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ЖИТТЯ I НАУКОВА ДIЯЛЬНIСТЬ
ПРОФЕСОРА ВАСИЛЯ IВАНОВИЧА

ФОДЧУКА
Ярослав Бiгун, Iгор Черевко

Чернiвецький нацiональний унiверситет iменi Юрiя Федьковича

Майбутнiй вчений-математик Василь Фодчук народився у селi
Тулова Снятинського району 30 сiчня 1936 року в родинi селян Iвана
Фодчуката Парасковiї Порайко.

У 1947–1951 рр. Василь Фодчук навчався в Устянськiй семирi-
чнiй, а у 1951–1953 рр. – у Прутiвськiй середнiй школах; скрiзь лише
вiдмiннi i добрi оцiнки з усiх дисциплiн.

У 1953 роцi вступив на фiзико-математичний факультет Чернi-
вецького державного унiверситету. Спецiалiзувався на кафедрi ди-
ференцiальних рiвнянь, якою на той час завiдував професор Василь
Павлович Рубаник.
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Ще в студентськi роки пiд керiвництвом доцента Василя Павло-
вича Рубаника) юнак почав займатися науково-дослiдною роботою.
Ректорат i Рада студентського товариства ЧДУ нагородили поче-
сною грамотою студента II курсу фiзико-математичного факульте-
ту Фодчука В. I. за представлену ним на X наукову конференцiю
12 квiтня 1955 року роботу на тему: «Iснування квазiперiодичного
розв’язку лiнiйного диференцiального рiвняння з квазiперiодичними
коефiцiєнтами».

У 1958 роцi Василь Iванович Фодчук успiшно закiнчив унiверси-
тет i був направлений на роботу до села Веренчанка Заставнiвського
району Чернiвецької областi.

Академiк Ю.О. Ми-
тропольський – пе-
дагог i органiзатор
науки.

З 1959 р. розпочався 23-рiчний Київ-
ський перiод життя В.I. Фодчука, пов’яза-
ний з Iнститутом математики АН УРСР.
Директором iнституту всi цi роки був ви-
датний український математик i механiк,
академiк АН СРСР i НАН України, герой
України Юрiй Олексiйович Митропольський
(3.01.1917 - 14.06.2008). Науковим керiвником
кандидатської i докторської дисертацiй В.I.
Фодчука якраз i був цей талановитий учений,
педагог i органiзатор науки. Новi напрямки
дослiдження в Українi нелiнiйних коливань
закладенi i розвинутi в працях М.М. Крило-
ва, Н.Н. Боголюбова, Ю.О. Митропольського,

дiстали назву "Нелiнiйна механiка". Українська школа з нелiнiйної
механiки здобула свiтове визнання i до її розвитку внiс свiй доробок
професор В.I. Фодчук зi своїми учнями.

Пiд час навчався в аспiрантурi в 1959-1962рр. науковi пошуки
В.I. Фодчука стосувались застосування асимптотичних методiв до
дослiдження складних систем диференцiальних рiвнянь, в яких вра-
ховано фактор запiзнення. Василь Iванович наполегливо й плiдно
працював i одержав ряд вагомих результатiв. Про це свiдчать i його
4 публiкацiї в авторитетних українських математичних журналах в
1962 р.

Вiдзначимо, що його першою публiкацiєю була стаття в Україн-
ському математичному журналi в 1962 роцi у спiвавторствi з Ва-
силем Павловичем Рубаником (1.01.1917 - 9.04.1993), засновником i
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першим завiдувачем кафедри прикладної математики i механiки в
1962-1972 рр.

Василь Iванович зi своїм вчителем Юрiєм Олексiйовичем

Професор Василь Павлович Рубаник

Об’єктом дослiдження в кандидатськiй дисертацiї В.I. Фодчука
були нелiнiйнi диференцiальнi рiвняння iз запiзненням аргументу,
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якi мiстять малий параметр. У роботi розглянутi задачi трьох ти-
пiв: застосування асимптотичних методiв Крилова-Боголюбова до
квазiлiнiйних рiвнянь iз запiзненням, обґрунтування принципу усе-
реднення Боголюбова до нелiнiйних диференцiальних рiвнянь iз за-
пiзненням аргументу; узагальнення методу iнтегральних многовидiв
Боголюбова-Митропольського для названих систем рiвнянь.

В.I. Фодчук успiшно захистив кандидатську дисертацiю 12 сiчня
1963 року на засiданнi Об’єднаної Вченої ради iнститутiв математи-
ки, кiбернетики i Головної астрономiчної обсерваторiї АН УРСР.

В.I. Фодчук 7 липня 1967 р. затверджений Президiєю АН УРСР
у вченому званнi старшого наукового спiвробiтника за спецiальнiстю
математична фiзика.

В.I. Фодчук продовжував плiдно працювати у науковiй царинi i за
десять рокiв пiдготував свою фундаментальну працю - докторську
дисертацiю "Асимптотические методы нелинейной механики в тео-
рии дифференциально-разностных уравнений спецiальнiсть 01-003 -
диференцiальнi i iнтегральнi рiвняння. Офiцiйним опонентом висту-
пили авторитетнi вченi-математики, професори С.М. Шiманов, Ю.О.
Рябов i К.Г. Валєєв.

Злiва-направо: В.I.Фодчук, В.П.Рубаник, А.Б.Васильєва,
В.Г.Коломiєць, О.М. Шарковський
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В Iнститутi математики Академiї Наук України
Злiва-направо (нижнiй ряд): М.В. Азбелєв, В.П. Рубаник,
О.Ю. Романенко, Ю.О. Митропольський, А.Д. Мишкiс,

О.М. Шарковський;
(верхнiй ряд):В.М. Шевело, М.I, Шкiль, В.I. Фодчук,

А.М. Самойленко, А.А. Мартинюк

В.I. Фодчук на конференцiї в Чехословаччинi
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У своїй докторськiй дисертацiї Василь Iванович продов-
жив дослiдження диференцiально-рiзницевих i диференцiально-
функцiональних рiвнянь та впливу на поведiнку їх розв’язкiв фа-
ктору запiзнення або пiслядiї. Докторська дисертацiя складається зi
вступу, п’яти роздiлiв i списку лiтератури, який мiстить 244 назви.
У першому роздiлi вивчаються важливi питання iснування i єдностi
розв’язку деяких диференцiальних рiвнянь iз запiзненням, зокрема,
рiвняння

dx

dt
= f (t, x (t) , x (t−∆)) , t > t0.

Це рiвняння вибите на надгробнiй плитi на могилi В.I. Фодчука в м.
Чернiвцi.

В роботi одержано результати для нових i досить широких класiв
диференцiальних. Доведено також теореми iснування i єдностi гло-
бального розв’язку системи рiвнянь, близької до лiнiйної, дослiдже-
но обмеженi розв’язок початкової задачi на пiвосi i доведено аналог
вiдомої теореми П. Боля.

Другий роздiл дисертацiї присвячений розробцi й обґрунтуванню
методу усереднення для диференцiальних рiвнянь iз запiзненням i
малим параметром. Вагомим здобутком є теорема про обґрунтуван-
ня методу усереднення для диференцiальних рiвнянь нейтрального
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типу, тобто рiвнянь, якi описують процеси, залежнi вiд стану, i вiд
швидкостi в попереднi моменти часу. Такий же результат одержа-
но для сингулярно збуреної системи нейтрального типу. Такими си-
стемами рiвнянь описуються процеси, швидкостi компонент в яких
сильно вiдрiзняються. У цьому ж роздiлi наведенi результати з асим-
птотичного iнтегрування диференцiальних рiвнянь з розподiленими
параметрами. Такими рiвняннями можна описати, наприклад, коли-
вання струни, на яку дiє мала за величиною сила iз запiзненням.

Третiй роздiл дисертацiї присвячений розробцi алгоритмiв зна-
ходження наближених розв’язкiв у виглядi асимптотичних рядiв за
степенями малого параметра для диференцiальних рiвнянь iз запi-
зненням, якi не зводяться до стандартного вигляду. Такi рiвнян-
ня мають широке застосування в теорiї нелiнiйних коливань. Тут
Василь Iванович не тiльки дав способи побудови асимптотичних
розв’язкiв, але й вивiв формули для першого i покращеного першого
наближення, що важливо для практичних застосувань. Прагнення
до завершеностi й застосування в прикладних задачах характернi
для наукових праць В.I. Фодчука. Також у цьому роздiлi дослiдже-
но й наведено алгоритми побудови перiодичних розв’язкiв для ди-
ференцiальних рiвнянь запiзнюючого й нейтрального типiв.

Значний вклад Василя Iвановича в розвиток iнтегральних мно-
говидiв для нелiнiйних диференцiально-функцiональних рiвнянь iз
запiзненням аргументу як спецiального так i загального вигляду, а
також деяких застосувань цiєї теорiї. Головна увага тут придiлена
питанням iснування iнтегральних многовидiв скiнченної розмiрностi
та дослiдження їх стiйкостi.

Для розв’язання цих задач Василь Iванович зустрiвся з рядом
принципових труднощiв, подолати якi вже не можна було тими ме-
тодами i засобами, якi використовуються для рiвнянь без запiзнен-
ня. Розвиток методу iнтегральних многовидiв у працях В.I. Фодчука
отримав визнання в українських i зарубiжних математикiв i став ва-
жливим кроком у цiй теорiї та знайшов продовження в подальших
дослiдженнях з його учнями I.М. Черевком та I.I. Клевчуком.

Для розв’язання цих задач Василь Iванович зустрiвся з рядом
принципових труднощiв, подолати якi вже не можна було тими ме-
тодами i засобами, якi використовуються для рiвнянь без запiзнен-
ня. Розвиток методу iнтегральних многовидiв у працях В.I. Фодчука
отримав визнання в українських i зарубiжних математикiв i став ва-
жливим кроком у цiй теорiї. Зокрема, в подальших дослiдженнях з
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його учнями I.М. Черевком та I.I. Клевчуком.
У заключному, п’ятому роздiлi докторської дисертацiї, запропо-

новано метод дослiдження iнтегральних многовидiв для загальних
диференцiально-функцiональних рiвнянь. Цi результати стали но-
вим кроком в методицi дослiдження таких рiвнянь, оскiльки є мо-
жливiсть дослiджувати властивостi розв’язкiв у просторi зi скiнчен-
ним базисом, а також побудови iнтегральних многовидiв, розмiрнiсть
яких менша за розмiрнiсть фазового простору, i якi володiють вла-
стивостями стiйкостi, обмеженостi тощо.

У цьому ж роздiлi дослiджено питання про iснування та стiй-
кiсть iнтегрального многовиду тороїдального типу. Вказанi можли-
востi узагальнення i застосування одержаних результатiв.

В останньому параграфi дисертацiї наведено теореми про iснува-
ння та властивостi iнтегрального многовиду для сингулярно збуре-
них систем диференцiальних рiвнянь у банаховому просторi. В таких
просторах можна вивчати дуже широкi класи диференцiальних, рi-
зницевих та iнших рiвнянь.

З 1972 року розпочався другий, Чернiвецький перiод, у життi й
дiяльностi В. I. Фодчука. У 1972 роцi Василя Iвановича запросили
працювати у Чернiвецький державний унiверситет. Василь Iванович
Фодчук 4 вересня 1972 року був обраний на посаду завiдувача кафе-
дри прикладної математики i механiки, де вiн працював впродовж
двадцяти рокiв. Тут повною мiрою проявився його науковий, педа-
гогiчний та органiзаторський хист i талант.

Диплом доктора фiзико-математичних наук Василевi Iвановичу
було видано 17 лютого 1975 року, а 21 травня 1976 року йому при-
своєно вчене звання професора по кафедрi прикладної математики
i механiки.

Пiд керiвництвом Василя Фодчука виконано вiсiм кандидатських
дисертацiй: В. А. Домбровський (1972), А. Холматов (1975), М. С.
Бортей (1980), Я. Й. Бiгун (1981), I. М. Черевко (1983), I. I. Клевчук
(1986), М. М. Попов (1987), I. В. Якiмов (1989).

Плануючи для своїх учнiв теми наукових дослiджень, Василь Iва-
нович пiдбирав їх так, щоб вони були актуальними, мали перспекти-
ву розвитку i пiсля захисту кандидатських дисертацiй, а також не
створювали для науковцiв конкуренцiї на науковому полi.

П’ятеро учнiв Фодчука працювали на кафедрi прикладної мате-
матики i механiки - доценти М. С. Бортей, Я. Й. Бiгун, I. М. Черевко,
I. I. Клевчук та I. В. Якiмов. Двоє з них, Я. Й. Бiгун та I. М. Черев-
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ко, пiзнiше стали докторами наук зi спецiальностi "Диференцiальнi
рiвняння". Ще один його учень, Попов М. М., - доктор наук iз спе-
цiальностi "Математичний аналiз".

Завдяки його копiткiй працi вдалося чимало досягти в науковiй
та навчальнiй царинi, зокрема, кафедра "узаконила"пiдготовку фа-
хiвцiв зi спецiальностi 0647 - прикладна математика.

Професор Василь Фодчук успiшно керував колективом кафедри
прикладної математики i механiки з виконання науково-дослiдних
тем:
1. Асимптотичнi i числово-аналiтичнi методи дослiдження коливань
i стiйкостi нелiнiйних систем (1986-1990 рр.).
2. Асимптотичнi i числово-аналiтичнi методи дослiдження
диференцiально-функцiональних рiвнянь (1991-1992 рр.).

Завдяки зусиллям i науковому авторитету професора В.I. Фод-
чука пройшла конкурсний вiдбiр розроблена ним Республiкан-
ська науково-дослiдна робота (надалi - НДР) "Асимптотичнi i
числово-аналiтичнi методи дослiдження нелiнiйних диференцiаль-
них i диференцiально-функцiональних рiвнянь яка виконувалась на
математичному факультетi в 1991-1995 роках.

У 1986-1990 рр. пiд його керiвництвом на факультетi виконува-
лась НДР "Наближенi методи дослiдження систем регулярно i син-
гулярно збурених диференцiально-функцiональних рiвнянь".

Науковi результати В. I. Фодчука вiдображенi в монографiї та
сто тридцяти п’ятьох публiкацiях. Його науковi здобутки стосува-
лися широкого кола питань теорiї диференцiально-функцiональних
рiвнянь (надалi – ДФР). Ним вперше дано обґрунтування методу
усереднення для диференцiальних рiвнянь нейтрального типу, роз-
винено метод усереднення та асимптотичнi методи Крилова, Бого-
любова та Митропольського для сингулярно збурених диференцiаль-
них рiвнянь запiзнюючого та нейтрального типiв, дослiджено метод
iнтегральних многовидiв для нелiнiйних ДФР, вивчено схеми побу-
дови перiодичних та обмежених розв’язкiв рiвнянь iз запiзненням та
диференцiальних рiвнянь з частинними похiдними.

Професор В. I. Фодчук надавав значної уваги застосуванню ма-
тематичних методiв у прикладних дослiдженнях, розвитку комп’ю-
терного забезпечення кафедри. Вiн постiйно пiклувався про забезпе-
чення обчислювальними машинами класу в аудиторiї 24, яка тепер
носить його iм’я. А пiзнiше дбав про комп’ютерний клас (аудиторiя
19), але вже персональними комп’ютерами та вiдповiдним програм-
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ним забезпеченням. Пiд керiвництвом професора виконувалось три
господарсько-договiрнi теми.

Нарада iз завiдувачами кафедр в деканатi математичного
факультету

1. Оптимiзацiя i програмна реалiзацiя алгоритмiв оцiнювання в на-
вiгацiйних системах.
2. Розвиток методiв iнтерполяцiї рiвномiрних сiток iз застосуванням
до задач навiгацiї i математичної фiзики.
3. Розробка спецiальних аналогових засобiв шумопогашення в каналi
зчитування.

Двi першi теми виконувалися сумiсно з Iнститутом математики
АН України, третя – з вiддiлом оптико-механiчних запам’ятовуючих
пристроїв i стосувалась актуальних проблем розробки магнiтних ди-
скiв для персональних комп’ютерiв. Вiн мав тiснi науковi зв’язки з
колегами з України, Росiї, Середньої Азiї та з країн, якi тодi на-
зивалися країнами далекого зарубiжжя. Йому нерiдко надсилали
монографiї, збiрники праць й окремi вiдбитки статей Д. Байнов з
Болгарiї, А. Халанай з Румунiї, А. М. Звєркiн, Г. А. Каменський, С.
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Б. Норкiн, Л. Е. Ельсгольц, Ю. О. Рябов, Є. О. Гребенiков, О. М.
Фiлатов, В. Ш. Бурд, В. Р. Пєтухов з Росiї та iн.

На науково-методичному семiнарi кафедри ПММ

Професор В. I. Фодчук вдало поєднував наукову та навчально-
виховну роботу. За результатами наукових дослiджень вiн чи-
тав спецкурси "Додатковi глави фiзико-математичних дисциплiн"i
"Асимптотичнi методи в нелiнiйнiй механiцi". Високопрофесiйно пiд-
ходив до викладання курсу вищої математики, який на той час ка-
федра забезпечувала на загальнотехнiчному факультетi. Курс ви-
щої математики читався впродовж п’яти семестрiв на вечiрньому
та заочному вiддiленнях. Василь Iванович надзвичайно професiйно
i вимогливо пiдходив до його викладанняя, особисто прочитав його
у кожному семестрi, пiдготував навчальнi посiбники. Василь Iвано-
вич, як завiдувач кафедри, вiдвiдував заняття викладачiв, особливо
тих, хто тiльки розпочав свою викладацьку працю. Свої враження
i рекомендацiї вiн записував в окремий зошит, який i досi зберiга-
ється на кафедрi. Обговорення заняття для викладача, який його
провiв, сприяло, найперше, покращенню ним методичного та науко-
вого рiвня викладання дисциплiни, а не тiльки акцентуваннi уваги
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на критичних зауваженнях. Хоча Василь Iванович, як висококвалi-
фiкований математик i добрий методист, добре вiдчував найтоншi
нюанси як змiсту, так i форми проведення заняття викладачем з
будь-якої навчальної дисциплiни.

Викладачi кафедри ПММ у 1985 р.

УЧНI ВАСИЛЯ ФОДЧУКА

Домбровський Василь Андрiйович пiд керiвництвом старшо-
го наукового спiвробiтника В. I. Фодчука захистив у 1972 роцi дисер-
тацiю «Применения асимптотических методов к некоторым классам
линейных и квазилинейных систем и уравнений в частных произво-
дных с запаздыванием».

Холматов Абдiнабi закiнчив аспiрантуру в 1974 роцi при ка-
федрi прикладної математики i механiки Чернiвецького державно-
го унiверситету та захистив у 1975 роцi дисертацiю «Исследова-
ние и методы построения периодических и ограниченых решений
дифференциально-функциональных уравнений нейтрального типа».
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Бортей Мирослав Степанович навчався в аспiрантурi з 1973
по 1976 рр. Дисертацiю «Исследование и построение квазиперио-
дических решений нелинейных дифференциально-функциональных
решений» захистив у травнi 1980 року.

Бiгун Ярослав Йосипович навчався в аспiрантурi з 1977 по
1980 рр., дисертацiю «Разработка и обоснование асимптотических
методов для дифференциально-функциональных уравнений» захи-
стив у 1981 роцi. Докторську дисертацiю «Усереднення в багаточа-
стотних системах диференцiально-функцiональних рiвнянь» захи-
стив у 2009 роцi, науковий консультант – академiк НАН України
Анатолiй Михайлович Самойленко. На кафедрi прикладної матема-
тики працює з 1974 року, доцент (вiд 1987 року), професор (з 2012
р.). Завiдувач кафедри з 1992 по 1996 рр. та з сiчня 2002 року.

Черевко Iгор Михайлович навчався в аспiрантурi з 1978 по
1982 рр. У 1983 роцi захистив кандидатську дисертацiю «Исследова-
ние интегральных многообразий сингулярной возмущённых диффе-
ренциально-функциональных уравнений». Докторську дисертацiю
«Iнтегральнi многовиди та апроксимацiйнi алгоритми дослiдження
диференцiально–функцiональних рiвнянь захистив» у 2004 роцi, на-
уковий консультант – академiк НАН України Микола Олексiйович
Перестюк. На кафедрi прикладної математики працював у 1978 –
2003 роках. З серпня 2003 року – завiдувач кафедри математично-
го моделювання, а з 2005 року – професор кафедри математичного
моделювання та декан факультету прикладної математики.

Клевчук Iван Iванович навчався в аспiрантурi з 1983 по
1986 рр. Дисертацiю «Принцип сведения и динамическая эквива-
лентность для дифференциально-функциональных уравнений» за-
хистив у 1986 роцi.

Якiмов Iгор Вiкторович навчався в аспiрантурi у 1986–1989
роках, дисертацiю «Асимптотические разложения решений сингу-
лярно возмущенных дифференциальных уравнений с отклоняющим-
ся аргументом» захистив у 1989 роцi.

Попов Михайло Михайлович захистив кандидатську дисер-
тацiю «Геометрия несепарабельных пространств Lp (µ)» за спецiаль-
нiстю математичний аналiз у 1987 роцi, науковий спiвкерiвник А. М.
Плiчко.
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ОСНОВНI ДАТИ ЖИТТЄВОГО ШЛЯХУ

30.01.1936 – народився в с. Тулова Снятинського району на Iвано-
Франкiвщинi.

1943–1947 – учень початкової школи у Туловi.
1947–1951 – навчався в Устянськiй семирiчнiй школi.
1.09.1951–2.07.1953 – навчався у Прутiвськiй середнiй школi.
1.09.1953–30.06.1958 – навчався на математичному вiддiленнi

фiзико-математичного факультету ЧНУ, спецiалiзацiя на кафедрi
диференцiальних рiвнянь.

29.08.1958–10.11.1959 – вчитель математики Веренчанської сере-
дньої школи Кiцманського району.

1.12.1959–1.12.1962 – навчався в аспiрантурi Iнституту математи-
ки Академiї наук УРСР (м. Київ).

