняння, оператор узагальненого 

диференціювання, псевдобесселеві оператори. 
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The thesis is devoted to the construction of theory of correct solvability of the 

Cauchy problem and nonlocal multipoint problem for evolutionary equations of the form

0=)(/ uAtu  , where )(A  is an entire function of the operator A , in particular 

AA =)( , where either A  is a pseudo-Bessel operator, constructed for both constant 

and varying symbol, non-smooth in the point 0= , from the class that contains symbols 

that satisfy “parabolic” condition, or A  is an operator of generalized Gelfond-Leontiev 

differentiation, )(A  is considered in various countably normalized spaces of infinitely 

differentiable functions (or their projective or inductive limits). There are also researched 

the evolution equations of the form given with nonnegative self-adjoint operators in 

abstract Hilbert space. 

Keywords: Cauchy problem, nonlocal multipoint with respect to time problem, 

fundamental solution, correct solvability, spaces of major and generalized functions, 

evolution equations, operator of generalized differentiation, pseudo-Bessel operators. 
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Мартынюк О. В. Задача Коши и нелокальные многоточечные задачи 

для эволюционных уравнений первого порядка по часовой переменной. – 

Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических 

наук по специальности 01.01.02 – дифференциальные уравнения. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и 

науки Украины, Киев, 2017. 
 

Диссертационная робота посвящена построению теории корректной 

разрешимости задачи Коши и нелокальной многоточечной по времени задачи для 

эволюционных уравнений вида 0=)(/ uAtu  , где )(A  – целая функция от 

оператора A , в частности, AA =)( , A  – псевдобесселевый оператор, 

построенный как с помощью постоянного, так и с помощью переменного символа, 

недифференцируемого в точке 0= , из класса, содержащего символы, 

удовлетворяющие условию “параболичности”, или A  – оператор обобщенного 

дифференцирования Гельфонда-Леонтьева, )(A  рассматривается в разных 

счетно-нормированных пространствах бесконечно дифференцируемых функций 

(или их проективных либо индуктивных пределах). Исследованы также 

эволюционные уравнения указанного вида с неотрицательными 

самосопряженными операторами в абстрактном гильбертовом пространстве. 

Ключевые слова: задача Коши, нелокальная многоточечная по времени 

задача, фундаментальное решение, корректная разрешимость, пространства 

основных и обобщенных функций, эволюционные уравнения, оператор 

обобщенного дифференцирования, псевдобесселевые операторы. 