12.01.1963 – захистив кандидатську дисертацiю «Некоторiе вопро-
сi теории дифференциальнiх уравнений с запаздiванием», науковий
керiвник – академiк Ю. О. Митропольський.

1.12.1962–20.11.1972 – працював в Iнститутi математики АН
України на посадах наукового i старшого наукового спiвробiтника.

5.11.1965 – затверджений у вченому званнi старшого наукового
спiвробiтника за спецiальнiстю математична фiзика.

05.1972 – захистив докторську дисертацiю ”Асимпотические ме-
тоды в теории дифференциально-разностных уравнений”, науковий
консультант – академiк Ю. О. Митропольський.

20.11.1972–9.05.1992 – завiдував кафедрою прикладної математи-
ки i механiки Чернiвецького державного унiверситету.

21.05.1976 – присвоєно вчене звання професора по кафедрi при-
кладної математики i механiки.

9.05.1992 – вiдiйшов у вiчнiсть. Похований на центральному кла-
довищi м. Чернiвцi.
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Про cтруктуру множини неперервних
розв’язкiв систем нелiнiйних рiзницевих

рiвнянь в околi особливої точки
Абдивалi Акбергенов

Iнститут математики НАН України, Київ, Україна
E-mail: Abdivali.Akbergenov@gmail.com

Розглядається система нелiнiйних рiзницевих рiвнянь

y(t+ 1) = Λ(t)y(t) + f̄(t, y(t)), (1)

де Λ(t) - неперервна, 1-перiодична матриця, detΛ(t) ̸= 0, та вектор-
функцiя f̄(t, y) ∈ Cky , k > 1, t∈R, |y| ≤ b, при наступних припущен-
нях:

1. коренi λi(t), i = 1, 2, ..., n, рiвняння det(Λ(t) − λ(t)E) = 0 —
дiйснi, неперервнi 1-перiодичнi функцiї такi, що

λi(t) ̸= λj(t), i ̸= j, 0 < |λi(t)| < 1, i, j = 1, 2, ..., n, t ∈ [0, 1);
2. для довiльного набору (i1, ..., in) цiлих невiд’ємних чисел

(
n∑
j=1

ij ≥ 2) при t ∈ R виконуються нерiвностi

λi(t) ̸= λi11 (t) · λi22 (t) · . . . · λinn (t), i = 1, 2, ..., n,
n∑
j=1

ij ≤ k

де k> lnλ∗
lnλ∗ ,λ∗=min

{
min
t
{|λi(t)|, i=1, n}

}
, λ∗=max

{
max
t
{|λi(t)|,i =1, n}

}
;

3. функцiї f̄i, i = 1, ..., n, — неперервнi N -перiодичнi по t та нале-
жать класу Ck по y1, . . . , yn при |yi| ≤ b, i = 1, . . . , n;

4. функцiї f̄i, i = 1, ..., n, та всi частиннi похiднi першого порядку
по y1, . . . , yn обертаються в нуль при yi = 0, i = 1, . . . , n.

Вивчається питання побудови загального неперервного розв’язку
системи рiвнянь (1). Зокрема, доведена наступна теорема.

Теорема 1. Нехай виконуються умови 1-4. Тодi iснує замiна
змiнних z(t) = γ(t, y(t)), де γ(t, y(t)) - непрервна, N -перiодична
по t вектор-функцiя, яка належить до класу Ck по y при t ∈ R,
|y| = max

1≤i≤n
|yi| ≤ b∗ < b, причому γ(t, 0) ≡ 0, ∂γ(t,y)∂y

∣∣∣
y=0

=E, E - оди-

нична (n×n) матриця, яка зводить систему рiвнянь (1) до лiнiйного
вигляду

z(t+ 1) = Λ(t)z(t).
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Розглянуто також питання побудови множини неперервних
розв’язкiв системи рiвнянь (1) у випадку, коли Теорема 1 не має
мiсця.

Про експоненцiйну стiйкiсть
iнтегральних множин

Фарход Асроров

Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, Київ,
Україна

E-mail: far@ukr.net

Розглядається система рiвнянь

dφ

dt
= a(t, φ, x, ε),

dx

dt
= P(t, φ, x, ε)x+ f(t, φ, ε) (1)

в якiй t ∈ R, x ∈ Rn, a(t, φ), f(t, φ), P (t, φ)− неперервнi по t та задо-
вольняють умовi Лiпшиця по φ , 2π-перiодичнi по φν , ν = 1,m, та
обмеженi при t ∈ R,φ ∈ ℑm.

Нехай при ε = 0 ця система має iнтегральну експоненцiйно стiйку
множину

x = u(t, φ), t ∈ R, φ ∈ ℑm, u ∈ C(R×ℑm), (2)

що лежить в областi

∥x∥ ≤ d, t ∈ R, φ ∈ ℑm. (3)

Спираючись на класичнi результати [1], в роботi запропоновано
новi умови на параметри задачi (1),(2), якi для достатньо малих ε > 0
гарантують iснування експоненцiйно стiйкої iнтегральної множини
для збуреної системи (1).

[1] Самойленко А.М., Элементы математической теории многочастотных
колебаний. Инвариантные торы., Наука, Москва, 1987.

[2] Асроров Ф.А., Перестюк Н.А., Функция Грина-Самойленко и существо-
вание интегральных множеств линейных расширений неавтономных си-
стем, УМЖ 46 (8), (1994), С.1067-1071.
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Математична модель процесу горiння
твердого палива в шахтно-шарових топках

Марiя Астаф’єва

Київський унiверситет iменi Бориса Грiнченка, Київ, Україна
E-mail: m.astafieva@kubg.edu.ua

На основi диференцiальних рiвнянь розроблено математичну мо-
дель процесу горiння твердого палива в шахтно-шарових топках з
поступальним (випадок 1) та обертальним (випадок 2) перемiщен-
ням палива на колосниковiй решiтцi, яка дозволяє зробити ряд ви-
сновкiв про основнi параметри зони горiння, розрахувати довжину
lp (у випадку 1) i радiус R (у випадку 2) решiтки та час повного
згоряння на нiй палива. Встановлено, що лiнiйна (у випадку 1) та
кутова (у випадку 2) швидкостi частинки коксу, що, за припущен-
ням, має форму кулi, лiнiйно залежить вiд її дiаметра (δ). А зале-
жнiсть висоти шару (h) вiд дiаметра частинки в обох випадках ква-
дратична. З урахуванням цього факту приходимо до диференцiаль-
них рiвнянь δ1,5(x)δ′(x) = −A (у випадку 1) та δ1,5(φ)δ′(φ) = −AR
(у випадку 2), де стала A виражається через вихiднi данi: поча-
тковi дiаметр частинки (δn) та її швидкiсть (vn), густину палива
(ρ), швидкiсть дуття (W ), середню молярну концентрацiю кисню
(Co) та коефiцiєнт дифузiї (D). Iнтегруючи останнi рiвняння, має-
мо δ(x) =

[
5
2A(lp − x)

] 2
5 (у випадку 1) та δ(φ) =

[
5
2AR(π − φ)

] 2
5 (у

випадку 2). Звiдси знаходимо довжину колосникової решiтки (у ви-
падку 1) lp =

δ2,5n

2,5A =
δ1,5n ρνn

5·0,185CoD0,5W 0,5 та квадрат радiуса решiтки

(у випадку 2) R2 =
δ1,5n Bp

2,5π·0,185CoD0,5W 0,5hnm
(hn – висота вiкна, Bp –

витрата палива, m – порiзнiсть шару).
Час повного згоряння: t = 5

3 · δnνn
(
5
2A

)− 2
5 · l

3
5
p (у випадку 1) та

t = 5
3π

3
5 · δnωn

·
(
5
2AR

)− 2
5 (у випадку 2). У припущеннi сталої швид-

костi горiння (Ks) знайдений час повного згоряння в обох випадках
t = ρδn

2Ks
вiдповiдає формулi для розрахунку тривалостi горiння, на-

веденiй в [1], що пiдтверджує адекватнiсть побудованої моделi.

[1] Померанцев В.В., Арефьев К.М., Ахмедов Д.Б. и др., Основы практической
теории горения, Энергоатомиздат, Л., 1986.
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Обернена задача теплопровiдностi в
областi з вiльною межею з виродженням

Катерина Балик, Микола Iванчов

Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка, Львiв,
Україна

E-mail: ivanchov@franko.lviv.ua

В областi QT = {(x, t) : 0 < x < tγh(t), 0 < t < T} з невiдомою
частиною межi x = tγh(t) розглянуто задачу визначення невiдомих
(h(t), a(t), u(x, t)), h(t) > 0, a(t) > 0, t ∈ [0, T ] з умов

ut = a(t)tβuxx + f(x, t), 0 < x < tγh(t), 0 < t < T, (1)
u(0, t) = µ1(t), u(tγh(t), t) = µ2(t), t ∈ [0, T ], (2)
a(t)ux(0, t) = µ3(t), t ∈ [0, T ], (3)
tγh(t)∫
0

u(x, t)dx = µ4(t), t ∈ [0, T ], (4)

де β > 0, γ > 0− заданi числа, а (h(t), a(t), u(x, t)) - невiдомi.
Встановлено умови iснування та єдиностi гладкого розв’язку за-

дачi.

Нелокальна задача
з умовами типу Самарського-Iонкiна

для диференцiально-операторних рiвнянь
другого порядку з iнволюцiєю
Ярослав Баранецький, Петро Каленюк

Нацiональний унiверситет “Львiвська полiтехнiка”, Львiв, Україна
E-mail: baryarom@ukr.net, pkalenyuk@gmail.com

Нехай H – гiльбертовий простiр, L (H) – множина лiнiйних, не-
перервних операторiв H → H, A : H → H – необмежений самоспря-
жений оператор з дискретним спектром σp(A) = {zk ∈ R : zk ∼ βkα

α, β > 0, k = 1, 2, ...}, H1 ≡ L2 ((0, 1) , H), D – сильна похiдна в H1,
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H (As) = {v ∈ H : Asv ∈ H}, s ≥ 0, B ∈ L (H), BAg = ABg,
g ∈ D (A). H2 ≡

{
y (x) ∈ H1 : D2y ∈ H1, A

2y ∈ H1

}
.

Розглядаємо задачу

L (D,A) y ≡ −D2y (x)+A2y+2B (Dy (x) +Dy (1− x)) = f (x) , (1)

l1y = Dy (0)−Dy (1)−B (Dy (0) +Dy (1)) = h1, y (0)−y (1) = h2, (2)

f (x) ∈ H1, h1 ∈ H3 = H

(
A

1
2

)
, h2 ∈ H4 = H

(
A

3
2

)
.

Нехай L : H1 → H1 оператор задачi (1), (2), Ly ≡ L (D,A) y,
y ∈ D (L), D (L) ≡ {y ∈ H2y = 0}, L0 – оператор задачi (1), (2) у
випадку B = 0, L1 оператор нелокальної задачi

−D2y+A2y = f,Dy (0)−Dy (1)−B (Dy (0) +Dy (1)) = 0, y (0)−y (1) = 0.

Два оператори H1 → H1 називаються майже подiбними, якщо
їхнi власнi значення спiвпадають, а системи кореневих функцiй цих
операторiв є базисами Рiсса.

Теорема 1. Оператори L,L0, L1 : H1 → H1 майже подiбнi. Си-
стема кореневих функцiй оператора L1 є системою власних фун-
кцiй оператора L.

Теорема 2. Для будь-яких f ∈ H1, h1 ∈ H3, h2 ∈ H4 iснує
єдиний розв’язок задачi (1), (2).

Про деякi напрями розвитку
асимптотичного методу

Крилова-Боголюбова для
диференцiальних рiвнянь iз запiзненням

Ярослав Бiгун

Чернiвецький нацiональний унiверситет iменi Юрiя Федьковича,
Чернiвцi, Україна

E-mail: yaroslav.bihun@gmail.com

Асимтотичнi методи нелiнiйної механiки, зокрема метод усередне-
ння, найбiльш повний розвиток одержали в працях київської школи
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математикiв — М.М. Крилова, М.М. Боголюбова, Ю.О. Митрополь-
ського, А.М. Самойленка та їх учнiв [1,2]. Цi методи виявились ефе-
ктивними при дослiдженнi та побудовi наближених розв’язкiв для
широких класiв диференцiально-функцiональних рiвнянь.

У доповiдi розглядаються питання розвитку асимптотичного ме-
тоду Крилова-Боголюбова i методу усереднення в працях професора
Василя Iвановича Фодчука та його учнiв [5-10].

У докторськiй дисертацiї В.I. Фодчука [3] обгрунтовано метод усе-
реднення для системи диференцiально-рiзницевих рiвнянь запiзню-
ючого типу

ẋ(t) = εX(t, x(t), x(t−∆)), t > 0 (1)

i нейтрального типу

ẋ(t) = εX(t, x(t), x(t−∆), ẋ(t−∆)), t > 0 (2)

на промiжку [0, Lε−1], 0 < ε – малий параметр, функцiя X(t, x, y) за-
довольняє умови Каратеодорi. Розвинуто принцип усереднення для
системи (1) i (2) i коли t ∈ R [7].

Асимптотичний метод застосовано для дослiдження мiшаної за-
дачi для слабконелiнiйних рiвнянь гiперболiчного типу запiзнюючого
i нейтрального типу в нерезонансному й багаточастотному резонан-
сному випадках. В явному виглядi побудовано перше i покращене
перше наближення.

В працях В.I. Фодчука та його учнiв [9, 10] розвинуто асимптоти-
чний метод для диференцiально-функцiональних рiвнянь вигляду

ẋ(t) = f(xt) + g(ẋt) + εF (t, xt), (3)

де f, g — лiнiйнi неперервнi функцiонали в C([−∆, 0],Rn), xt = x(t+
θ), θ ∈ [−∆, 0], F (t, φ) — нелiнiйний по φ функцiонал ∀t ∈ R.

Методика дослiдження багаточастотних систем методом усере-
днення, запроваджена в працях В.I. Арнольда, Е.О. Гребенiкова i
М.М. Хапаєва, розвинута для систем iз запiзненням вигляду

ẋ = εX(τ, x, φ), φ̇ = ω(x) + εY (τ, x, φ), (4)

де x ∈ D ⊂ Rn, φ ∈ Tm, (ω1, ..., ωn) — вектор частот. У процесi кво-
люцiї система (4) може проходити через резонанси i внаслiдок цього
може втрачатись близькiсть розв’язку x(t, ε) i розв’язку усередне-
ного за швидкими змiнними (φ1, ..., φn) рiвняння. Одержано оцiн-
ку похибки методу усереднення на промiжку [0, Lε−1], порядок якої
O(

√
ε).
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А.М. Самойленком запропоновано новий пiдхiд у дослiдженнi ба-
гаточастотних систем, розвинутий для широких класiв коливних си-
стем з початковими i крайовими умовами [2]. Для багаточастотних
систем диференцiально-рiзницевих рiвнянь i рiвнянь з перетвореним
аргументом цей пiдхiд застосований для дослiдження багаточасто-
тних систем

dx

dτ
= X(τ, x∆, φθ, ε),

dφ

dτ
=
ω

ε
+ Y (τ, x∆, φθ, ε), (5)

x∆ = (x∆1 , ..., x∆r ), φθ = (φθ1 , ..., φθs). Розглянуто випадки повiльно
змiнного вектора частот, коли ω = ω(x) i ω = ω(τ, x, xσ), одержано,
явно залежнi вiд малого параметра оцiнки похибки методу усередне-
ння [12].

Актуальною залишається проблема обгрунтування методу усере-
днення за швидкими змiнними для системи рiвнянь вигляду (5) на
осi, дослiдження цiєї системи у випадку iєрархiї частот, питання ко-
ректностi i усереднення, коли заданi рiзного вигляду локальнi умови,
наприклад,

τ2∫
τ1

f(τ, x∆(τ), φΘ(τ))dτ = d, 0 < τ1 < τ2 < L;

дослiдження багаточастотних систем iз запiзненням, яке залежить
вiд стану системи, та iншi.

[1] Боголюбов Н.Н., Митропольский Ю.А. Асимптотические методы в тео-
рии нелинейных колебаний, Наука, Москва, 1974.

[2] Самойленко А.М., Петришин Р.I. Математичнi аспекти теорiї нелiнiйних
коливань, Наукова думка, Київ, 2004.

[3] Рубаник В.П. Колебания квазилинейных систем с запаздыванием, Наука,
Москва, 1969.

[4] Митропольский Ю.А., Мартынюк Д.И. Периодические и квазипериодиче-
ские колебания систем с запаздыванием, Вища школа, Киев, 1979.

[5] Mitropolsky Yu.A., Samoilenko V.Hr., Matarazzo G. On asymptotic solutions to
delay differential equations with slowly varying coefficients, Nonlinear Analysis,
52, (2003), p. 971–988.

[6] Фодчук В.И. Асимптотические методы нелинейной механики в теории
дифференциально-разностных уравнений. – Автореф. дис. ... д-ра физ.-
мат. наук, Ин-т математики АН УССР, Киев, 1972.
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физ.- мат. наук, Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко, Киев, 1981.

[11] Фодчук В.I., Бiгун Я.Й., Клевчук I.I., Черевко I.М., Якiмов I.В. Регулярно i
сингулярно збуренi диференцiально-функцiональнi рiвняння, Iн-т матема-
тики НАН України, Київ, 1996.

[12] Бiгун Я.Й. Асимптотические методы нелинейной механики в теории
дифференциально-разностных уравнений. – Автореф. дис. ... д-ра фiз.- мат.
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Про усереднення в багаточастотних
системах iз запiзненням i нелокальними

умовами

Ярослав Бiгун, Олександр Сорочан

Чернiвецький нацiональний унiверситет, Чернiвцi, Україна
E-mail: yaroslav.bihun@gmail.com, sorochan.alex@zoho.com

У роботi дослiджено систему диференцiальних рiвнянь iз лiнiйно
перетвореним аргументом вигляду

dx

dτ
= X(τ, xΛ, φΘ),

dφ

dτ
=
ω(τ)

ε
+ Y (τ, xΛ, φΘ), (1)

iз багатоточковими й iнтегральними умовами:

x(0) +
l∑

j=1

αjx(ξj) = d1, (2)
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φ(0) +

τ2∫
τ1

[ q∑
j=1

gj(τ, xΛ(τ))φθj (τ) + f(τ, xΛ(τ), φΘ(τ))
]
dτ = d2. (3)

Тут 0 ≤ τ ≤ L, x ∈ D, φ ∈ Tm, (0, ε0] ∋ ε — малий параметр,
Λ = (λ1, . . . , λp), Θ = (θ1, . . . , θq), λi, θj ∈ (0, 1), xλi(τ) = x(λiτ),
φθj (τ) = φ(θjτ), d1 i d2 – заданi n− i m−вектори вiдповiдно.

У роботi використано методику дослiдження багаточастотних си-
стем [1] i розширено клас крайових задач, розглянутих в [2]. У проце-
сi еволюцiї система (1) може проходити через резонанси, що суттєво
ускладнює дослiдження iснування розв’язку та обгрунтування мето-
ду усереднення. Умовою резонансу в точцi τ є виконання рiвностi

q∑
ν=1

θν(kν , ω(θντ)) = 0, kν ∈ Rm, ∥k∥ ̸= 0.

Усереднення здiйснюється за швидкими змiнними ϕi в системi
рiвнянь (1) i в умовi (3). Усереднена задача набуває вигляду

dx

dτ
= X0(τ, xΛ),

dφ

dτ
=
ω(τ)

ε
+ Y0(τ, xΛ), (4)

x(0) +

q∑
j=1

αjx(ξj) = d1,

φ(0) +

τ2∫
τ1

[ l∑
j=1

gj(τ, xΛ(τ))φθj (τ) + f0(τ, xΛ(τ))
]
dτ = d2. (5)

Доведено iснування розв’язку задачi (4), (5), обгрунтовано метод усе-
реднення для повiльних змiнних й одержано оцiнки похибки вигляду

∥x(τ, ε)− x(τ)∥ ≤ cεα, 0 < α ≤ (mq)−1,

яка виконується для всiх τ ∈ [0, L] i при досить малому ε0 > 0.
Розглянуто частиннi випадки умов (2) i (3).

[1] Самойленко А.М., Петришин Р.I. Математичнi аспекти теорiї нелiнiйних
коливань, Наукова думка, Київ, 2004.

[2] Бiгун Я.Й. Iснування розв’язку та усереднення нелiнiйних багаточасто-
тних задач iз запiзненням, Укр. мат. журн., 59, №4, (2007), с. 485–499.
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Нестацiонарне температурне поле в
тришаровому симетричному просторi

Степан Блажевський

Чернiвецький нацiональний унiверситет iменi Юрiя Федьковича,
Чернiвцi, Україна

E-mail: s.blazhevskyy@chnu.edu.ua

Задача про структуру нестацiонарного температурного поля в
тришаровому симетричному просторi математично приводить до по-
будови обмеженого в областi

D+
2 = {(t, r) : t ∈ (0,∞), r ∈ (0, R1) ∪ (R1, R2) ∪ (R2,∞)}

розв’язку сепаратної системи диференцiальних рiвнянь теплопровiд-
ностi B-параболiчного типу

∂Tk
∂t

− a2k

( ∂2

∂r2
+

2αk + 1

r

∂

∂r

)
Tk(t, r) = fk(t, r), k ∈ {1, 2, 3}, (1)

за початковими умовами

Tk(t, r)|t=0 = gk(r), r ∈ (Rk−1, Rk), R0 = 0, R3 = ∞, k ∈ {1, 2, 3}, (2)

крайовими умовами обмеження та умовами неiдеального термiчного
контакту

[(
bk
∂

∂r
+ 1

)
Tk(t, r)− Tk+1(t, r)

]∣∣∣
r=Rk

= 0, k = 1, 2,(
λk
∂Tk(t, r)

∂r
− λk+1

∂Tk+1(t, r)

∂r

)∣∣∣
r=Rk

= 0,
(3)

Розв’язок задачi (1) – (3) побудовано методом гiбридного iнте-
грального перетворення типу Фур’є-Бесселя на кусково-однорiднiй
полярнiй осi.
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Оберненi сингулярно збуренi задачi
конвективної дифузiї в бiпористих

середовищах
Андрiй Бомба, Iгор Присяжнюк, Олена Присяжнюк

Рiвненський державний гуманiтарний унiверситет, Рiвне, Україна
E-mail: abomba@ukr.net

Розглядається математична модель процесу багатокомпонентно-
го конвективно-дифузiйно-адсорбцiйного масоперенесення розчин-
них речовин в мiкропористому середовищi за умови невiдомого ко-
ефiцiєнта впливу внутрiшньочастинкового перенесення на мiжча-
стинкове:

σ
∂Cj

∂t = εDj
∂2Cj

∂x2 − v(x)
∂Cj

∂x − εdj(x)
(
∂Uj

∂r

)∣∣∣
r=R

, (1)

σ∗ ∂Uj

∂t = εD∗
j

(
∂2Uj

∂r2 + 2
r
∂Uj

∂r

)
, (2)

Cj (x, t)|t=0 = Cj
0
0(x),

∂Cj(x,y)
∂x

∣∣∣
x=l

= 0,
∂Uj(x,r,t)

∂r

∣∣∣
r=0

= 0, (3)

Uj (x, r, t)|t=0 = Uj
0
0(x, r), Uj (x, r, t)|r=R = kjCj (x, t) , (4)

Cj(x, t
∗)− C∗

j∗(x, t
∗) = εhj(x), (5)

де Cj (x, t) - концентрацiя j-ї компоненти забруднюючої речовини в
мiжчастинковому просторi, Uj (x, r, t) - концентрацiя забруднюючої
речовини в мiкрочастинках (на сферах з центром в точцi x радiуса r,
0 6 r 6 R), σ та σ∗ - коефiцiєнти пористостi мiжчастинкового та вну-
трiшньочастинкового просторiв вiдповiдно, Dj та D∗

j - коефiцiєнти
дифузiї вiдповiдно в мiжчастинковому просторi та в порах частинок,
dj(x) - шукана функцiя впливу внутрiшньочастинкового переносу на
мiжчастинковий, v(x) - швидкiсть конвективного перенесення в мiж-
частинковому просторi, ε - малий параметр [2], l - довжина мiкропо-
ристого середовища (фiльтра), R - радiус частинок, kj - константа
адсорбцiйної рiвноваги [1], C∗

j∗ (x, t) - концентрацiя розчинної речови-
ни у фiльтрацiйнiй течiї у точцi з координатою x в момент часу t∗ за
умови вiдсутностi адсорбцiї (dj(x) = 0), εhj(x) - змiна концентрацiї
в кiнцi модельного часу, hj(x) - вiдома функцiя координат фiзичної
областi. Вважаємо, що всi функцiї, якi фiгурують в умовах (3)-(5)
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є достатньо гладкими та узгодженими мiж собою в кутових точках
вiдповiдної областi, а також на поверхнях частинок.

Розв’язок задачi (1)-(5) одержано у виглядi асимптотичних рядiв:

Cj(x, t) =
n∑
i=0

εiCj,i(x, t) +
n+1∑
i=0

εiПj,i(ξ, t) +R1
j,n(x, t, ε), (6)

dj(x) = dj,0(x) + εdj,1(x) + ...+ εndj,n(x) +R2
j,n(x, ε), (7)

Uj(x, r, t) =
n∑
i=0

εiUj,i(x, r, t)+
2n+1∑
i=0

εi/2Fj,i/2(x, ρ, t)+R
3
j,n(x, r, t, ε), (8)

де Cj,i (x, t), Uj,i (x, r, t) , dj,i (x) (j = 1,m, i = 0, n ) - члени вiдпо-
вiдних регулярних частин асимптотики, Пj,i(ξ, t) ( i = 0, n+ 1 ) та
Fj,i/2(x, ρ, t) (i = 0, 2n+ 1 ) - функцiї типу примежового шару в око-
лах x = l та r = R вiдповiдно, R1

j,n(x, t, ε) , R2
j,n(x, ε) , R3

j,n(x, r, t, ε) -
залишковi члени.

Пiсля пiдстановки (6)-(8) в (1)-(5) та прирiвняння коефiцiєнтiв
при однакових степенях ε [2] отримано задачi для знаходження регу-
лярних частин асимптотики Cj,i (x, t) та Uj,i (x, r, t). Для знаход-
ження dj,i(x) отримано iнтегральнi рiвняння:

x∫
0

−dj,i(x̃)(Uj,i)′r(x̃, R, t
∗ − σf(x) + σf(x̃))

v(x̃)
dx̃ = ωj,i(x), t

∗ > σf(x),

де f (x) =
x∫
0

dx̃
v(x̃) , ωj,0(x) = hj(x) , ωj,i(x) = 0 (i = 1, n). Поправки

Пj,i(ξ, t) та Fj,i/2(x, ρ, t) знаходяться аналогiчно до [2].
У перспективi - дослiдження такого роду нелiнiйних процесiв у

багатошарових середовищах, а також урахування терморежиму.

[1] Sergienko I.V., Peryk M.R., Leclerk S., Fraissard J., High productivity methods
of identification of competitive diffusion parameters in heterogeneous media of
nanoporous particles, Cybernetics and Systems Analysis 51 (4), (2015), cc.
529-546.

[2] Бомба А.Я., Присяжнюк О.В., Моделирование нелинейных сингулярно
возмущенных процессов двухкомпонентного конвективно-диффузионного
массопереноса в нанопористой среде, Электронное моделирование № 4
(37), (2015), сс. 37-52.
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Умови керування для незавжди
розв’язних iнтегро-диференцiальних

рiвнянь з виродженим ядром

Iванна Бондар

Iнститут математики НАН України, Київ, Україна
E-mail: holovatska.iv@gmail.com

Розглянуто неоднорiдну систему iнтегро-диференцiальних рiвнянь

ẋ(t)− Φ(t)

b∫
a

[
A(s)x(s) +B(s)ẋ(s)

]
ds = f(t), (1)

у припущенi, що вона є нерозв’язною при ∀f(t) ∈ L2[a, b]. Складо-
вi компоненти системи (1) детально описанi в [1]. Справедливим є
наступний наслiдок, який випливає iз критерiю розв’язностi неодно-
рiдної системи iнтегро-диференцiальних рiвнянь [1].

Наслiдок. Не всюди розв’язну систему iнтегро-
диференцiальних рiвнянь (1), можна доповнити керуванням:
b∫
a

K(t, s)ds u, u ∈ Rn, до розв’язної при ∀f(t) ∈ L2[a, b] тодi i тiльки

тодi, коли

PS∗PD∗
d
= 0, d = m− rankD (2)

i керування необхiдно вибрати таким u = S+PD∗
d
b̃+ PSc, c ∈ Rn.

Тут S := PD∗
d

b∫
a

[
A(s)

s∫
a

b∫
a

K(τ, s)dsdτ+B(s)
b∫
a

K(s, τ)dτ
]
ds —d×n-

вимiрна матриця, S+ — псевдообернена (за Муром–Пенроузом) до
S — n× d-вимiрна матриця, PS∗ — d× d-вимiрна матриця (ортопро-
ектор), який проектує Rd на N(S∗), PS — (n × n)-вимiрна матриця
(ортопроектор), який проектує Rn на N(S), матрицi D, PD∗

d
побу-

дованi в [1]. При умовi (2) керування u може бути не єдиним, бо
залежить вiд довiльної сталої PSc ∈ Rn. Це дозволяє використовува-
ти дане керування для дослiдження задач, якi часто зустрiчаються
у теорiї — задач про оптимальне керування.
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[1] Boichuk A.A. and Samoilenko A.M., Generalized Inverse Operators and
Fredholm Boundary-Value Problems, Koninklijke Brill NV, Utrecht, The
Netherlands, 2004.

Дослiдження розв’язкiв деяких нелiнiйних
функцiональних крайових задач

Яна Варга

Ужгородський нацiональний унiверситет, Ужгород, Україна
E-mail: jana.varha@mail.ru

На основi параметризацiї розроблений i обґрунтований новий кон-
структивний чисельно-аналiтичний пiдхiд [1], який може застосову-
ватися для дослiдження iснування i наближеної побудови розв’язкiв
загального вигляду нелiнiйних функцiональних крайових задач.

Детально вивчається на основi оригiнальної iтерацiйної схеми,
яка будується в аналiтичному видi, абсолютно неперервний розв’я-
зок (розв’язки) нелiнiйної функцiональної крайової задачi загально-
го вигляду

du(t)

dt
= f (t, u(t)) , t ∈ [a, b] , Φ(u) = d,

дe f : [a, b] × D → Rn, D ⊂ Rn локально лiпшицева функцiя, яка
задовольняє умови Каратеодорi, d ∈ Rn заданий вектор i Φ – вектор-
функцiонал в просторi абсолютно неперервних вектор-функцiй.

У тих випадках, коли не виконуються достатнi умови збiжностi
побудованої параметризованої послiдовностi функцiй, доцiльно за-
стосувати технiку дiлення вiдрiзку iнтегрування на пiдiнтервали.

[1] Ronto A., Ronto M. and Varha J., A new approach to non-local boundary
value problems for ordinary differential systems, Applied Mathematics and
Computation, (2015), 689-700.
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Мiкроекономiчне моделювання
на засадах нечiткої логiки

Оксана Вертелєва

Київський нацiональний торговельно-економiчний унiверситет, Київ,
Україна

E-mail: vashudha@mail.ru

Використання адекватних математичних моделей для аналiзу та
прогнозування дiяльностi мiкроекономiчних суб’єктiв дає змогу пiд-
вищити ефективнiсть їх функцiонування, сприяє отриманню дода-
ткового економiчного ефекту i є одним iз факторiв реалiзацiї успi-
шної економiчної полiтики на рiвнi фiрми, пiдприємства, держави.
Серед основних проблем побудови та запровадження таких моделей
в практику господарської дiяльностi, крiм особливостей адаптацiї
захiдних мiкроекономiчних моделей до реалiй української економi-
чної дiйсностi, умов життя i стереотипiв поведiнки, слiд вiднести
асиметричнiсть у формуваннi теоретичної платформи сучасної мi-
кроекономiчної теорiї, притаманну ринку невизначенiсть, неповноту
iнформацiї та ризики, iснування рiзних пiдходiв до iнтерпретацiї еко-
номiчних явищ та процесiв.

Для подолання цих проблем пропонується широко впрова-
дити у практику мiкроекономiчного аналiзу такого економiко-
математичного iнструментарiю, як нейро-нечiткi технологiї. На вiд-
мiну вiд традицiйних методiв аналiзу, оцiнювання i прогнозування, у
випадку застосування нечiтких методiв можна ефективно здiйсню-
вати розрахунок результативного показника на пiдставi пояснюючих
змiнних навiть за умови, коли мiж ними вiдсутнiй значимий кореля-
цiйний зв’язок. Для застосування нейро-нечiтких моделей немає не-
обхiдностi дотримання гiпотези про стацiонарнiсть дослiджуваних
випадкових процесiв або незмiннiсть зовнiшнiх умов, що особливо
важливо для молодих ринкiв, якi активно розвиваються, зокрема
українського. Так, при аналiзi вибору споживача та обчисленнi ком-
плексної оцiнки товару пропонується застосувати нечiтке iнтегрува-
ння. Метод вводить формалiзацiю, яка ґрунтується на монотонностi
оцiнок, що наближає цей метод до суб’єктивної думки людини.

При моделюваннi поведiнки фiрми пропонується застосувати не-
чiтке математичне планування, що сприяє прийняттю оптимальних
рiшень. Зазвичай в теорiї виробництва використовують точнi цiльовi
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функцiї i обмеження, проте у реальних задачах функцiї економiчно-
го прибутку, сукупних витрат i обмеження, якi визначають, напри-
клад, суму iнвестицiй, залишають певну свободу вибору i введення
нечiткостей може наблизити їх до реальностi. При аналiзi поведiнки
фiрми за умов невизначеностi та ризику в якостi допомiжного iн-
струменту пропонується використати теорiю нечiткого квантування,
яка враховує нечiткостi у визначеннi успiху i є на сьогоднiшнiй день
досить ефективною при дослiдженнi групових оцiнок ринку фахiв-
цями.

Неявне лiнiйне неоднорiдне
функцiональне рiвняння з оператором

Помм’є в кiльцi Z[[x]]
В’ячеслав Герасимов, Сергiй Гефтер, Анастасiя Рибалко

Харкiвський нацiональний унiверситет iменi В.Н. Каразiна, Харкiв,
Україна

E-mail: slavka.gs@yandex.ru, gefter@karazin.ua, elektroprom2012@ukr.net

Нехай b – фiксоване цiле число, Z[[x]] – кiльце формальних степе-
невих рядiв з цiлими коефiцiєнтами i f ∈ Z[[x]]. Розглянемо наступне
функцiональне рiвняння

b
y(x)− y(0)

x
+ f(x) = y(x). (1)

Лiва частина цього рiвняння мiстить оператор Помм’є

∆(y)(x) =
y(x)− y(0)

x

(див., наприклад, [1]), що є коректно визначеним у Z[[x]]. Якщо b = 1,
тодi, як легко бачити, для будь-якого y0 ∈ Z початкова задача{

by(x)−y(0)x + f(x) = y(x)
y(0) = y0

(2)

має наступний єдиний розв’язок, що належить Z[[x]]:

y(x) =
y0 − xf(x)

1− x
= (y0 − xf(x))(1 + x+ x2 + ...).
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У роботi для довiльного цiлого b ̸= ±1 знайдено критерiй iснува-
ння розв’язку початкової задачi (2) з кiльця Z[[x]] та отримано явну
формулу для єдиного розв’язку рiвняння (1), що належить Z[[x]].

[1] Нагнибiда М.I., Оператори Помм’є в просторi аналiтичних у крузi фун-
кцiй, Iн-т матем. НАН України, Київ, 1997.

Асимптотичнi зображення повiльно
змiнних розв’язкiв iстотно нелiнiйних

диференцiальних рiвнянь другого порядку

Грета Гержановська

Одеський нацiональний унiверситет iменi I.I. Мечникова, Одеса,
Україна

E-mail: greta.odessa@gmail.com

Розглядається диференцiальне рiвняння

y′′ = α0p(t)φ0(y)φ1(y
′)f(y, y′), (1)

де α0 ∈ {−1, 1}, p : [a, ω[→]0,+∞[ (−∞ < a < ω ≤ +∞), φi : ∆Yi →
]0,+∞[ — неперервнi функцiї, f : ∆Y0

×∆Y1
→]0,+∞[ — неперервно

диференцiйовна функцiя, Yi ∈ {0,±∞}, ∆Yi — промiжок або [y0i ;Yi[,
1

або ]Yi; y
0
i ] (i = 0, 1). Крiм того, вважається, що кожна з функцiй

φi(z), (i=0,1) є правильно змiнною функцiєю при z → Yi (z ∈ ∆Yi)
порядку σi, σ0 + σ1 ̸= 1, а функцiя f задовольняє умову

lim
vk→Yk
vk∈∆Yk

vk · ∂f
∂vk

(v0, v1)

f(v0, v1)
= 0, рiвномiрно по vj ∈ ∆Yj , j ̸= k, k, j = 0, 1.

Розв’язок y рiвняння (1) будемо називати Pω(Y0, Y1, λ0)-
розв’язком, якщо вiн визначений на промiжку [t0, ω[ i

lim
t↑ω

y(i)(t) = Yi, (i = 0, 1), lim
t↑ω

(y′(t))
2

y′′(t) y(t)
= λ0.

1При Yi = +∞(Yi = −∞) вважаємо y0i > 0 (y0i < 0) вiдповiдно.

34



При λ0 ∈ R \ {0, 1}, Pω(Y0, Y1, λ0)-розв’язки було дослiджено у
роботi [1]. Для особливого випадку, коли λ0 = 0, отримано необхiднi
i достатнi умови iснування у рiвняння (1) Pω(Y0, Y1, 0)-розв’язкiв, а
також асимптотичнi зображення таких розв’язкiв та їх похiдних при
t ↑ ω.

[1] Белозерова М. А., Гержановская Г. А. Асимптотические представления
решений дифференциальных уравнений второго порядка с нелинейностя-
ми, в некотором смысле близкими к правильно меняющимся // Мат. Сту-
дiї. – 2015. – Т.44, №2. – C.204–214.

Дослiдження однiєї розривної динамiчної
системи на площинi

Ростислав Гiщук, Микола Перестюк

Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, Київ,
Україна

E-mail: gischuk@gmail.com, perestyuknn@gmail.com

Розглядається система диференцiальних рiвнянь на площинi

dx

dt
= y,

dy

dt
= −αy + f(x),

f(0) = 0, xf(x) > 0, x ̸= 0, α > 0,

що пiддається iмпульсному збуренню в момент попадання фазової
точки (x(t), y(t)) на коло x2 + y2 = r2. В результатi дiї iмпульсного
збурення з цього кола фазова точка "перескакує" в точку елiпса

x2

a2
+
y2

b2
= 1,

яка знаходиться з точкою (x(t), y(t)) на одному променi, що вихо-
дить з початку координат.

Встановленi достатнi умови iснування одноiмпульсних розривних
циклiв, дослiджене питання їх стiйкостi. Показано, що фазовий порт-
рет такої розривної динамiчної системи iстотно залежить вiд пара-
метрiв елiпса a та b. Наведенi приклади, коли при певних спiввiд-
ношеннях параметрiв системи в нiй всi траєкторiї, що виходять з
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точок елiпса, є розривними циклами. При деяких iнших спiввiдноше-
ннях параметрiв системи кожна траєкторiя, що починається в обла-
стi x2 + y2 > 1, може всюди щiльно заповнювати частину площини,
обмеженої вказаним колом i елiпсом.

[1] A.M. Samoilenko, N.A. Perestyuk, Impulsive Differential Equations, World Sci-
entific, Singapore, 1995, 462p.

[2] Nikolai A. Perestyuk, Viktor A. Plotnikov, Anatolii M. Samoilenko, Natalia
V. Skripnik, Differential Equations With Impulse Effects, De Gruyter,
Berlin/Boston, 2011, 308p.

[3] Marat Akhmet, Principles of Discontinuous Dynamical Systems, Springer,
2010, 178p.

Про розв’язнiсть нелокальної
багатоточкової задачi для одного класу
еволюцiйних рiвнянь вищого порядку

за часовою змiнною
Василь Городецький, Ольга Мартинюк

Чернiвецький нацiональний унiверситет iменi Юрiя Федьковича,
Чернiвцi, Україна

E-mail: v.gorodetskiy@chnu.edu.ua, alfaolga1@gmail.com

Розглянемо диференцiально-операторне рiвняння

u(s)(t) = Afu(t), t ∈ (0, T ], 0 < T <∞, (1)

де s ∈ N \ {1} – фiксоване, Af=f(A) – оператор, побудований за
невiд’ємним самоспряженим оператором A з суто дискретним спе-
ктром {λk, k ∈ N} в сепарабельному гiльбертовому просторi H, та
функцiєю f , яка задовольняє певнi умови. Позначимо Hα⟨mn⟩ :=

{φ ∈ H
∣∣∣ ∃c > 0 : ∥Anφ∥ ≤ cαnmn, n ∈ Z+}, α > 0. Покладе-

моH∞⟨mn⟩ := lim
α→∞

indHα⟨mn⟩ (властивостi послiдовностi (mn)n∈Z+

див. в [1]).
Пiд розв’язком рiвняння (1) розумiємо функцiю u: (0, T ] →

H∞⟨mn⟩, s-разiв сильно диференнцiйовну в H, яка задовольняє рiв-
няння (1).
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Поставимо задачу : знайти розв’язок рiвняння (1), який задоволь-
няє умову

µ lim
t→+0

u(t)−
m∑
n=1

µn lim
t→tn

u(t) = g, g ∈ H ′
∞⟨mn⟩, (2)

m ∈ N, {µ, µ1, . . . , µm} ⊂ (0,∞), {t1, . . . , tm} ⊂ (0, T ] – фiксованi
числа, µ >

∑m
n=1 µn, t1 < t2 < . . . < tm; де границi розглядаються в

просторi H ′
∞⟨mn⟩, топологiчно спряженому з H∞⟨mn⟩.

Теорема. Задача (1), (2) розв’язна, розв’язок дається формулою
u(t) = G(t) ∗ g, де G(t) =

∑∞
k=1Q1(t, λk)Q2(λk)ek, Q1(t, λk) = exp

(
−

t · s
√
f(λk)

)
, Q2(λk) =

(
µ −

∑m
n=1 µnQ1(tn, λk)

)−1

, причому u(t) ∈
H∞⟨mn⟩, ∀t ∈ (0, T ].

[1] Городецький В.В., Мартинюк О.В. Многоточечная задача для одного клас-
са эволюционных уравнений // Дифференциальные уравнения. – 2013, Т.
49, № 8, С. 1005-1015.

Розривнi i хаотичнi автоколивальнi
розв’язки хвильового рiвняння

Володимир Гоцуленко

Iнститут технiчної теплофiзики НАН України, Київ, Україна
E-mail: gosul@ukr.net

Виникнення розривних (релаксацiйних) автоколивальних
розв’язкiв дисипативних динамiчних систем зазвичай асоцiюється
з вивченням їх асимптотик при ε → 0, де малий параметр ε > 0
знаходиться множником при головнiй похiднiй. Класичним таким
прикладом є добре вiдома система рiвнянь осцилятора Ван дер
Поля [1]. Однак збудження розривних автоколивань в дисипативнiй
динамiчнiй системi може вiдбуватися i при вiдсутностi постiйного
малого параметра ε > 0. В [2] розглядалися умови виникнен-
ня розривних перiодичних автоколивань в сингулярно збурених
динамiчних системах на площинi.

В данiй роботi розглядаються умови виникнення розривних перi-
одичних або хаотичних автоколивань в хвильовому рiвняннi

uxx (x, t) = a2utt ∀ (x, t) ∈ Ω = (0; ℓ)× R, (a = const) (1)
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яке доповнюється граничними умовами:

u (0, t) = 0;

ℓ∫
0

ut (x, t) dx = Ψ [u (ℓ, t)] . (2)

Добре вiдомо, що автоколивання вiд початкових умов не зале-
жать (принаймнi в досить малої околицi вiдповiдного граничного
циклу). Тому надалi ми їх явно не конкретизуємо. Також зазначимо,
що хвильове рiвняння з нульовими граничними умовами є консерва-
тивною системою. Завдяки саме граничнiй умовi при x = ℓ дана
динамiчна система є дисипативною. Надалi розв’язки задачi (1) –
(2) розумiються в слабкому сенсi як елементи простору L∞ (Ω).

Визначення. Функцiю u ∈ L∞ (Ω) будемо називати слабким
розв’язком задачi (1) – (2), якщо виконуються варiацiйнi рiвностi:∫∫

Ω

u (x, t)
[
φxx (x, t)− a2φtt (x, t)

]
dxdt = 0 ∀φ ∈ C∞

0 (Ω) ,

∫∫
Ω

u (x, t)ψ′ (t)dxdt = −
∞∫

−∞

Ψ [u (ℓ, t)]ψ (t) dt ∀ψ ∈ C∞
0 (R) .

Теорема. Введемо до розгляду вiдображення

Y = F [X] : R → R, (3)

яке задається параметрично

Y =
a−1Ψ [u]− u

2
, X =

a−1Ψ [u] + u

2
∀u ∈ R.

Тодi будь який стiйкий m – цикл (m > 1) даного вiдображення

Cm
{
F∞
1 , F∞

2 = F (F∞
1 ) , ..., F∞

m−1 = F
(
F∞
m−2

)
, F∞

m = F (F∞
1 )

}
породжує орбiтально асимптотично стiйкий перiодичний розв’язок
задачi (1)-(2), який визначається спiввiдношенням

u (x, t) = F (t− ax)− F (t+ ax) , (4)
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де функцiя F являється mT – перiодичною i задається рiвнiстю

F (t) =
m−1∑
k=0

F∞
k+1χ[kT ;(k+1)T ) (t) при 0 ≤ t < mT, (T = 2aℓ) .

У випадку, коли вiдображення (3) має сингулярний хаотичний
атрактор, наприклад атрактор Фейгенбаума, то вiн породжує хаоти-
чний автоколивальний розв’язок задачi (1) – (2).

Вiдомо, що атрактор Фейгенбаума Φ одержується в результатi не-
скiнченої серiї бiфуркацiй подвоєння перiоду циклiв C2m при m→ ∞.
Вiдповiдна послiдовнiсть перiодичних функцiй {F2m (t)}∞m=1 має гра-
ничну функцiю FΦ в просторi L∞ (R). Пiдставляючи дану функцiю
в спiввiдношення (4) одержується представлення для вiдповiдного
хаотичного атоколивального розв’язку задачi (1) – (2).

[1] Мигулин В.В., Медведев В.И., Мустель Е.Р., Парыгин В.Н. Основы теории
колебаний, Наука, Москва, 1978.

[2] Гоцуленко В.В., Автоколебания в неявно сингулярно возмущенных дина-
мических системах на плоскости, Нелинейная динамика 10 (2), (2014),
С. 157-175.

Гiперболiчнi крайовi задачi в
неоднорiдних напiвобмежених

цилiндрично-кругових середовищах

Андрiй Громик 1, Iван Конет 2, Тетяна Пилипюк 2

1 Подiльський державний аграрно-технiчний унiверситет,
Кам’янець-Подiльський, Україна

E-mail: gapon74@mail.ru
2 Кам’янець-Подiльський нацiональний унiверситет iменi Iвана

Огiєнка, Кам’янець-Подiльський, Україна
E-mail: konet51@ukr.net, t-myh@i.ua

Розглядається задача побудови обмеженого на множинi

D = {(t, r, φ, z) : t > 0; r ∈ I+n =
n+1∪
j=1

Ij ≡
n+1∪
j=1

(Rj−1, Rj); φ ∈

(0; 2π]; z ∈ (0;+∞)} 2π-перiодичного щодо кутової змiнної φ розв’яз-
ку диференцiальних рiвнянь з частинними похiдними гiперболiчного
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типу 2-го порядку [1]

∂2uj
∂t2

−∆juj + χ2
juj = fj(t, r, φ, z), r ∈ Ij ; j = 1, n+ 1

з вiдповiдними початково-крайовими умовами та умовами спряжен-
ня [2]

[(
αkj1

∂

∂r
+ βkj1

)
uk −

(
αkj2

∂

∂r
+ βkj2

)
uk+1

]
|r=Rk

= 0; j = 1, 2; k = 1, n,

де

∆j = a2rj

(
∂2

∂r2
+

1

r

∂

∂r
+

1

r2
∂2

∂φ2

)
+ a2zj

∂2

∂z2
−

оператор Лапласа для ортотропного середовища у цилiндричнiй си-
стемi координат.

Щодо кусково-однорiдного промiжку I+n розглянуто випадки:
1) R0 = 0; Rn+1 = +∞ (пiвпростiр);
2) R0 > 0; Rn+1 = +∞ (пiвпростiр з порожниною);
3) R0 = 0; Rn+1 ≡ R < +∞ (напiвобмежений суцiльний цилiндр);
4) R0 > 0; Rn+1 ≡ R < +∞ (напiвобмежений порожнистий ци-

лiндр).
Iнтегральнi зображення єдиних точних аналiтичних розв’язкiв

дослiджуваних початково-крайових задач спряження одержано ме-
тодом iнтегральних та гiбридних iнтегральних перетворень у поєд-
наннi з методом головних розв’язкiв (матриць впливу i матриць Грi-
на).

Побудованi розв’язки носять алгоритмiчний характер, неперерв-
но залежать вiд параметрiв i даних задач й можуть бути використа-
нi як в теоретичних дослiдженнях, так i практицi iнженерних роз-
рахункiв коливних процесiв у напiвобмежених кусково-однорiдних
середовищах.

[1] Перестюк М.О., Маринець В.В. Теорiя рiвнянь математичної фiзики, Ви-
давництво Либiдь, Київ, 2006.

[2] Конет I.М. Гiперболiчнi крайовi задачi математичної фiзики в
кусково-однорiдних просторових середовища, Видавництво Абетка-Свiт,
Кам’янець-Подiльський, 2013.
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Побудова числового розв’язку
одного диференцiального рiвняння

з дробовою похiдною
Iван Данилюк, Альона Данилюк

Чернiвецький нацiональний унiверситет iменi Юрiя Федьковича,
Чернiвцi, Україна

E-mail: i_danylyuk@yahoo.com, d_aliona@ukr.net

Процес розчинення примусово стискуваного газового об’єму в рi-
динi для випадку, коли конвективнi потоки вiдсутнi, описується по-
чатковою задачею для рiвняння з похiдною дробового порядку [1,
с.343]:

D1
τ (f(τ)p(τ)) + λD1/2

τ (p(τ)− 1) = 0, p(0) = 1, (1)

де p(τ) – безрозмiрна концентрацiя бiля границi подiлу середовищ,
f(τ) – закон змiни об’єму, τ ∈ [0, 1], λ = const > 0, D1/2

τ – оператор
дробового диференцiювання Рiмана-Лiувiля порядку 1/2:

D1/2
τ x(τ) =

1

Γ(1/2)
D1
τ

t∫
0

x(u)

(t− u)1/2
du. (2)

Для (1) побудовано числовий розв’язок на рiвномiрнiй сiтцi iз
використанням апроксимацiї зображення дробової похiдної порядку
1/2 функцiї x(τ) за допомогою iнтеграла Адамара [2]:

D1/2
τ x(τj) =

1

Γ(−1/2)

τj∫
0

x(u)

(t− u)3/2
du ≈

τ
−1/2
j

Γ(−1/2)

j∑
k=0

αkjxj−k. (3)

Похибка апроксимацiї одержаної числової схеми O(h3/2).

[1] Бабенко Ю.И. Метод дробного дифференцирования в прикладных задачах
теории тепломассообмена / Ю.И. Бабенко – СПБ.: НПО «Профессионал»,
2009. – 584 с.

[2] Baleanu D. Fractional Calculus: Models and Numerical Methods / D. Baleanu,
K. Diethelm, E. Scalas, J.J. Trujilo – World Scientific, 2012. – 426 p.
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Майже перiодичнi розв’язки систем iз
запiзненням та нефiксованими моментами

iмпульсної дiї
Анатолiй Дворник, Вiктор Ткаченко

Iнститут математики НАН України, Київ, Україна
E-mail: a.dvornyk@gmail.com, vitk@imath.kiev.ua

Розглянуто систему диференцiальних рiвнянь iз запiзненням та
нефiксованими моментами iмпульсної дiї

ẋ(t) = A(t)x(t) +B(t)f(x(t)) +

+C(t)g(x(t− h)) + γ(t), t ̸= τk(x(t)), (1)

x(t+ 0)− x(t) = Dkx(t) + Ik(x(t)) + gk, t = τk(x(t)), (2)

де k ∈ Z, x ∈ Ω, Ω — деяка область Rn, A(t), B(t) i C(t) — матри-
чнозначнi майже перiодичнi функцiї R → Rn×n, f i g — функцiї
Rn → Rn, послiдовностi матриць Dk та векторiв Ik(x) та gk май-
же перiодичнi. Iмпульсна дiя вiдбувається при досягненнi розв’яз-
ками поверхонь Γk = {(t, x) : t = τk(x)}, k ∈ Z, якi рiвномiр-
но вiддiленi одна вiд iншої. Припускаємо, що послiдовностi рiзниць
{τ jk(x)}k∈Z, τ

j
k(x) = τk+j(x)− τk(x), є рiвномiрно майже перiодични-

ми при j ∈ Z, x ∈ Ω.
До систем вигляду (1), (2) належать системи, якi описують мате-

матичнi моделi нейронних мереж iз запiзненням та нефiксованими
моментами iмпульсної дiї.

Для системи (1), (2) встановлено умови iснування та асимптоти-
чної стiйкостi майже перiодичних кусково-неперервних розв’язкiв.
Для цього побудовано деяке вiдображення у просторi майже перi-
одичних послiдовностей зi значеннями в Rn. Нерухома точка цього
вiдображення вiдповiдає майже перiодичному розв’язку iмпульсної
системи.

[1] Дворник А.В., Ткаченко В.I., Майже перiодичнi розв’язки систем iз за-
пiзненням та нефiксованими моментами iмпульсної дiї, Укр. мат. журн.
(прийнято до друку).
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Розв’язування крайових задач для
iнтегро-диференцiальних рiвнянь iз

запiзненням
Андрiй Дорош

Чернiвецький нацiональний унiверситет iменi Юрiя Федьковича,
Чернiвцi, Україна

E-mail: uefa2012@ukr.net

Розглядається крайова задача:

y′′(x) = f(x, y(x), y(x− τ0(x)), y
′(x), y′(x− τ1(x)))+

+

b∫
a

g(x, s, y(s), y(s− τ0(s)), y
′(s), y′(s− τ1(s)))ds, (1)

y(i)(x) = φ(i)(x), i = 0, 1, x ∈ [a∗; a], y(b) = γ, (2)

де a∗ = min{ inf
x∈[a;b]

(x− τ0(x)), inf
x∈[a;b]

(x− τ1(x))}, γ ∈ R.

Введемо позначення

P = sup
{
|f(x, u, u1, v, v1)|+

∣∣∣ b∫
a

g(x, s, u, u1, v, v1)ds
∣∣∣ :

|ui| < P1, |vi| < P2, i = 0, 1, x, s ∈ [a, b]
}
, J = [a∗; a], I = [a, b],

I1 = [a, x1], . . . , Ik = [xk−1, xk], Ik+1 = [xk, b], B(J∪I) =
{
y(x) : y(x)∈

(C(J ∪ I)(C1(J) ∪ C1(I)) ∩ (
k+1∪
j=1

C2(Ij))), |y(x)| ≤ P1, |y′(x)| ≤ P2

}
.

Будемо шукати розв’язок y(x) крайової задачi (1)-(2), який нале-
жить класу функцiй B(J ∪ I).

Нехай множина E = {xi ∈ [a, b] : xi − τ1(xi) = a, i = 1, k}
скiнченна. Розглянемо на вiдрiзку [a, b] нерегулярну сiтку

∆ = {a = x0 < x1 < . . . < xn = b}, E ⊂ ∆.

Побудовано обчислювальну схему знаходження наближеного роз-
в’язку крайової задачi (1)-(2) у виглядi послiдовностi кубiчних
сплайнiв S(y, x) дефекту 2 на сiтцi ∆. Встановлено достатнi умови
збiжностi обчислювальної схеми та проведено числове моделювання.
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Властивостi об’ємного потенцiалу для
одного ультрапараболiчного рiвняння

Вiталiй Дронь 1, Степан Iвасишен 1,2, Iгор Мединський 1,3

1 Iнститут прикладних проблем механiки i математики
iм. Я.С. Пiдстригача НАН України, Львiв, Україна

2 Нацiональний технiчний унiверситет України “Київський
полiтехнiчний iнститут”, Київ, Україна

3 Нацiональний унiверситет “Львiвська полiтехнiка”, Львiв, Україна
E-mail: vdron@ukr.net, ivasyshen_sd@mail.ru, i.p.medynsky@gmail.com

Розглядається рiвняння(
∂t −

n2∑
j=1

x1j∂x2j −
n3∑
j=1

x2j∂x3j −
∑

|k1|≤2b

ak1(t)∂
k1
x1

)
u(t, x) = f(t, x),

(t, x) ∈ ΠT := (0, T ]×Rn, (1)

де b, n1, n2, n3 – натуральнi числа, 1 ≤ n3 ≤ n2 ≤ n1, n := n1+n2+n3,
x := (x1, x2, x3) ∈ Rn, xj := (xj1, ..., xjnj ) ∈ Rnj , j ∈ {1, 2, 3};
T – задане додатне число; k1 := (k11, . . . , k1n1) – мультиiндекс,
|k1| := k11 + ... + k1n1 , ∂k1x1

:= ∂k11x11
· ... · ∂k1n1

x1n1
. Припускається, що

диференцiальний вираз ∂t−
∑

|k1|≤2b

ak1(t)∂
k1
x1

параболiчний за I.Г. Пе-

тровським, а коефiцiєнти ak1 – неперервнi на [0, T ].
Рiвняння (1) належить до класу ультрапараболiчних рiвнянь до-

вiльного порядку 2b та узагальнює вiдоме рiвняння А.М. Колмого-
рова дифузiї з iнерцiєю.

Установлено властивостi у спецiальних вагових просторах Гель-
дера об’ємного потенцiалу

v(t, x) =
t∫
0

dτ
∫
Rn

G(t, x; τ, ξ)f(τ, ξ)dξ, (t, x) ∈ ΠT ,

породженого фундаментальним розв’язком задачi Кошi для рiвнян-
ня (1) G.

Цi результати узагальнюють вiдповiднi результати з [1] для b = 1.

[1] Дронь В.С., Про коректну розв’язнiсть у вагових просторах Гельдера за-
дачi Кошi для одного класу вироджених параболiчних рiвнянь типу Кол-
могорова, Наук. вiсник Чернiвецького ун-ту, випуск 76 (2000), сс. 32-41.
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Асимптотика сингулярних розв’язкiв
диференцiальних рiвнянь з правильно

змiнними нелiнiйностями
В’ячеслав Євтухов, Олександр Клопот

Одеський нацiональний унiверситет iменi I.I. Мечникова, Одеса,
Україна

E-mail: emden@farlep.net, mrtark@gmail.com

Розглядається диференцiальне рiвняння

y(n) = α0p(t)

n−1∏
j=0

φj(y
(j)), (1)

де n ≥ 2, α0 ∈ {−1; 1}, p : [a, ω[−→]0,+∞[- неперервна функцiя,
φj : △Yj −→]0,+∞[ (j = 0, n− 1)- неперервнi и правильно змiннi
при y(j) −→ Yj функцiї порядкiв σj , −∞ < a < ω ≤ +∞, △Yj -
однобокий окiл Yj , Yj дорiвнює або 0, або ±∞.

Розв’язок y диференцiального рiвняння (1), що визначений на
промiжку [t0, t∗[, де a ≤ t0 < t∗ < ω, називається сингулярним
Pt∗(Y0, . . . , Yn−1, λ0)– розв’язком, де −∞ ≤ λ0 ≤ +∞, якщо вiн задо-
вольняє наступнi умови

lim
t↑t∗

y(j−1)(t) = Yj (j = 1, n), lim
t↑t∗

[y(n−1)(t)]2

y(n−2)(t)y(n)(t)
= λ0.

За своїми асимптотичними властивостями множина всiх сингуляр-
них Pt∗(Y0, . . . , Yn−1, λ0)– розв’язкiв розпадається на n+2 неперети-
них класiв, що вiдповiдають наступним значенням параметру λ0:

λ0 ∈ R\
{
0,

1

2
, . . . ,

n− 2

n− 1
, 1

}
; λ0 = ±∞; λ0 =

n− k − 1

n− k
(k = 1, n− 1).

Для кожного з вказаних значень λ0 одержанi необхiднi i достатнi
умови iснування сингулярних Pt∗(Y0, . . . , Yn−1, λ0)– розв’язкiв у ди-
ференцiального рiвняння (1), а також асимптотичнi представлення
при t ↑ t∗ таких розв’язкiв та їх похiдних до порядку n− 1 включно.
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Iдентифiкацiя характеристик циклiчних
бiологiчних процесiв

Надiя Жоголева, Володимир Щербак
Iнститут прикладної математики i механiки НАН України,

Слов’янськ, Україна
E-mail: scherbakvf@ukr.net

У багатьох застосуваннях фiзики, бiологiї [1] в якостi моделi нелi-
нiйних циклiчних процесiв, що мають стiйкий граничний цикл i спа-
даючу з ростом частоти амплiтуду, використовують рiвняння Ван
Дер Поля. В нормальнiй формi їх можна представити у виглядi

ẋ1 = x2, ẋ2 = −ω2x1 + µ(1− x21)x2, (1)

де x1 - вiдхилення вiд положення рiвноваги, µ, ω - коефiцiєнти,
якi характеризують вiдповiдно демпфiрування та частоту коливань.
Однiєю iз задач, якi виникають при моделюваннi бiологiчних фун-
кцiй органiзму, є задача визначення швидкостi x2(t) i параметра ω в
припущеннi, що x1(t) вимiрюється i є вiдомою функцiєю часу t.

В даному повiдомленнi проблема знаходження x2(t) та ω вирiшу-
ється шляхом побудови нелiнiйного спостерегача i iдентифiкатора
для системи (1). Алгоритми визначення невiдомих моделi (1) базую-
ться на методi синтезу iнварiантних спiввiдношень [2], який дозволяє
отримувати асимптотичнi оцiнки шуканих змiних. Рiшення, що зна-
дено для одного осцилятора, поширено на вiдповiдну задачу спосте-
реження швидкостей та iдентифiкацiї частот коливань для системи,
яка складається з n поєднаних мiж собою осциляторiв Ван дер Поля

˙xi1 = xi2, ˙xi2 = −ωi2xi1+µi(1−x2i1)xi2+
n∑
j=1

kij(xj1−xi1), i = 1, n. (2)

Зокрема, випадок n = 2 описує поширену модель серцевої дiяль-
ностi, а n = 3 вiдповiдає однiєї з моделей ходи людини [1].

[1] Кузнецов А.П., Селиверстова Е.С., Трубецков Д.И., Тюрюкина Л.В., Фе-
номен уравнения ван дер Поля, Известия вузов. Прикладная нелинейная
динамика. Том (22), (2014), сс. 3-42.

[2] Жоголева Н.В., Щербак В.Ф., Синтез дополнительных соотношений в
обратных задачах управления, Труды Института прикладной математики
и механики НАН Украины. Том (29), (2015), сс. 69-76.
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Умови розв’язностi крайових задач для
операторних рiвнянь у банахових

просторах
Валерiй Журавльов

Житомирський нацiональний агроекологiчний унiверситет, Житомир,
Україна

E-mail: vfz2008@ukr.net

Розглядається задача про умови розв’язностi та представлення
розв’язкiв крайової задачi для операторного рiвняння

(Lz)(t) = f(t),
ℓz(·) = α,

(1)

де L : l∞(I,B1) → l∞(I,B2)− лiнiйний обмежений узагальнено
оборотний оператор [1]; ℓ = col(l1, l2, l3, . . .) : l∞(I,B1) → B−
лiнiйний обмежений вектор-функцiонал; f(t) ∈ l∞(I,B2); α ∈ B;
l∞(I,Bi), i = 1, 2− банаховi простори обмежених вектор-функцiй [2],
визначених не скiнченному промiжку I зi значеннями у банахових
просторах Bi, вiдповiдно, з рiвномiрними нормами.

Узагальнена оборотнiсть оператора L означає, щоо вiн нормально
розв’язний, його нуль-простiр N(L) та ядро R(L) доповнювальнi у
банахових просторах l∞(I,B1), l∞(I,B2), вiдповiдно, до нього iснує
обмежений узагальнено обернений оператор L− i iснують [1] обме-
женi проектори PN(L) та PYL

, якi розбивають простори l∞(I,B1) та
l∞(I,B2) у прямi суми подпросторiв

l∞(I,B1) = N(L)⊕XL, l∞(I,B2) = YL ⊕R(L).

Iз застосуванням проекторiв та теорiї узагальненого обернення
операторiв [3] отримано критерiй роз’язностi крайової задачi (1) та
формулу для представлення її розв’язкiв. Побудовано узагальнений
оператор Грiна цiєї задачi.

[1] Гохберг И.Ц., Крупник Н.Я., Введение в теорию одномерных сингулярных
интегральных операторов, Кишинев: Штиинца, 1973.

[2] Хелемский А.Я., Лекции по функциональному анализу, Москва: МЦНМО,
2004.

47



[3] Boichuk A.A., Samoilenko A.M., Generalised inverse operators and Fredholm
boundary-value problems, Utrecht; Boston: VSP, 2004.

Про задачу Кошi для одного класу
параболiчних рiвнянь зi зростаючими

коефiцiєнтами
Тетяна Заболотько

Нацiональний технiчний унiверситет України “Київський
полiтехнiчний iнститут”, Київ, Україна

E-mail: zabolotkota@meta.ua

У шарi Π(0,T ] := {(t, x)|t ∈ (0, T ], x ∈ Rn} розглядається рiвномiр-
но параболiчне рiвняння вигляду

∂tu =
∑

|k|≤2b

ak(t, x)∂
k
xu+ a

n∑
j=1

∂xj (xju) + f,

де ak, |k| ≤ 2b, — обмеженi функцiї, b ∈ N i a ∈ R.
Для цього рiвняння знайдено умови на коефiцiєнти ak, за яких

отримано такi результати:
1) за допомогою вiдповiдної модифiкацiї методу параметриксу

Левi побудовано фундаментальний розв’язок задачi Кошi(ФРЗК) Z;
2) отримано оцiнки функцiї Z, її похiдних та приростiв за змiнною

x цих похiдних;
3) установлено властивостi ФРЗК;
4) дослiджено деякi властивостi породжених функцiєю Z потен-

цiалiв i з їх допомогою доведено теореми про коректну розв’язнiсть
задачi Кошi.

Зазначимо, що тiльки у випадку b = 1 ФРЗК та його похiднi ма-
ють експоненцiальнi оцiнки такого типу, як при a = 0 (тобто коли
всi коефiцiєнти рiвняння обмеженi). Якщо b > 1, то функцiя Z та
похiднi вiд неї оцiнюються сумами рядiв, що мiстять експоненти, ти-
пи спадання яких прямують до нуля при необмеженому зростаннi
iндексу пiдсумoвування рядiв.
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Про розв’язки деякої сингулярної задачi
Кошi

Олександр Зернов 1, Юлiя Кузiна 2

1 Пiвденноукраїнський нацiональний педагогiчний унiверситет
iменi К.Д. Ушинського, Одеса, Україна

E-mail: zernov@ukr.net
2 Вiйськова академiя, Одеса, Україна

E-mail: yuliak@te.net.ua

Розглядається задача Кошi

P (t, x(t), x′(t)) + p(t, x(t), x′(t)) = 0, x(0) = 0

де x : (0, τ) → R – невiдома функцiя, P : (0, τ) × R × R →
R – многочлен, p : D → R – в деякому сенсi мала функцiя,
D ⊂ (0, τ)× R× R. Розвязком даної задачi називається неперервно
диференцiйовна функцiя x : (0, ρ) → R, (0 < ρ < τ) , яка тотожно за-
довольняє диференцiальному рiвнянню, яке розглядається, при всiх
t ∈ (0, ρ) , причому x(t) → 0, якщо t→ +0.

Формулюються достатнi умови, при виконаннi яких у даної задачi
Кошi iснує непорожня множина розвязкiв x : (0, ρ] → R, де ρ – доста-
тньо мале, з певними асимптотичними властивостями при t→ +0.

Професор С.Д. Ейдельман
як засновник наукової школи та один з
фундаторiв кафедри диференцiальних
рiвнянь у Чернiвецькому унiверситетi

Степан Iвасишен

Нацiональний технiчний унiверситет України “Київський
полiтехнiчний iнститут”, Київ, Україна

E-mail: ivasyshen−sd@mail.ru

У зв’язку з вiдзначенням у 2016 роцi 70-рiччя кафедри диферен-
цiальних рiвнянь Чернiвецького унiверситету в доповiдi простежу-
ється життєвий i творчий шлях одного з фундаторiв цiєї кафедри
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визначного українського математика, талановитого педагога, докто-
ра фiзико-математичних наук, професора Самуїла Давидовича Ей-
дельмана.

С.Д. Ейдельман закiнчив у 1948 роцi Чернiвецький унiверситет
i пройшов у ньому всi сходинки вiд лаборанта до професора i завi-
дувача кафедри. Тут вiн виховав перших своїх учнiв, заснував влас-
ну наукову школу з теорiї диференцiальних рiвнянь iз частинними
похiдними. Започаткований С. Д. Ейдельманом напрямок наукових
дослiджень успiшно розвивається упродовж останнiх 55 рокiв.

Параболiчнi рiвняння з виродженнями
на початковiй гiперплощинi

Степан Iвасишен 1, Iгор Мединський 2, Галина Пасiчник 3

1 Нацiональний технiчний унiверситет України “Київський
полiтехнiчний iнститут”, Київ, Україна

E-mail: ivasyshen−sd@mail.ru
2 Нацiональний унiверситет “Львiвська полiтехнiка”, Львiв, Україна

E-mail: i.p.medynsky@gmail.com
3 Чернiвецький нацiональний унiверситет iменi Юрiя Федьковича,

Чернiвцi, Україна
E-mail: pasichnyk@mail.ru

Робиться огляд результатiв дослiдження класiв параболiчних рiв-
нянь i систем рiвнянь, якi мають виродження на множинi задан-
ня початкових даних. Цi дослiдження започаткованi в серединi 90-
х рокiв минулого столiття у Чернiвцях. Ними охоплено параболiч-
нi за Петровським чи за Ейдельманом системи з обмеженими або
необмеженими при |x| → ∞ коефiцiєнтами, виродженi параболiчнi
типу Колмогорова (ультрапараболiчнi) рiвняння, коефiцiєнти яких
не залежать вiд усiх просторових змiнних або тiльки вiд змiнних
виродження.

Бiблiографiю праць, присвячених розглянутим рiвнянням, мож-
на знайти в [1, 2].

[1] Eidelman S.D., Ivasyshen S.D., Kochubei A.N. Analytic methods in the theory of
differential and pseudo-differential equations of parabolic type, Operator Theory:
Adv. and Appl 152, (2004), 390 p.
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[2] Возняк О. Г., Iвасишен С.Д., Мединський I.П., Про фундаментальний
розв’язок задачi Кошi для ультрапараболiчного рiвняння Колмогорова з ви-
родженням на початковiй гiперплощинi, Буковинський мат. журн. 3(3–4),
(2015), 41–51.

Про спряженi оператори Грiна
задачi Кошi для параболiчних

за Ейдельманом систем

Галина Iвасюк, Тоня Фратавчан

Чернiвецький нацiональний унiверситет iменi Юрiя Федьковича,
Чернiвцi, Україна

E-mail: gala_ivasiyk@mail.ru, b_tonia@mail.ru

У доповiдi розглядаються спряженi оператори Грiна задачi Кошi
для параболiчних за Ейдельманом (

−→
2b-параболiчних) систем вигляду(

IN∂t −
∑

∥α∥≤2b

Aα(t, x)∂
α
x

)
u(t, x) = f(t, x), (t, x) ∈ ΠT ,

u(t, x)|t=0 = φ(x), x ∈ Rn, (1)

де b – найменше спiльне кратне чисел b1, . . . , bn,
−→
2b := (2b1, . . . , 2bn),

∂αx := ∂α1
x1
, . . . , ∂αn

xn
, ∥α∥ :=

n∑
j=1

αjmj , α ∈ Zn+, mj := b/bj , j ∈

{1, . . . , n}, ΠT := [0, T ]×Rn, T – задане додатне число. За допомогою
спряжених операторiв Грiна та їх властивостей встановлюється ко-
ректна розв’язнiсть задачi (1) у спецiально побудованих негативних
просторах Гельдера.

Вiдповiднi результати для спряжених операторiв Грiна параболi-
чних крайових задач для систем параболiчних за Петровським одер-
жанi С.Д. Iвасишеним у працi [1].

[1] Ивасишен С.Д. Матрицы Грина граничных задач для параболических по
И.Г. Петровскому систем общего вида, Мат. сб. 114 (1, 4), (1981), сс.
110–166, 523–565.
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Схеми апроксимацiї
диференцiально-рiзницевих рiвнянь

з багатьма запiзненнями
Свiтлана Iлiка, Олександр Матвiй, Лариса Пiддубна
Чернiвецький нацiональний унiверситет iменi Юрiя Федьковича,

Чернiвцi, Україна
E-mail: pernay@mail.ru, omatviy@gmail.com, laranpidd@gmail.com

Розглядається початкова задача для системи диференцiально-
рiзницевих рiвнянь

dx(t)

dt
= f(t, x(t), x(t− τ1), . . . , x(t− τp)), t ∈ [t0, T ], p ≥ 1, (1)

x(t) = φ(t), t ∈ [t0 − τ, t0], (2)

де x ∈ Rn, τ1 < . . . < τk = τ .
Визначимо задачу Кошi для системи звичайних диференцiальних

рiвнянь

dz0(t)

dt
= f(t, z0(t), zl1(t), . . . , zlp(t)),

dzj(t)

dt
=
m

τ
(zj−1(t)− zj(t)), j = 1,m, t ∈ [t0, T ]

(3)

з початковими умовами

zj(t0) = φ(t0 −
τj

m
), lj =

[τim
τ

]
, i = 1,m, j = 0,m. (4)

Встановлено умови, при виконаннi яких система звичайних дифе-
ренцiальних рiвнянь (3) апроксимує систему диференцiальних рiв-
нянь iз запiзненням (1).

Вивчення зв’язкiв мiж диференцiально-рiзницевими рiвняннями i
вiдповiдними апроксимуючими системами звичайних диференцiаль-
них рiвнянь дозволили запропонувати алгоритми розв’язання ряду
прикладних задач:

– побудованi схеми апроксимацiї неасимптотичних коренiв квазi-
полiномiв лiнiйних диференцiально-рiзницевих рiвнянь;

– розроблено методику дослiдження стiйкостi розв’язкiв;
– запропонованi конструктивнi алгоритми побудови областей

стiйкостi лiнiйних систем iз багатьма запiзненнями.
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Задача з умовами типу моментiв
для строго гiперболiчного рiвняння

Володимир Iлькiв
Нацiональний унiверситет “Львiвська полiтехнiка”, Львiв, Україна

E-mail: ilkivv@i.ua

У цилiндрi QT , що є добутком [0, T ] i p-вимiрного тора Ωp, роз-
глядається задача з нелокальними iнтегральними умовами типу мо-
ментiв для строго гiперболiчного рiвняння

L(∂t, ∂x)u = ∂nt u+
n∑
j=1

Aj(∂x)∂
n−j
t u = 0, (1)

Mj(u) ≡
∫ T

0

mj(t)u(t, ·) dt = φj , j = 1, . . . , n, (2)

де позначено Aj(∂x) =
∑

|s|≤j
ajs∂

s
x, ∂sx = ∂s1x1

· · · ∂spxp , ∂x = (∂x1 , . . . , ∂xp),

∂xj = ∂/∂xj , ∂t = ∂/∂t, моментнi функцiї mj = mj(t) ∈ Cn[0, T ], кое-
фiцiєнти ajs — комплекснi числа, число T належить вiдрiзку [T0, T1]
з додатної пiвосi, p— натуральне число.

Задача (1), (2) є, взагалi, некоректною за Адамаром у соболєв-
ськiй шкалi просторiв Hq = Hq(Ω

p), q ∈ R, перiодичних за змiнною
x = (x1, . . . , xp) функцiй, а також iнших ширших шкалах, i пов’язана
з проблемою малих знаменникiв, що розв’язується за допомогою ме-
тричного пiдходу до дiофантових наближень у теорiї чисел. Важливо
знайти вiдповiднi функцiї m1, . . . ,mn в умовах (2), що забезпечують
коректнiсть задачi, що й встановлено у роботi.

Нехай Wt[f1, . . . , fn]— матриця Вронського
(
f
(i)
j (t)

)
i,j=1,...,n

, про-

стiр Hn
q = Hn

q (QT ) мiстить такi функцiї v, що ∂jt v ∈ C([0, T ];Hq−j), а
норма вводиться формулою ∥v;Hn

q ∥2 =
∑n
j=0 ∥∂

j
t v;C([0, T ];Hq−j

q ∥2.

Теорема 1 Нехай W0[m1, . . . ,mn] = 0, detWT [m1, . . . ,mn] ̸= 0 для
T ∈ [T0, T1], а An(∂x)— елiптичний вираз, тодi для довiльного числа
T ∈ [T0, T1] \ T , де T — скiнченна множина, iснує для довiльних φj
з простору Hq+n єдиний розв’язок задачi (1), (2) у просторi Hn

q ,
якщо ж T ∈ T , задача може мати лише скiнченновимiрне ядро
(з тригонометричних многочленiв), розмiрнiсть якого залежать
тiльки вiд порядку рiвняння n, коефiцiєнтiв ajs i чисел T0 та T1.
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Iснування, iнварiантнiсть та робастнiсть
глобальних атракторiв iмпульсних

нескiнченновимiрних динамiчних систем

Олексiй Капустян, Iрина Романюк

Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, Київ,
Україна

E-mail: alexkap@univ.kiev.ua, romanjuk.iv@gmail.com

В роботi розробляється теорiя глобальних атракторiв iмпульних
динамiчних систем, породжених автономними еволюцiйними систе-
мами без єдиностi в банахових просторах, розв’язки яких зазнають
iмпульсних збурень при досягненнi фазовою точкою фiксованої пiд-
множини фазового простору [1]. Введено поняття многозначної iм-
пульсної ДС, обгрунтовано його коректнiсть, встановлено критерiй
iснування глобального атрактору та дослiджено його iнварiантнiсть.
Одержанi абстрактнi результати застосовано до iмпульсної задачi

du
dt +Au = εF (u),

u|t=0 = u0 ∈ H,

△u|u∈M = I(u)− u,

(1)

де умови на оператор A, вiдображення F, I та множину M забезпе-
чують глобальну розв’язнiсть та дисипативнiсть в фазовому просто-
рi H, проте не гарантують єдиностi ров’язку. Для достатньо малих
ε > 0 доведено, що задача (1) породжує многозначну iмпульсну ДС
Gε, для якої iснує глобальнй атрактор Θε та виконується рiвнiсть

∀ t ≥ 0 Gε(t,Θε \M) = Θε \M. (2)

Також наведено приклади, якi показують що глобальний атрактор
може не зберiгатись при малiй змiнi iмпульсних парметрiв I та M .

[1] Самойленко А.М., Перестюк Н.А., Дифференциальные уравнения с им-
пульсным воздействием, Вища школа, Київ, 1987.

[2] Перестюк М.О., Капустян О.В., Глобальнi атрактори iмпульсних нескiн-
ченновимiрних систем, УМЖ 68 (4), (2016), С. 517-528.
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Бiфуркацiя циклiв параболiчних систем iз
запiзненням та малою дифузiєю

Iван Клевчук
Чернiвецький нацiональний унiверситет iменi Юрiя Федьковича,

Чернiвцi, Україна
E-mail: klevchuk@yandex.ru

Розглядається рiвняння

∂u

∂t
= iω0u+ ε

[
(γ + iδ)

∂2u

∂x2
+ (α+ iβ)u

]
+ (d0 + ic0)u

2u (1)

з перiодичною умовою

u(t, x+ 2π) = u(t, x), (2)

де ε – малий додатний параметр.
Теорема. 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 (1), (2) 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.

Цi розв’язки експоненцiально орбiтально 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}.

Цю теорему можна застосувати до дослiдження бiфуркацiї циклiв
параболiчної системи iз запiзненням

∂u

∂t
= εD

∂2u

∂x2
+ L(ε)ut + f(ut, ε) (3)

та перiодичною умовою (2). Тут ε – малий додатний паpаметp,
L(ε) : C → Rm – лiнiйний неперервний оператор, f : C× [0, ε0) → Rm,
f(φ, ε) = O(||φ||2) при ||φ|| → 0, оператор f чотири рази непе-
рервно диференцiйовний вiдносно своїх аргументiв, C = C[−∆, 0]
– простiр неперервних функцiй iз значеннями в Rm з нормою ||φ|| =
sup

−∆≤θ≤0
|φ(θ)|, ut – елемент простору C, заданий функцiєю ut(θ, x) =

u(t + θ, x), −∆ ≤ θ ≤ 0. Припускається, що нульовий розв’язок си-
стеми (3) при ε = 0 асимптотично стiйкий. Накладено умови на ма-
трицю D та оператор L(ε).
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Оптимальна комбiнацiя прогнозiв
для iєрархiчних часових рядiв

Тетяна Кнiгнiцька, Iгор Малик

Чернiвецький нацiональний унiверситет iменi Юрiя Федьковича,
Чернiвцi, Україна

E-mail: knig.tatyana.v@gmail.com, malyk.igor.v@gmail.com

Пропонується новий пiдхiд до прогнозування, який базується на
незалежному прогнозуваннi серiй iєрархiчного часового ряду. Суть
пiдходу полягає в оптимальному поєднаннi i узгодженнi всiх прогно-
зiв для кожної окремої серiї за допомогою регресiйної моделi.

Нехай спостереження проводяться в моменти часу t = 1, 2, ..., T .
Наша мета – спрогнозувати значення кожної серiї часового ряду в
iєрархiї у моменти часу t = T + 1, T + 2, ..., T + h. Використаємо
позначення: X – окрема серiя в iєрархiї, YX,t – спостереження над
серiями X, Yt – сукупнiсть усiх рядiв в момент часу t. Згiдно даних
позначень отримаємо часовi ряди на рiвнях 1-4:

Yt =
∑
i

Yi,t, Yi,t =
∑
j

Yij,t, Yij,t =
∑
k

Yijk,t, Yijk,t =
∑
l

Yijkl,t.

Нехай Yi,t – вектор усiх спостережень на i-му рiвнi в момент часу
t i Yt = [Yt, Y1,t, ..., YK,t]. Тодi Yt = SYK,t, де S – «сумуюча» матриця
порядку m×mK .

Запропоновано новий статистичний метод прогнозування iєрархi-
чних часових рядiв, який (1) забезпечує кращi точковi прогнози, якi
порiвнюються за рiвнями iєрархiї; (2) дозволяє взаємодiяти серiям
на кожному рiвнi iєрархiї; (3) дає оцiнки невизначеностi прогнозу,
якi порiвнюються за рiвнями iєрархiї.

[1] Hyndman R., Ahmed R., Athanasopoulos G., Shang H. Optimal combination
forecasts for hierarchical time series. Computational Statistics & Data Analysis
55(9), (2011), p. 2579-2589.

[2] Hyndman R., Lee A., Wang E. Fast computation of reconciled forecasts for
hierarchical and grouped time series. Computational Statistics & Data Analysis
97, (2016), p. 16-32.
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Слабконелiнiйнi iнтегральнi рiвняння

Надiя Козлова 1, Вiктор Ферук 2

1 Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, Київ,
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Розглядається слабконелiнiйне iнтегральне рiвняння

x(t)−
b∫
a

K(t, s)x(s)ds = f(t) + ε

b∫
a

K1(t, s)Z(x(s, ε), s, ε)ds, (1)

де K(t, s), K1(t, s) – ядра, сумовнi з квадратом в областi [a, b]× [a, b],
f ∈ L2[a, b], Z(x(t, ε), t, ε) – нелiнiйна по першiй компонентi функцiя
така, що

Z(·, t, ε) ∈ C1[∥x− x0∥ ≤ q], Z(x(·, ε), ·, ε) ∈ L2[a, b],

Z(x(t, ·), t, ·) ∈ C[0, ε0],

де q, ε0 - достатньо малi параметри.
Знайдено умови iснування розв’язку x = x(t, ε): x(·, ε) ∈ L2[a, b],

x(t, ·) ∈ C[0, ε0] рiвняння (1), який при ε = 0 перетворюється у
розв’язок x(t, 0) = x0(t, cr) породжуючого рiвняння

x(t)−
b∫
a

K(t, s)x(s)ds = f(t). (2)

Отриманi необхiдна та достатня умови iснування розв’язку слаб-
конелiнiйного iнтегрального рiвняння (1). Обґрунтовано застосуван-
ня до рiвняння (1) методу простих iтерацiй [1], [2].

[1] Boichuk A.A., Samoilenko A.M., Generalized inverse operators and Fredholm
boundary-value problems, VSP, Utrecht, Boston, 2004.

[2] Гребеников Е.А., Рябов Ю.А., Конструктивные методы анализа нелиней-
ных систем, Наука, М., 1979.
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Основнi напрямки наукової дiяльностi
професора М.П. Ленюка

Iван Конет

Кам’янець-Подiльський нацiональний унiверситет iменi Iвана Огiєнка,
Кам’янець-Подiльський, Україна

E-mail: konet51@ukr.net

Михайло Павлович Ленюк (30.10.1936 – 23.03.2013) – вiдомий ма-
тематик i педагог, доктор фiзико-математичних наук, професор, ака-
демiк АН ВШ України, професор кафедри диференцiальних рiвнянь
Чернiвецького нацiонального унiверситету iменi Юрiя Федьковича,
завiдувач кафедри iнформацiйних систем Чернiвецького факультету
Нацiонального технiчного унiверситету “Харкiвський полiтехнiчний
iнститут”.

У 1971 роцi на засiданнi спецiалiзованої вченої ради в Iнститутi
математики АН УРСР Михайло Павлович Ленюк захистив дисерта-
цiю “Разложение решений смешанных задач для некоторых диффе-
ренциальных операторов в частных производных по фундаменталь-
ным решениям задачи Коши” на здобуття наукового ступеня канди-
дата фiзико-математичних наук зi спецiальностi 041 – теоретична та
математична фiзика.

Пiсля закiнчення аспiрантури до 2002 року Михайло Павлович
продовжував працювати штатним викладачем кафедри диференцi-
альних рiвнянь Чернiвецького унiверситету. За цей час вiн пройшов
усi викладацькi посади: асистент, старший викладач, доцент, профе-
сор.

У 1993 роцi на засiданнi спецiалiзованої вченої ради в Iнститутi
математики АН України успiшно захистив дисертацiю “Iнтеграль-
нi перетворення для задач математичної фiзики неоднорiдних стру-
ктур” на здобуття наукового ступеня доктора фiзико-математичних
наук зi спецiальностi 01.01.03 – математична фiзика.

Результати плiдної науково-педагогiчної дiяльностi Михайла Па-
вловича знайшли своє втiлення в монографiях, препринтах, навчаль-
них посiбниках, статтях, матерiалах i тезах конференцiй рiзних рiв-
нiв (мiжнародних, всеукраїнських, регiональних). Вiн автор понад
900 наукових, навчальних i методичних праць, серед яких 38 моно-
графiй, 40 препринтiв, 14 навчально-методичних посiбникiв.
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Аналiз наукової спадщини доктора фiзико-математичних наук,
професора, академiка АН ВШ України М.П. Ленюка показує, що в
його науковiй дiяльностi в галузi математичних наук можна видiли-
ти 3 основнi напрямки:

1) проблеми теорiї диференцiальних рiвнянь;
2) теорiя гiбридних iнтегральних перетворень та її застосування;
3) крайовi задачi математичної фiзики.
Професор Ленюк М.П. створив власну наукову школу. Пiд його

керiвництвом виконано й захищено 17 дисертацiй на здобуття нау-
кового ступеня кандидата фiзико-математичних наук з рiзних спецi-
альностей.

[1] Городецький В.В., Конет I.М., Матiйчук М.I. та iн. Пам’ятi вченого, Бу-
ковинський математичний журнал. – 2013. – Том 1, № 1-2. – С. 9-10.

[2] Конет I.М., Петрик М.Р., Яснiй П.В. та iн. Пам’ятi професора М.П. Леню-
ка, Вiсник Тернопiльського нацiонального технiчного унiверситету. – 2013,
№ 4(72). – С. 286-287.

Умови iснування розв’язкiв степеневого
виду диференцiальних рiвнянь з

правильно змiнними нелiнiйностями

Катерина Корепанова

Одеський нацiональний унiверситет iменi I.I. Мечникова, Одеса,
Україна

E-mail: ye.korepanova@gmail.com

Розглядається диференцiальне рiвняння

y(n) = αp(t)
n−1∏
j=0

φj(y
(j)) (1)

де n ≥ 2, α ∈ {−1, 1}, p : [a,+∞[→]0,+∞[ – неперервна функцiя,
φj : ∆Yj →]0;+∞[ – неперевна та правильно змiнна при y(j) → Yj
функцiя порядку σj , j = 0, n− 1, Yj дорiвнює або 0, або ±∞, ∆Yj –
деякий одностороннiй окiл точки Yj .
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Серед множини всiх монотонних, разом з похiдними до n− 1 по-
рядку включно, в деякому лiвому околi +∞ розв’язкiв рiвняння (1)
розглядаються такi, для кожного з яких iснує k ∈ {1, . . . , n} таке, що

y(t) = tk−1 [c+ o(1)] (c ̸= 0) при t→ +∞.

Означення. Нехай k ∈ {1, . . . , n}. Розв’язок y диференцiального
рiвняння (1) у випадку, коли iснує i (i = n− k + 1, n− 1) таке, що
φ(y(i)) прямує або до 0, або до +∞ при t → +∞, будемо назива-
ти Pk+∞(λ0)–розв’язком, де −∞ ≤ λ0 ≤ +∞, якщо вiн визначен на
промiжку [t0,+∞[⊂ [a,+∞[ та задовольняє наступнi умови

lim
t→+∞

y(n−k)(t) = c (c ̸= 0), lim
t→+∞

[y(n−1)(t)]2

y(n−2)(t)y(n)(t)
= λ0.

У доповiдi мова буде йти про умови iснування у рiвняння (1)
Pk+∞(λ0) –розв’язкiв, а також асиптотичнi при t→ +∞ зображення
для таких розв’язкiв та їх похiдних до n−1 порядку включно. Отри-
манi результати доповнюють дослiдження I.Кiгурадзе i Т.Чантурiя
у вiдомiй монографiї [1] для диференцiальних рiвнянь загального
виду.

[1] Кигурадзе И.Т., Чантурия Т.А., Асимптотические свойства решений не-
автономных обыкновенных дифференциальных уравнений, М.:Наука, 1990,
430 с.

Вироджена двоточкова крайова задача
для квазiлiнiйних систем диференцiальних

рiвнянь
Iгор Король, Галина Семчишин

Ужгородський нацiональний унiверситет, Ужгород, Україна
E-mail: ihor.korol@uzhnu.edu.ua, halyna_semchyshyn@ukr.net

Розглядається вироджена нелiнiйна система диференцiальних
рiвнянь з малим невiд’ємним параметром ε вигляду

J
dy

dt
= A(t)y + h(t) + εf(t, y), t ∈ [0, T ], (1)
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пiдпорядкована лiнiйним двоточковим крайовим умовам

A1y(0) +A2y(T ) = d, (2)

де J – (n × n)-вимiрний нiльпотентний блок Жордана, A(t) –
(n × n)-вимiрна матриця, h(t), f(t, y) – n-вимiрнi вектор-функцiї,
h(t), f(t, y) ∈ C[0, T ], ε ∈ [0, ε0]; A1, A2 – ((n − 1)×n)-вимiрнi сталi
матрицi, d – (n− 1)-вимiрний вектор-стовпець сталих.

У припущенi, що fn(t, y) = fn(t, y2, . . . , yn) = fn(t, v), вироджена
двоточкова крайова задача (1), (2) зводиться до двоточкової крайо-
вої задачi з нелiнiйними крайовими умовами

dv

dt
= Ā(t)v(t) + h̄(t) + εf̄(t, v), (3)

B1v(0) +B2v(T ) + εg (v(0), v(T )) = d̄. (4)

Iз використанням параметризацiї

z := v(0) = (v1(0), v2(0), . . . , vn−1(0))
⊤ = (z1, z2, . . . , zn−1)

⊤,

λ := v(T ) = (v1(T ), v2(T ), . . . , vn−1(T ))
⊤ = (λ1, λ2, . . . , λn−1)

⊤

нелiнiйнi двоточковi крайовi умови (4) набувають вигляду

B1v(0) +B2v(T ) = d̄− εg(z, λ). (5)

За допомогою чисельно-аналiтичного методу дослiджено питання
iснування та наближеної побудови розв’язкiв двоточкової крайової
задачi (3), (5) у некритичному та критичному випадках.
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Iснування iнварiантного тора
лiнiйної системи з iмпульсною дiєю

в нефiксованi моменти часу
Юрiй Король

Ужгородський нацiональний унiверситет, Ужгород, Україна
E-mail: korol_yura@ukr.net

Розглянемо лiнiйну систему диференцiальних рiвнянь в цен-
тральнiй канонiчнiй формi вигляду

dφ

dt
= a(φ),

[
En−s 0
0 I

]
dx

dt
=

[
M(φ) 0

0 Es

]
x+ f(φ), (1)

∆x1|φ∈Γ = B(φ)x1 + I(φ). (2)

Вiдносно множини Γ припускаємо, що вона є пiдмножиною тора
Tm i представляє собою многовид розмiрностi m − 1, який можна
визначити рiвнянням Φ(φ) = 0, де Φ(φ)− скалярна, неперервна i 2π-
перiодична по змiннiй φ функцiя. Позначимо через ti(φ) розв’язки
рiвняння Φ(φt(φ)) = 0, якi є моментами iмпульсних збурень для
системи (1),(2).

Теорема 2 Припустимо, що в системi (1),(2), 2π-перiодичнi фун-
кцiї f(φ), I(φ) i 2π-перiодичнi матрицi M(φ), B(φ) неперервнi на
торi Tm, причому f2(φ) ∈ Cs−1(Tm). Якщо функцiя G(t, s, φ) за-
довольняє оцiнку ∥G(t, s, φ)∥ ≤ Ke−γ|t−s|, а для функцiй ti(φ) вико-
нується нерiвнiсть ti(φ) − ti−1(φ) ≥ θ, тодi система (1),(2) має
iнварiантний тороїдальний многовид вигляду

u(φ) =



+∞∫
−∞

G(0, s, φ)f1(φs(φ))ds+

+
∑

−∞<ti(φ)<+∞
G(0, ti(φ) + 0, φ)I(φti(φ)(φ))

−
s−1∑
k=0

∑
i1+...+im=k

Ik ∂kf2(φ)

∂φ
i1
1 ...∂φ

im
m

ai11 (φ)...aimm (φ)


де G(t, s, φ) - функцiя Грiна-Самойленко вiдповiдної лiнiйної однорi-
дної системи.
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Формування методологiчних знань
майбутнього вчителя математики пiд час

навчання диференцiальних рiвнянь

Наталiя Кугай 1, Євген Борисов 2

1 НПУ iменi М.П. Драгоманова, Київ, Україна
E-mail: nkugaj@rambler.ru

2 Глухiвський НПУ iменi Олександра Довженка, Глухiв, Україна
E-mail: boris_en@rambler.ru

Змiст методологiчних знань майбутнього вчителя математики
розкрито у статтi [1]. Зупинимося на значеннi навчальної дисциплiни
"Диференцiальнi рiвняння"у пiзнаннi дiйсностi.

Методологiчнi знання складаються з декiлькох структурних рiв-
нiв. Найпоширенiшою є структурна модель методологiчних знань,
в якiй виокремлено чотири рiвнi: фiлософський; загальнонауковий;
конкретно науковий; рiвень процедур i технiк дослiдження.

На матерiалi диференцiальних рiвнянь доцiльно формувати ме-
тодологiчнi знання фiлософського рiвня, зокрема, такi фiлософськi
категорiї: 1) загальне, конкретне (частинне), особливе; 2) iснування
та єдинiсть.

Теорiя диференцiальних рiвнянь вiдкриває значнi можливостi
для майбутнiх учителiв математики в оволодiннi важливими мето-
дами загальнонаукового рiвня: метод математичного моделювання,
обчислювальний експеримент, метод аналогiй, алгоритмiчний метод.

Крiм того, навчальна дисциплiна ”Диференцiальнi рiвняння” має
широкий арсенал методiв, якi вiдносяться до методiв конкретно нау-
кової методологiї: метод вiдокремлення змiнних, метод замiни змiн-
ної, метод Лагранжа, метод пiдстановки (метод Й. Бернуллi), метод
iзоклiн, метод введення параметра, метод Ейлера, метод iнтегруючо-
го множника, метод розв’язуання рiвнянь у повних диференцiалах,
метод Кошi, метод невизначених коефiцiєнтiв, метод Д’Аламбера,
метод степеневих рядiв, метод виключення, матричний метод iнте-
грування однорiдних стацiонарних систем.

[1] Кугай Н.В., Методологiчнi знання майбутнього вчителя математики,
Вiсник Черкаського унiверситету. Серiя: Педагогiчнi науки, 26 (319),
(2014), с. 56-61.
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Асимптотичнi зображення одного класу
сингулярних розв’язкiв диференцiальних

рiвнянь другого порядку

Людмила Кусiк

Одеський нацiональний морський унiверситет, Одеса, Україна
E-mail: ludakusik@mail.ru

Розглядаємо рiвняння

y′′ = f(t, y, y′), (1)

де f : [a, ω[×∆Y0 ×∆Y1 −→ R – неперервна функцiя, −∞ < a < ω ≤
+∞, ∆Yi (i ∈ {0, 1}) – однобiчний окiл Yi, Yi (i ∈ {0, 1}) дорiвнює або
0, або ±∞.

Означення. Розв’язок y рiвняння (1), що визначений на про-
мiжку [t0, t∗[⊂ [a, t∗[, t∗ < ω, називаємо сингулярним Pt∗(Y0, Y1, λ0)-
розв’язком, де −∞ ≤ λ0 ≤ +∞, якщо виконанi наступнi умови

y(i)(t) ∈ ∆Yi при t ∈ [t0, t∗[ , lim
t↑t∗

y(i)(t) = Yi (i = 0, 1)

lim
t↑t∗

[y′(t)]2

y(t)y′′(t)
= λ0.

Сингулярнi Pt∗(Y0, Y1, λ0)-розв’язки є непродовжними вправо. Крiм
того, в залежностi вiд значень λ0 (λ0 ∈ R \ {0, 1}, λ0 = 0, λ0 = 1,
λ0 = ±∞) Pt∗(Y0, Y1, λ0)-розв’язки мають рiзнi асимптотичнi власти-
востi. В кожному з чотирьох випадкiв на функцiю накладено умову
(RN)∗λ0

, при виконаннi якої має мiсце зображення

f(t, z0(t), z1(t)) = α0A∗φ0(z0(t))φ1(z1(t))[1 + o(1)] при t ↑ t∗,

де α0 ∈ {−1, 1}, A∗ = const > 0, функцiї φi : ∆Yi →]0,+∞[ (i = 0, 1)
– неперервнi правильно змiннi при z → Yi (i = 0, 1) порядкiв
σi (i = 0, 1) (σ0 + σ1 ̸= 1). З’ясовано умови iснування сингуляр-
них Pt∗(Y0, Y1, 1)-розв’язкiв, отримано асимптотичнi зображення цих
розв’язкiв та їх похiдних першого порядку при t ↑ t∗.
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Застосування скiнченного гiбридного
iнтегрального перетворення типу

Лежандра-Бесселя-Фур’є до розв’язання
задачi динамiки

Олег Ленюк 1, Ольга Нiкiтiна 2

1 Чернiвецький нацiональний унiверситет iменi Юрiя Федьковича,
Чернiвцi, Україна

E-mail: O.Lenyuk@chnu.edu.ua
2 Чернiвецький факультет Нацiонального технiчного унiверситету

«Харкiвський полiтехнiчний iнститут», Чернiвцi, Україна
E-mail: nik ole4ka@mail.ru

Задача динамiки на трискладовому сегментi математично приво-
дить до побудови в областi

D2 = {(t, r) : t > 0; r ∈ I2},

I2 = {r : r ∈ (0, R1) ∪ (R1, R2) ∪ (R2, R3); R3 <∞}

обмеженого розв’язку системи рiвнянь гiперболiчного типу

∂2u1
∂t2

+ γ21u1 − a21Λ(µ)[u1] = f1(t, r), r ∈ (0, R1),

∂2u2
∂t2

+ γ22u2 − a22Bν,α[u2] = f2(t, r), r ∈ (R1, R2), (1)

∂2u3
∂t2

+ γ23u3 − a23
∂2

∂r2
[u3] = f3(t, r), r ∈ (R2, R3),

за початковими умовами

uj(t, r)
∣∣∣
t=0

= gj(r),
∂uj
∂t

∣∣∣
t=0

= φj(r), r ∈ (Rj−1, Rj), j = 1, 3, R0 = 0,

(2)
вiдповiдними умовами спряження та крайовими умовами [1].

Тут беруть участь узагальнений диференцiальний оператор Ле-
жандра Λ(µ), диференцiальний оператор Бесселя Bν,α, диференцi-
альний оператор Фур’є другого порядку [1].
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Вважаємо, що виконанi умови на коефiцiєнти: 2α+ 1 > 0, ν ≥ α;
(µ) = (µ1, µ2), µ1 ≥ µ2 ≥ 0; α3

22 ≥ 0, β3
22 ≥ 0, α3

22 + β3
22 ̸= 0; αkjm ≥ 0,

βkjm ≥ 0, cjk = αk2jβ
k
1j − αk1jβ

k
2j , c1k · c2k > 0; j,m, k = 1, 2.

Розв’язок задачi динамiки на трискладовому сегментi (0, R3] з
двома точками спряження побудовано за допомогою скiнченного гi-
бридного iнтегрального перетворення типу Лежандра-Бесселя-Фур’є
[1].

Побудований розв’язок гiперболiчної задачi має алгоритмiчний
характер, що дозволяє використовувати його як в теоретичних до-
слiдженнях, так i в числових розрахунках.

[1] Нiкiтiна О.М., Шинкарик М.I. Скiнченне гiбридне iнтегральне перетворен-
ня типу Лежандра-Бесселя-Фур’є на сегментi з двома точками спряження
/ О.М. Нiкiтiна, М.I. Шинкарик // Вестник Херсонского национального
технического университета. Вып. 3 (54). – Херсон: ХНТУ, 2015. – С. 47 –
51.

Задача Кошi для параболiчних типу
Шилова рiвнянь iз коефiцiєнтами

обмеженої гладкостi
Владислав Лiтовченко, Галина Унгурян

Чернiвецький нацiональний унiверситет iменi Юрiя Федьковича,
Чернiвцi, Україна

E-mail: vladlit4@mail.ru, galuna_unguryan@ukr.net

Розглянемо диференцiальне рiвняння вигляду

∂tu(t;x) = {P0(t; i∂x) + P1(t, x; i∂x)}u(t;x), (t;x) ∈ Π(0,T ], (1)

у якому P0(t; i∂x) i P1(t, x; i∂x) - диференцiальнi вирази вiдповiдно
порядкiв p та p1 з обмеженими коефiцiєнтами, неперервно залежни-
ми вiд t, причому коефiцiєнти виразу P1 можуть залежати i вiд про-
сторової змiнної x, а Π(0;T ] := {(t;x) : t ∈ (0;T ], x ∈ Rn}. Вважає-
ться також, що вираз P1(t, x; i∂x) є параболiчним за Г.Є. Шиловим
у шарi Π[0,T ] з показником параболiчностi h, 0 < h ≤ p, зведеним
порядком p0 та невiд’ємним родом µ [1] i виконується ще така умова:
0 ≤ p1 < h− n(1− hµ/p0).
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За мiнiмальних умов гладкостi стосовно просторової змiнної x на
коефiцiєнти виразу P1 методом П. Левi послiдовного наближення по-
будовано фундаментальний розв’язок задачi Кошi для рiвняння (1)
та дослiджено його основнi властивостi. Завдяки цим властивостям
установлено коректну розв’язнiсть задачi Кошi для цього рiвняння
у випадку, коли початковi данi належать до широкого класу уза-
гальнених функцiй, що мiстить регулярнi розподiли Гельфанда I.М.
i Шилова Г.Є.

Зазначимо, що дослiдження задачi Кошi для рiвняння (1) з кое-
фiцiєнтами необмеженої гладкостi проводилося у [2-3].

[1] Гельфанд И.М., Шилов Г.Е., Некоторые вопросы теории дифференциаль-
ных уравнений, М.: Физматгиз, 1958.

[2] Лiтовченко В.А, Довжицька I.М., Фундаментальна матриця розв’язкiв
задачi Кошi для одного класу параболiчних систем типу Шилова iз змiн-
ними коефiцiєнтами, Укр. мат. вiсник 7 (4), (2010), 516–552.

[3] Litovchenko V.A., Dovzhytska I.M., Cauchy problem for a class parabolic
systems of Shilov type with variable coefficients, Cent. Eur. J. Math. 10 (3),
(2012), 1084–1102.

Обернена задача Кошi для телеграфного
рiвняння з дробовими похiдними та

узагальненими функцiями
Галина Лопушанська, Вiталiя Шумська

Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка, Львiв,
Україна

E-mail: lhp@ukr.net, vrapita@gmail.com

Нехай Q = Rn×(0, T ], D(Rn) – простiр нескiнченно диференцiйов-
них функцiй iз компактними носiями в Rn, E(Rn) = C∞(Rn), D(Q̄)
– простiр нескiнченно диференцiйовних функцiй iз компактними но-
сiями за просторовими змiнними i таких, що ( ∂∂t )

kv|t=T = 0, k ∈ Z+,
штрихами позначаємо простори лiнiйних неперервних функцiоналiв
(узагальнених функцiй) на вiдповiдних просторах основних функцiй,

D′
C(Q) = {v ∈ D′(Q̄) : (v(·, t), φ(·)) ∈ C(0, T ] ∀φ ∈ D(Rn)},

де (v(·, t), φ(·)) – значення узагальненої функцiї v на основнiй функ-
цiї φ для кожного t ∈ [0, T ].
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Вивчаємо обернену задачу

u
(α)
t − r(t)u

(β)
t + a2(−∆)γ/2u = F0(x)g(t), (x, t) ∈ Q, (1)

u(x, 0) = F1(x), ut(x, 0) = F2(x), x ∈ Rn, (2)(
u(·, t), φ0(·)

)
= F (t), t ∈ (0, T ] (3)

на визначення (u, r) ∈ D′
C(Q) × C(0, T ] для рiвняння з дробовими

похiдними Рiмана – Лiувiлля порядкiв α ∈ (1, 2), β ∈ (0, 1), (−∆)γ/2u
визначено за допомогою перетворення Фур’є F [(−∆)γ/2u] = |λ|γF [u]
та γ > α, min{n, 2, γ} > (n− 1)/2.

Застосовуючи метод функцiї Грiна, за припущень

Fj ∈ E ′(Rn), j = 0, 1, 2, F, F (β) ∈ C[0, T ],
tεg(t) та tεF (α)(t) неперервнi на [0, T ] при деякому ε ∈ (0, (α− β)/2),
F (β)(t) ̸= 0, t ∈ [0, T ], φ0 ∈ D(Rn)

доводимо iснування числа T ∗ ∈ (0, T ] (вiдповiдно Q∗ = Rn × (0, T ∗])
та розв’язку (u, r) ∈ D′

C(Q
∗) × C(0, T ∗] задачi (1)-(3). Для єдиностi

розв’язку задачi на Q достатньо, щоб F (β)(t) ̸= 0, t ∈ [0, T ].

Про майже перiодичний розв’язок
параболiчного рiвняння
Володимир Лучко, Галина Юзва

Чернiвецький нацiональний унiверситет iменi Юрiя Федьковича,
Чернiвцi, Україна

E-mail: vmluchko@gmail.com, szayzlove@gmail.com

Дана робота присвячена побудовi та вивченню властивостей май-
же перiодичного (м.п.) розв’язку параболiчного рiвняння. Теорiя па-
раболiчних рiвнянь та систем за Петровським широко висвiтлена у
монографiї С.Д. Ейдельмана [1].

Означення. Комплекснозначна функцiя f ∈ C(−∞; +∞) нази-
вається м.п. в сенсi Бора, якщо для довiльного ε > 0 iснує вiдносно
щiльна множина майже перiодiв τ функцiї f(t) з точнiстю до ε, тоб-
то iснує додатне число l = l(ε) таке, що довiльний вiдрiзок [a, a + l]
мiстить по меншiй мiрi одне число τ , для якого виконується нерiв-
нiсть

|f(t+ τ)− f(t)| < ε, (1)
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при −∞ < t < +∞.
Основи теорiї м.п. функцiй були закладенi датським математиком

Г. Бором [2].
Для параболiчного рiвняння

∂u(t, x)

∂t
=

n∑
i,j=1

aij(t)
∂2u(t, x)

∂xi∂xj
+

n∑
i=1

bi(t)
∂u(t, x)

∂xi
+c(t)u(t, x)+f(t, x)

(2)

будується та вивчаються властивостi м.п. розв’язку при певних обме-
женнях на коефiцiєнти та неоднорiднiсть рiвняння.

[1] Эйдельман С.Д. Параболические системы. - М.:Наука, 1964. - 444 с.
[2] Демидович Б. П. Лекции по математической теории устойсивости. - М.:

Наука, 1967. - 472 с.

При уникнення сутичок в нестацiонарнiй
диференцiально-рiзницевiй грi

Євген Любарщук
Чернiвецький нацiональний унiверситет iменi Юрiя Федьковича,

Чернiвцi, Україна
E-mail: finvara@gmail.com

Розглянемо задачу переслiдування, яка описується системою
лiнiйних функцiонально-диференцiальних рiвнянь нейтрального ти-
пу [1]

ż(t) = Az(t) +Bz(t− τ) + Cż(t− τ) + φ(t, u, v), t > 0; (1)
z(t) = z0(t), −τ ≤ t ≤ 0.

Де z ∈ Rn, A, B, C - n× n постiйнi матрицi, τ = const.
Цилiндрична термiнальна множина має вигляд [2]

M∗(t) =M0 +M(t), t ∈ [0,+∞), (2)

де M0 – лiнiйний пiдпростiр з Rn, а M(t) - вимiрне багатозначне
вiдображення, що приймає значення з K(L), де L – ортогональне
доповнення до M0 в просторi Rn.

Керування переслiдувача обираємо у виглядi

u(t) = u(z0(·), v(t)), t ∈ [0, T ], u(t) ∈ U. (3)
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Теорема 3 Нехай для конфлiктно-керованого процесу (1), (2) вико-
нується умова Л.С.Понтрягiна, M = coM i для початкового ста-
ну z0(·) i деякого селектора γ(·, ·) ∈ Γ, Θ ∈ Θ(z0(·), γ(·, ·)) ̸= ∅. Тодi
траекторiя процесу (1) може бути приведена з початкового стану
z0(·) на термiнальну множину M∗(Θ) у момент Θ за допомогою
керування (3).

[1] Bellman R., Cooke K., Differential-Difference Equations, Academic Press, New
York/London, 1963.

[2] Чикрий А.А., Конфликтно управляемые процессы, Наукова думка, Киев,
1992.

Системи диференцiальних рiвнянь
Колмогорова-Ейдельмана

Ганна Малицька, Iван Буртняк

Прикарпатський нацiональний унiверситет iменi Василя Стефаника,
Iвано-Франкiвськ, Україна

Ми дослiджуємо систему диференцiальних рiвнянь вигляду

∂tu(t, x)−
3∑
s=1

ns∑
j=1

xsj∂xs+1j
u(t, x) = A(t,Dx1

)u(t, x), (1)

де t ∈ [0, T ], x ∈ Rn, n =
4∑
s=1

ns, ns ≥ ns+1, ns ∈ N ∪ 0, n1 ≥ 1, xs ∈

Rns , ∂tu(t, x) = A(t,Dx1)u − 2
−→
b параболiчна сиcтема в сенсi С.Д.

Ейдельмана [1], A(t, iσ1)− комплекснозначна, неперервна матриця
σ1 ∈ Rn1 , ∀t ∈ [0, T ] A(t, iσ1) на характеристиках системи

∂tv(t, σ)−
3∑
s=1

ns∑
j=1

σs+1,j∂σsjv(t, σ) = A(t, iσ1)v

задовольняє умови Лаппо-Данилевського.
Для системи (1) розглядається задача Кошi з початковою умовою

u(t, x)|t=τ = u0(x), 0 ≤ τ ≤ t ≤ T, x ∈ Rn, (2)
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u0(x) = (u01(x), ..., u0m(x)), u0j(x)− достатньо гладкi фiнiтнi функцiї
x ∈ Rn, j = 1,m.

Такi системи включають [2] в себе системи Колмогорова з до-
вiльною кiлькiстю груп змiнних, за якими є виродження параболi-
чностi, та векторнi системи Колмогорова, що вивчалися в роботi [3],
оскiльки умови, якi накладенi на матрицю A(t,Dx), є достатнiми для
виконання умови Лаппо-Данилевського.

Встановлено, що iснує фундаментальна матриця розв’язкiв зада-
чi Кошi (ФМРЗК) (1), (2), G(t, x; τ, ξ), τ < t, x ∈ Rn, ξ ∈ Rn, оцiн-
ки похiдних ФМРЗК G(t, x; τ, ξ), iснування G ∗ (t, x; τ, ξ)− ФМРЗК
спряженої задачi до (1), (2), властивостi нормальностi ФМРЗК:
G(t, x; τ, ξ) = G ∗ (t, x; τ, ξ), τ < t.

[1] Эйдельман С.Д. Параболические системы. – М.: Наука, 1964. – 443 с.

[2] Malytska H.P., Burtnyak I.V. The fundamental matrix of solutions of a class
of degenerate parabolic systems, Сarp. Mat. Public., 4 (№1), (2012), pp. 12-22.

[3] Литовченко В.А., Настасий Е.Б. Вырожденные параболические системы
уравнений типа Колмогорова векторного порядка, Сиб. матем. журн., 53
(№1), (2012), сс. 148-164.

Iснування розривних циклiв
в однiй iмпульснiй системi

Катерина Мамса 1, Юрiй Перестюк 2

1 Нацiональний технiчний унiверситет України «Київський
полiтехнiчний iнститут», Київ, Україна

E-mail: ekaterinamamsa@gmail.com
2 Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, Київ,

Україна
E-mail: perestyuk@gmail.com

Розглядається двовимiрна система диференцiальних рiвнянь з iм-
пульсним збуренням

ẋ = Ax+ εf0(x), x2 ̸= kx1,

∆x = |x2=kx1 = Bx,
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в якiй x = col(x1, x2),

A =

(
λ1 0
0 λ2

)
,

B =

(
b11 b12
b21 b22

)
,

f0(x) =

(
f(x1, x2)
g(x1, x2)

)
.

Встановлено достатнi умови iснування одно- i двоiмпульсних роз-
ривних циклiв в такiй системi при малих значеннях параметра ε > 0.

Як приклад розглядається можливiсть коливних рухiв в системi
маятникового типу з великим тертям за рахунок iмпульсного збуре-
ння, вiдносно якого вважаємо, що його дiя приводить до збiльшення
(зменшення) швидкостi руху на величину, пропорцiйну положенню,
з деяким коефiцiєнтом пропорцiйностi λ.

Детальнiше дослiджується система з iмпульсним збуренням:

ẍ+ 2ẋ+ x = εf(x, ẋ), ẋ ̸= 0;

∆ẋ|ẋ=0 = αx.

Встановлено достатнi умови iснування при малих значеннях па-
раметра ε > 0 стiйких двоiмпульсних циклiв в цiй системi.

[1] Samoilenko A.M., Perestyuk N.A., Impulsive Diferential Equations, World Sci-
entific, Singapore, 1995, 462 p.

[2] Kateryna Mamsa, Yuriy Perestyuk, A certain class of discontinuous dynamical
systems in the plane, Mathematical analysis, differential equations and their
applications. Sofia, Academic Publish House, 2011.

[3] Yu. Perestyuk, Discontinuous oscillations in one impulsive system, Journal of
Mathematical Sciences, vol. 194, no 4, 2013.

Про один пiдхiд дослiдження задач
для рiвнянь в частинних похiдних

вищого порядку

Василь Маринець 1, Оксана Питьовка 2
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В R2 розглядається область D = D1 ∪D2 ∪D3, де
D1 = {(x, y)|x ∈ [x0, x1], y ∈ (g(x), y1]}, D2 = {(x, y).|x ∈ [x0, x1], y ∈
(y1, y2]}, D3 = {(x, y).|x ∈ (x1, x2], y ∈ (y0, y1]}, а x0 < x1 < x2,
y0 < y1 < y2, де y = g(x) (x = k(y)) — ”вiльна” крива, g′(x) < 0,
g(x0) = y1, g(x1) = y0 i дослiджується задача:

D(2.1)u(x, y) = f(x, y, u(x, y), D(1.0)u(x, y), D(2.0)u(x, y)),
u(x, g(x)) = φ1(x), D

(0.1)u(x, g(x)) = φ2(x),
D(1.1)u(x, g(x)) = φ3(x), x ∈ [x0, x1],

u(x0, y) = ω1(y), D
(1.0)u(x0, y) = ω2(y), y ∈ [y1, y2],

u(x, y0) = ψ(x), x ∈ [x1, x2],
ω1(y1) = φ1(x0), ω

′
1(y1) = φ2(x0), ω2(y1) = φ′

1(x0),
ω′
2(y1) = φ3(x0), φ1(x1) = ψ(x1), ψ

′(x1) = φ′
1(x1)− g′(x1)φ2(x1),

де φ1(x) ∈ C2 ([x0, x1]), ψ(x) ∈ C2 ([x1, x2]), φ2(x), φ3(x) ∈
C1 ([x0, x1]), ω1(y), ω2(y) ∈ C1 ([y0, y2])— заданi функцiї.

За допомогою модифiкацiї двостороннього методу встановлено
достатнi умови iснування, єдиностi, регулярностi розв’язку крайо-
вої задачi, доведено теореми про диференцiальнi нерiвностi, одержа-
но апостерiорнi оцiнки похибки побудованого наближеного розв’язку
розглядуваної задачi, а також запропоновано один практичний ме-
тод побудови функцiй нульового наближення.

[1] Маринець В.В., Маринець К.В. Крайова задача Гурса-Дарбу для нелiнiй-
ного рiвняння гiперболiчного типу.Доповiдi НАНУ №10, (2013), C.23 – 28.

[2] Marynets V.V., Marynets K.V. On Goursat Darboux boundary-value problem
for systems of non-linear differential equations of hyperbolic type, Miskolc
Mathematical Notes. Volume 14.-№3, (2013), P.1009–1020.

[3] Маринець В.В., Маринець К.В, Питьовка О.Ю. Про одну крайову зада-
чу теорiї ДРЧП гiперболiчного типу в областi iз складною структу-
рою краю. Наук.вiсник Ужгород.ун-ту. Серiя Математика i iнформатика
Вип.25, №2, (2014), С.110–117.
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Iснування промiжної нескiнченно
диференцiйовної функцiї на

паралелепiпедах в Rn

Володимир Маслюченко, Василь Мельник
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Чернiвцi, Україна

E-mail: mathan@ukr.net, windchange7@gmail.com

Теорема Гана про iснування промiжної неперервної функцiї [1],
яка дiстала розвиток у серiї праць [2, 3, 4], останнiм часом породила
рiзнi аналоги про iснування промiжних монотонних [5] i опуклих [6]
функцiй. Тут ми подамо теорему про iснування промiжної нескiн-
ченно диференцiйовної функцiї на паралелепiпедах в Rn.

Вихiдним є таке просте спостереження:
Лема 1. Нехай X – топологiчний простiр, g, h : X → R – напiв-

неперервнi зверху i знизу в точцi x0 вiдповiдно функцiї, такi, що
g(x0) < h(x0), i g(x0) < γ < h(x0). Тодi iснує такий окiл U точки x0
в X, що g(x) < γ < h(x) на U .

Крiм того, ми використовуємо такий результат:
Лема 2. Нехай Q = (α1, β1)× (α2, β2)× ...× (αn, βn) — вiдкритий

паралелепiпед в Rn. Тодi iснує нескiнченно диференцiйовна функцiя
φ : Rn → [0, 1], у якої носiй suppφ = Q.

Використовуючи леми 1 i 2 та компактнiсть замкненого парале-
лепiпеда, ми отримуємо такий результат:

Теорема 4 Нехай P = [a1, b1] × [a2, b2] × ... × [an, bn] – замкне-
ний паралелепiпед в Rn, g, h : P → R – напiвнеперервнi вiдповiд-
но зверху i знизу функцiї, такi, що g(x) < h(x) на P . Тодi iсну-
ють скiнченна послiдовнiсть нескiнченно диференцiйовних функцiй
φj : Rn → [0, 1], j = 1, ...,m i послiдовнiсть чисел γ1, ..., γm, та-

кi, що сума
m∑
j=1

φj(x) = 1 на P i g(x) < γj < h(x) на носiї suppφj

при j = 1, ...,m. При цьому функцiя f =
m∑
j=1

γjφj буде нескiнченно

диференцiйовною, i для неї g(x) < f(x) < h(x) на P .
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для опуклої i вгнутої функцiй // Бук. мат. журн. – 2016. – 4, №1-2. –
С. 110-116.

Про функцiї Грiна задач для параболiчних
рiвнянь з фрактальними похiдними

Михайло Матiйчук

Чернiвецький нацiональний унiверситет iменi Юрiя Федьковича,
Чернiвцi, Україна

У пiвпросторi Π = (0, T ) × Rn розглядається задача Кошi для
рiвнянь зi змiнними коефiцiєнтами i похiдною по Капуто [1]:

Dα
t u− u(0, x)

Γ(1− α)tα
=

∑
|k|≤2b

Ak(x)D
k
xu+ f(t, x), (1)

lim
t→+0

u(t, x) = φ(x), α ∈ (0, 1). (2)

За допомогою функцiї Грiна задача Кошi для вiдповiдного параболi-
чного рiвняння з параметричними коефiцiєнтами визначаються ком-
поненти розв’язку рiвняння (1) з параметром {G1(t−τ, x−ξ, y), G2(t−
τ, x−ξ, y)}. Розв’язок задачi (1), (2) вiдшукується у виглядi суми по-
тенцiалiв

u(t, x) =

∫
G1(t, x−ξ, ξ)φ(ξ)dξ+

t∫
0

dτ

∫
G2(t−τ, x−ξ, ξ)µ(τ, ξ)dξ. (3)
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Функцiя µ(t, x) знаходиться як розв’язок вiдповiдного iнтеграль-
ного рiвняння. Визначається функцiя Грiна задачi (1), (2) та простi-
ших крайових задач на пiвосi.

[1] Матiйчук М.I. Параболiчнi та елiптичнi задачi у просторах Дiнi. – Чер-
нiвцi: ЧНУ, 2010. – 248 с.

Огляд програмних засобiв
прикладної лiнгвiстики

Василь Маценко

Чернiвецький нацiональний унiверситет iменi Юрiя Федьковича,
Чернiвцi, Україна

E-mail: vgm2006@mail.ru

Мета цiєї роботи - описати найпоширенiшi засоби комп’ютерної
лiнгвiстики. Найбiльш традицiйною формою подання лексичної iн-
формацiї є словники. Електроннi словники - це словники в спецi-
альному машинному форматi, що призначенi для використання на
ЕОМ. Iснують рiзнi типи словникiв (тлумачнi, двомовнi, орфографi-
чнi, морфологiчнi, тезауруси, етимологiчнi, синонiмiчнi, антонiмiчнi
i т.д.). Онлайн-словники - це електроннi словники, що розмiщенi в Iн-
тернетi. Їх розмiщують у себе i пошуковi портали (slovari.yandex.ru,
dict.rambler.ru, lingvo.mail.ru, translate.google.com.ua, translate.meta.
ua). Iнтернет ресурс http://e2u/org.ua мiстить цiлу низку англо-
українських i україно-англiйських словникiв. Велика колекцiя нiме-
цьких словникiв розмiщена на сайтi http://www.duden.de, французь-
ких - на сайтi http://www.larousse.fr. “Словники України” - комп’ю-
терна програма надання користувачу лексикографiчної iнформацiї
про слова української мови, вона включає в себе бiльше 40 тлумачних
словникiв української мови. Он-лайн версiя цiєї програми знаходить-
ся на сайтi http://lcorp.ulif.org.ua/dictua (український лiнгвiстичний
портал).

Єдиним способом справитись з необхiднiстю перекладу в наш час
є застосування новiтнiх технологiй. Першим проявом iнформацiйних
технологiй у життi перекладача стали електроннi словники. Насту-
пним кроком в розвитку перекладацьких iнформацiйних технологiй
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стали програми машинного перекладу, якi значно полегшили пере-
клад тексту. Нинi в практицi перекладу використовується два види
перекладу: повнiстю автоматичний переклад, коли програма здiй-
снює повний переклад тексту, та автоматизований переклад, коли
здiйснюється переклад окремих слiв, фраз, тобто частково. Най-
бiльш часто використовуються допомiжнi програми автоматизова-
ного перекладу.

Лiнгвiстичний корпус - це великий, поданий в електроннiй фор-
мi, унiфiкований, структурований, розмiчений масив мовних даних,
що призначений для розв’язування конкретних лiнгвiстичних задач.
Британський нацiональний корпус - це один з великих еталонних
корпусiв (сайт http://corpus.bуu.edu). В ньому мiститься 100 млн.
слiв. Всi тексти цього корпуса сегментованi за реченнями. Корпус
текстiв української мови побудований як iнформацiйно-довiдкова си-
стема. Вiн розмiщений на сайтi http://www.mova.info i мiстить 13
млн. словоформ. Списки нацiональних корпусiв можна знайти на
сайтi http://www.ruscorpora.ru.

Ще одне застосування комп’ютерної лiнгвiстики - це iнформа-
цiйний пошук i зв’язанi з ними задачi iндексування, реферування,
класифiкацiї, рубрикацiї документiв. Найбiльш вiдомою в нашi днi
системою автоматичного реферування текстiв будь-якого обсягу i
будь-якої складностi є система Лiбретто. Дещо спрощений варiант
реферату може видавати система Text Analist.

До прикладної лiнгвiстики належить роздiл теорiї i методики ви-
вчення iноземних мов (лiнгводидактика). Основна особливiсть су-
часного етапу розвитку комп’ютерної лiнгводидактики - це викори-
стання рiзних комп’ютерних програм з метою створення iнтегрова-
ного середовища навчання. Прикладами лiнгвiстичних тренажерiв
для початкового вивчення iноземних мов є такi комп’ютернi фонети-
чнi системи: Reward (комп’ютерна версiя Оксфордського пiдручни-
ка для вивчення англiйської мови), професор Хiггiнс - англiйська
без акценту, Bridge to English, Learn to Speak English, Talk to Me,
репетитор English та iн.

Iснують програми аналiзу та синтезу тексту: (http://asknet.ru),
програми синтаксичного аналiзу (http://sz.ru/parser), програми пiд-
тримки розмови зi спiвбесiдником в режимi реального часу, тоб-
то автоматичного синтезу дiалогу (мови) (http://www.web4design.ru,
http://ophale.icp.grenet.fr). Є програми, що читають текст рiзними
голосами на рiзних мовах. Iснують комп’ютернi програми автомати-
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чної генерацiї текстiв, побудови спецiальних документiв, моделюва-
ння сюжету, наприклад, програма TALE моделює сюжет казок. На-
веденi приклади програм свiдчать про багатограннiсть програмного
забезпечення прикладної лiнгвiстики та необхiднiсть їх подальшого
удосконалення.

Структура та властивостi
фундаментального розв’язку задачi Кошi

для параболiчного рiвняння iз
зростаючими коефiцiєнтами та з

операторами Бесселя

Лiлiя Мельничук

Чернiвецький нацiональний унiверситет iменi Юрiя Федьковича,
Чернiвцi, Україна

E-mail: katy_diff@mail.ru

Нехай {n, k,m} ⊂ N, k ≤ n; Rm+ ≡ {y ≡ (y1, . . . , ym)|yi > 0, i ∈
{1, . . . ,m}}. Розглядається задача Кошi для параболiчного рiвняння

∂tu(t, x, y) =
n∑
j=1

∂2xj
u(t, x, y) +

k∑
j=1

∂xj (xju(t, x, y)) +
m∑
j=1

Byju(t, x, y),

t > 0, x ∈ Rn, y ∈ Rm+ , (1)

u(t, x, y)
∣∣∣
t=0

= φ(x, y), x ∈ Rn, y ∈ Rm+ , (2)

∂yju(t, x, y)
∣∣∣
yj=0

= 0, t > 0, x ∈ Rn, j ∈ {1, 2, . . . ,m}, (3)

де Byj ≡ ∂2yj + 2ν+1
yj

∂yj – оператори Бесселя порядку ν ≥ 0, j ∈
{1, 2, . . . ,m}. Коефiцiєнти рiвняння (1) при перших похiдних по xj ,
j ∈ {1, . . . , k}, є необмеженими при |x| → +∞, а при перших похiдних
по yj , j ∈ {1, . . . ,m}, – необмеженi в околi точки y = 0. Така задача
при m = 1 розглядалася в [1].
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Методом перетворення Фур’є-Бесселя i методом характеристик
знайдено розв’язок задачi Кошi (1) – (3) у виглядi iнтеграла Пуас-
сона, ядро якого виписано у явному виглядi. Використовуючи це зо-
браження, доведено деякi властивостi фундаментального розв’язку,
якi будуть використанi для встановлення коректностi задачi Кошi.

[1] Мельничук Л.М. Задача Кошi для параболiчних рiвнянь з оператором Бес-
селя i зростаючими коефiцiєнтами, Мiжнародна конференцiя до 100-рiччя
М.М. Боголюбова та 70-рiччя М.I. Нагнибiди. Тези доповiдей. – Чернiвцi:
Книги-XXI, 2009. – С. 119–120.

Математичне моделювання та програмнi
засоби аналiзу процесiв типу

«фiльтрацiя-консолiдацiя» в середовищi
вологонасичених частинок
Дмитро Михалик, Марiя Петрик

Тернопiльський нацiональний технiчний унiверситет
iменi Iвана Пулюя, Тернопiль, Україна

E-mail: D.Mykhalyk@gmail.com, MashaPetryk@gmail.com

Перенос типу «фiльтрацiя-консолiдацiя» в середовищi вологона-
сичених частинок мiкропористої структури є важливою технологiч-
ною операцiєю при екстраґуваннi рiдин з бiоматерiалiв.

Задача А: Побудувати в областi D1 = {(t, z) : t > 0, 0 < z < h}
обмежений розв’язок рiвняння консолiдацiї для пласту дисперсного
середовища:

∂P1(t, z)

∂t
= b1

∂2P1(t, z)

∂z2
− β2

1

R

∂

∂t

∫ R

0

P2(t, x, z)dx, (1)

з початковою та крайовими умовами (по змiннiй z):

P1(t, z)
∣∣∣
t=0

= PE ; P1(t, z)
∣∣∣
z=0

= 0;
∂P1

∂z

∣∣∣
z=h

= 0. (2)

Задача В: Побудувати в областi D2 = {(t, x, z) : t > 0, 0 < x <
R, 0 < z < h} обмежений розв’язок рiвняння консолiдацiї для ча-
стинки:

∂P2(t, x, z)

∂t
= b2

∂2P2(t, x, z)

∂x2
, (3)
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з початковою умовою та крайовими умовами:

P2(t, z)
∣∣∣
t=0

= PE(z); P2(t, z)
∣∣∣
x=R

= P1(t, z);
∂P2

∂x

∣∣∣
x=0

= 0. (4)

З використанням спецiально розроблених моделюючих програм-
них засобiв в системi MS Visual C++ розроблено процедуру перевiр-
ки моделi на адекватнiсть та виконано числове моделювання полiв
розподiлiв тискiв рiдини в мiжчастинковому просторi та порах ча-
стинок.

Про класифiкацiю диференцiальних
рiвнянь iз двома вiдхиленнями аргументу

Григорiй Пелюх

Iнститут математики НАН України, Київ, Україна
E-mail: grygor@imath.kiev.ua

Розглянемо рiвняння

a1 x
′(t+ τ)+a2 x

′(t)+a3 x
′(q t) = b1 x(t+ τ)+ b2 x(t)+ b3 x(q t), (1)

де ai, bi, i = 1, 2, 3, τ, q — деякi дiйснi сталi, iз двома вiдхиленнями
аргументу – постiйним i змiнним. Оскiльки в загальному випадку
описати структуру множини розв’язкiв такого рiвняння дуже важ-
ко, то спочатку ми спробуємо класифiкувати рiвняння вигляду (1),
а вже пiсля цього опишемо структуру множин його розв’язкiв в ко-
жному конкретному випадку.

Класифiкувати рiвняння вигляду (1) можна багатьма способами.
Зокрема, це можна зробити в припущеннi, що величини ai, bi, i =
1, 2, 3, τ, q задовольняють деяким умовам, що нам здається найбiльш
природнiм. Так, якщо припустимо:

1. a1 = 0, a3 = 0, b1 = 0, b3 = 0, a2 ̸= 0, то рiвняння (1) має вигляд

x′(t) = a x(t),

де a — деяка стала, i називається звичайним диференцiальним;
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2. a3 = 0, b3 = 0, a1 ̸= 0, то рiвняння (1) має вигляд

x′(t+ τ) = a x′(t) + b x(t+ τ) + c x(t),

де a, b, c, τ — деякi сталi, i називається диференцiально-
рiзницевим;

3. a1 = 0, b1 = 0, a3 ̸= 0, то рiвняння (1) має вигляд

x′(q t) = a x′(t) + b x(q t) + c x(t),

де a, b, c, q — деякi сталi, i називається диференцiально-
функцiо-нальним;

4. a3 = 0, b1 = 0, a1 ̸= 0, то рiвняння (1) можна привести до ви-
гляду

x′(t+ τ) = a x′(t) + b x(q t) + c x(t),

де a, b, c, τ, q — деякi сталi. В цьому випадку рiвняння (1) на-
зивається диференцiальним функцiонально-рiзницевим рiвнян-
ням;

5. a1 = 0, b3 = 0, a3 ̸= 0, то рiвняння (1) можна привести до ви-
гляду

x′(q t) = a x′(t) + b x(t+ τ) + c x(t),

де a, b, c, q, τ — деякi сталi. В даному випадку рiвняння (1) на-
зивається диференцiальним рiзницево-функцiональним рiвнян-
ням.

Таким чином, дослiдження структури множини розв’язкiв рiв-
няння (1) зводиться до дослiдження структур множин розв’язкiв
рiвнянь 1)-5). Кожне iз цих рiвнянь має специфiчнi особливостi i
заслуговує окремого всебiчного дослiдження.
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Оберненi коефiцiєнтнi задачi
компетитивної дифузiї в середовищах
частинок нанопористої структури з
використанням високопродуктивних

градiєнтних методiв

Михайло Петрик 1, Микола Шинкарик 2, Оксана Петрик 1,
Iван Мудрик 1

1 Тернопiльський нацiональний технiчний унiверситет
iменi Iвана Пулюя, Тернопiль, Україна

E-mail: mykhaylo_petryk@tu.edu.te.ua
2 Тернопiльський нацiональний економiчний унiверситет,

Тернопiль, Україна

Застосування методiв математичного моделювання для дослiдже-
ння процесiв масопереносу в нанопористих серередовищах полягає
не тiльки в складностi побудови адекватних математичних моделей,
але i в заданнi їх параметрiв. Розглядається складна система компе-
титивної дифузiї двох газiв в неоднорiдному середовищi нанопори-
стих частинок. В областях ΩmT

= (0, T )× Ωm, (Ωm = (Lm−1, Lm) ,
m = 1, N + 1, L0 = 0 < L1 < ... < LN+1 = 1

)
концентрацiї Csm (t, Z) ,

Qsm (t,X,Z) , задовольняють системi рiвнянь в частинних похiдних
[1]:

dCsm (t, Z)

dt
=
Dintersm

l2
∂2Csm
∂Z2

−eintermKsm

Dintrasm

R2

(
∂Qsm
∂X

)
X=1

(1)

dQsm (t,X, Z)

dt
=
Dintrasm

R2

∂2Qsm
∂X2

(2)

Початковi умови:

Csm (t = 0, Z) = 0;Qsm (t = 0, X, Z) = 0;

X ∈ (0, 1) , Z ∈ Ωm, m = 1, N + 1 (3)

Крайовi та iнтерфейснi умови для концентрацiї С:
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Cs1 (t, L1) = 1,
dCs1
dZ

(t, Z = 0) = 0, t ∈ (0, T ) , (4)

∂

∂Z

[
Dintersm−1

Csm−1 (t, Z)−Dintersm
Csm (t, Z)

]
Z=Lm

= 0,

m = 1, N, t ∈ (0, T ) (5)

Крайовi умови в кожнiй точцi (Z, t) ⊂ ΩmT для концентрацiї Q
по радiусу частинки:

∂

∂X
Qsm (t,X = 0, Z) = 0, Qsm (t,X = 1, Z) = Csm (t, Z)

t ∈ (0, T ) , Z ∈ Ωm, m = 1, N + 1 (6)

Рiвняння (1) описує перенос в просторi макропор, рiвняння (2) -
дифузiю речовин в просторi мiкропорiв сферичних частинок радiу-
сом R з центром в точцi Z ∈ Ωm, m = 1, N + 1 .

На поверхнях спостережень вiдомi сумарнi розподiли мас[
Csm (t, Z) + Q̄sm (t, Z)

]∣∣
γm

= Msm (t, Z)|γm ,

s = 1, 2 ; γm ∈ Ωm, t ∈ (0, T ) (7)

Функцiонал-невязка, що мiнiмiзує вiдхилення модельного
розв’язку вiд значень експериметального слiду на γm ∈ Ωm:

Js
(
Dintersm

, Dintrasm

)
=

1

2

∫ T

0

[
Csm

(
τ, Z,Dintersm

, Dintrasm

)
+Q̄sm

(
τ, Z,Dintersm

, Dintrasm

)
−Msm(t, Z)

]2
γm

dτ,

γm ∈ Ωm, m = 1, N + 1 (8)

В результатi отримана задача iдентифiкацiї (1)-(7), що полягає в
знаходженнi невiдомих функцiй Dintras ∈ ΩT , Dinters ∈ ΩT (Dintras >
0, Dinters > 0,s = 1, 2), де адсорбоваванi маси Csm (t, Z) + Q̄sm (t, Z)
задовольняють умовам (7) для кожної поверхнi спостереження γm ⊂
Ωm для кожного m-го сеґмента нанопористого середовища.

[1] Petryk M., Leclerc S., Canet D., Sergienko I., Deineka V., Fraissard J., Competi-
tive Diffusion of Gases in a Zeolite Bed: NMR and Slice Selection Procedure,
Modelling and Parameter Identification., J. Phys. Chem. C. ACS (USA),
119(47), (2015), pp. 26519–26525.
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Усереднення в коливних системах з
нефiксованими моментами iмпульсної дiї

Роман Петришин

Чернiвецький нацiональний унiверситет iменi Юрiя Федьковича,
Чернiвцi, Україна

E-mail: prorector@chnu.edu.ua

Розглядається нелiнiйна багаточастотна система диференцiаль-
них рiвнянь з нефiксованими моментами iмпульсної дiї t = tj(x) ви-
гляду

dx

dτ
= a(x, φ, τ),

dφ

dτ
=
ω(τ)

ε
+ b(x, φ, τ),

△x |t=tj(x)= εX(x, φ),△φ |t=tj(x)= εΦ(x, φ), (1)

де t ∈ [0,∞), τ = εt, x ∈ D ⊂ Rn, φ ∈ Rm, ε – малий додатний пара-
метр, права частина (1) належать певним класам гладких i майже
перiодичних по φ функцiй,

lim
j→∞

(tj+1(x)− tj(x)) = p = const > 0.

В даному повiдомленнi знайдено достатнi умови вiдсутностi биття
розв’язкiв x(t, ε), φ(t, ε) системи (1) в поверхнi t = tj(x), що дозволяє
продовжити розв’язок на достатньо великий часовий промiжок i не
вийти за межi областi визначення системи [1]. Обгрунтовано також
метод усереднення в коливних системах вигляду (1) за всiма швид-
кими змiнними φ на вiдрiзку [0, Lε−1], L = const > 0, i пiвосi [0,∞).
При цьому усереднена система

dy

dτ
= a0(y, τ) +

1

p
X0(y),

dψ

dτ
=
ω(τ)

ε
+ b0(y, τ) +

1

p
Φ0(y),

де f0(y, τ) позначає середнє по φ майже перiодичної функцiї
f(y, φ, τ), будується гладкою, яка не пiдлягає iмпульснiй дiї [2].

Викладенi в [2] пiдходи дослiдження розв’язностi крайових за-
дач за допомогою методу усереднення дозволили встановити розв’я-
знiсть деяких крайових задач для системи диференцiальних рiвнянь
(1).
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[1] Самойленко А.М., Перестюк Н.А. Диференциальные уравнения с импуль-
сным воздействием. – К.: Вища школа, 1987. – 288 с.

[2] Самойленко А.М., Петришин Р.I. Математичнi аспекти теорiї нелiнiйних
коливань. – К.: Наук. думка, 2004. – 474 с.

Глобальна розв’язнiсть виродженого
пiвлiнiйного диференцiально-операторного

рiвняння другого порядку
Олексiй Пiвень

Харкiвський нацiональний унiверситет iменi В.Н. Каразiна, Харкiв,
Україна

E-mail: aleksei_piven@mail.ru

Розглядається початкова задача

d2Au(t)

dt2
+B

du(t)

dt
+ Cu(t) = f(t, u(t)), м.с. t ∈ [0, T ]. (1)

u(0) = u0, (Au)′(0) = y1 (2)

iз замкненими лiнiйними операторами A,B,C, що дiють в банахо-
вих просторах X,Y де f(t, x) : [0, T ] × X → Y . Функцiя u(t) ∈
W 1

1 (0, T,X) називається розв’язком початкової задачi (1),(2), якщо
Au(t) ∈ W 2

1 (0, T, Y ), Bu(t) ∈ W 1
1 (0, T, Y ), u(t) задовольняє рiвняння

(1) майже скрiзь на [0, T ] та початковi умови (2). Неповне пiвлiнiй-
не рiвняння (1) (B = 0) дослiджувалось в [1]. Припускається, що
резольвента R(λ) = (λA+B)−1 має наступну оцiнку

||R(λ)|| ≤ C1, |λ| ≥ C2 (3)

Оператори Q1 = 1
2πi

∮
|λ|=C2

AR(λ)dλ, Q2 = EY − Q1 є обмеженими

взаємно доповнюючими проекторами на Y [1].

Теорема 5 Нехай {0} ̸= D(A) ∩D(B) ⊂ D(C), виконано умову (3),
функцiя f(t, x) за аргументом t належить простору L1(0, T, Y ) при
кожному x ∈ X та задовольняє глобальну умову Лiпшиця

||f(t, x)− f(t, y)|| ≤M ||x− y|| ∀ x, y ∈ X м.с. t ∈ [0, T ].

Тодi для будь-яких початкових векторiв u0 ∈ D(A) ∩ D(B), y1 ∈
Q1(Y ) в (2) iснує єдиний розв’язок u(t) початкової задачi (1),(2).
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Теорема 1 застосовується до диференцiальних рiвнянь з частинними
похiдними.

[1] Власенко Л. А. Несвободные колебания бесконечномерного осциллятора
при импульсных возмущениях, Укр. мат. журн., Т. 60, N 2, (2008), С. 155-
166.

Основоположник української
математичної культури в Галичинi

Богдан Пташник

IППММ iм. Я.С. Пiдстригача НАН України, Львiв, Україна
E-mail: ptashnyk@lms.lviv.ua

14 липня 2016 р. минуло 60 рокiв вiд дня переходу у вiчнiсть
видатного українського математика i просвiтника, одного з перших
дiйсних членiв Наукового товариства iм. Шевченка (НТШ), про-
фесора Львiвського унiверситету Володимира Левицького. Вiн пер-
ший в iсторiї (1894) надрукував наукову працю з вищої матема-
тики українською мовою, перший опублiкував (1902) матерiали до
української математичної термiнологiї, перший органiзував матема-
тичне життя українцiв у Галичинi, будучи довголiтнiм директором
Математично-природописно-лiкарської секцiї НТШ та незмiнним ре-
дактором упродовж 1897-1939 рр. її “Збiрника” — першого україно-
мовного наукового часопису з природничих наук.

Народився Володимир Левицький 31 грудня 1872 р. у Тернопо-
лi в сiм’ї судiйського службовця. Середню освiту здобув у гiмназiях
Золочева, Тернополя та Львова. В 1890-1894 рр. навчався у Львiв-
ському унiверситетi, де пройшов добру математичну школу у про-
фесора Ю. Пузини. З 1896 р. працює вчителем гiмназiї в Тернополi,
продовжуючи активно займатись науковою роботою. В 1901 р. захи-
щає докторську дисертацiю. В 1903 — 1914 рр. В. Левицький працює
професором 5-ої державної гiмназiї у Львовi. З початком Першої свi-
тової вiйни був покликаний до вiйська i 31 грудня 1914 р. попадає в
росiйський полон, з якого повернувся 1918 р.

У 1919-1924 рр. В. Левицький був iнспектором, а вiд 1924 р. фа-
ховим iнструктором з математики i фiзики в гiмназiях Львiвського
шкiльного округу. У 1920 — 1923 рр. вiн також читає лекцiї з вищої
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математики у Таємному українському унiверситетi у Львовi. У 1930
р. переходить на пенсiю та повнiстю вiддається науковiй i науково-
органiзацiйнiй роботi в НТШ. В 1926-1932 рр. вiн був заступником
голови НТШ, а в 1932-1935 рр. — головою НТШ. У 1939-1953 рр. В.
Левицький працював професором Львiвського педагогiчного iнсти-
туту та Львiвського унiверситету iменi Iван Франка.

“Основоположник математичної культури нашого народу” — так
сказав про В. Левицького академiк Михайло Кравчук.

Багатоточкова задача для рiвнянь
iз частинними похiдними у просторах

над полями p-адичних чисел

Богдан Пташник, Михайло Симотюк

IППММ iм. Я.С. Пiдстригача НАН України, Львiв, Україна
E-mail: ptashnyk@lms.lviv.ua, symotyuk@lms.lviv.ua

Позначимо: Qp — поповнення поля рацiональних чисел за p-адич-
ною нормою | · |p, де p — просте число [1, 2]; Zp = {x ∈ Qp :

|x|p ≤ 1}; Hk(x) = (−1)kex
2

(d/dx)
k
e−x

2

, k ∈ Z+; H i A — просто-

ри рядiв f(x) =
∞∑
k=0

fkHk(x) та u(t, x) =
∞∑
k=0

uk(t)Hk(x) вiдповiдно,

для яких lim
k→∞

|fk|p
√

|k!2k|p = 0, uk(t) – аналiтичнi функцiї на Zp,

lim
j→∞

lim
k→∞

|u(j)k (0)/j!|p
√

|k!2k|p = 0,

∥f ;H∥ = max
k

|fk|p
√

|k!2k|p, ∥u;A∥ = max
j,k∈Z+

|u(j)k (0)/j!|p
√
|2kk!|p.

Розглядаємо задачу

∂nu(t, x)

∂tn
+
n−1∑
j=0

an−jB
n−j

(
∂

∂x

)
∂ju(t, x)

∂tj
= 0, t ∈ Zp, x ∈ Qp, (1)

u(tj , x) = φj(x), j = 1, . . . , n, t1, . . . , tn ∈ Zp, tj ̸= tq, j ̸= q, (2)

де a1, . . . , an ∈ Qp, B(∂/∂x) = −∂2/(∂x2) + 2x∂/∂x.
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Теорема. Якщо p1/(p−1) max
1≤j≤n

|aj |1/jp < 1, φj ∈ H, j = 1, . . . , n,

то в просторi A iснує єдиний розв’язок u(t, x) задачi (1), (2), який
неперервно залежить вiд функцiй φj(x), j = 1, . . . , n.

[1] Коблиц Н. p-адические числа, p-адический анализ и дзета-функции, Мир,
Москва, 1982.

[2] Горбачук М.Л., Горбачук В.И., О задаче Коши для дифференциальных
уравнений в банаховом пространстве над полем p-адических чисел, Тр.
МИАН Том (245), (2004), С. 99–106.

Деякi особливостi балансування
транспортних задач

Аркадiй Семчук

Чернiвецький торговельно-економiчний iнститут КНТЕУ, Чернiвцi,
Україна

E-mail: semark@ukr.net

Традицiйно розбалансованi транспортнi задачi (ТЗ) балансують,
як правило, доповняльним методом (додатково вводять фiктивно-
го постачальника чи споживача), а вже потiм розв’язують одержа-
ну збалансовану ТЗ. Математична модель збалансованої ТЗ має си-
стему обмежень без умови невiд’ємностi змiнних плану перевезень,
яка мiстить тiльки рiвностi. Для деяких розбалансованих ТЗ опти-
мальний план перевезень буває таким, що деякому споживачевi весь
товар завозить фiктивний постачальник або деякий постачальник
весь товар везе фiктивному споживачевi. Це означає, що фактично
такий споживач зовсiм не отримає товар, а постачальник нiчого не
вивезе. У такому випадку виникає конфлiкт i вони можуть розiрва-
ти угоду про спiвпрацю. Тому загально прийнято для балансування
ТЗ скористатися пропорцiйним методом балансування (наприклад
[1, с. 78-81]) згiдно з яким при бiльшому попитi за пропозицiю по-
пит кожному споживачевi зменшується пропорцiйно його реальним
потребам (всi споживачi не доотримають товар), а у протилежному
випадку - пропозицiю кожного постачальника зменшують пропор-
цiйно його фактичнiй пропозицiї (у всiх постачальникiв залишиться
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частина товару). Виникає логiчне запитання: «Чому всi споживачi
недоотримають або у всiх постачальникiв залишиться товар?» Надто
жорстко.

Пропоную потреби «нульового» споживача (йому згiдно опти-
мального плану перевезень нiчого не завезуть) або пропозицiю «ну-
льового» постачальника (вiн згiдно оптимального плану перевезень
нiчого не вивезе) зменшити до величин, одержаних для них пропор-
цiйним методом балансування, а потреби решти споживачiв чи про-
позицiї решти постачальникiв не змiнювати. Одержана ТЗ також
буде розбалансованою. Але аналогiчно [2], в математичнiй моделi
такої ТЗ для «нульовикiв» (споживача чи постачальника) ставимо
рiвнiсть замiсть нерiвностi. Розв’язок цiєї математичної моделi ТЗ
знаходимо, наприклад, за допомогою надбудови «Пошук розв’язку»
(«Розв’язувач», «Поиск решения») електронних таблиць MS EXCEL.

Якщо застосувати запропонований вище пiдхiд з р3=14 до задачi,
розв’язаної в [1, с. 78-81], оптимальнi транспортнi витрати становити-
муть 279 у.г.о. Для порiвняння при доповняльному та пропорцiйному
збалансуваннях оптимальнi транспортнi витрати вiдповiдно станов-
лять 275 та 334 у.г.о.

[1] Семчук А.Р. Економiко-математичнi методи i моделi: оптимiзацiйнi за-
дачi: навч. посiб. / А. Р. Семчук, В. I. Денисенко, I. З. Готинчан. - К.: Київ.
нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 148 с.

[2] Семчук А.Р. Розв’язування розбалансованих транспортних задач / А. Р.
Семчук. - Матерiали Мiжнародної науково-практичної конференцiї «Євро-
пейський вибiр економiчного поступу регiону», 26-27 травня 2016, Чернiвцi
(Україна), с. 225-228.

Про глобальний розв’язок деякого
диференцiального рiвняння з частинними

похiдними, що мiстить вiдхилення за
часом

Лiдiя Сергєєва

Чернiвецький нацiональний унiверситет iменi Юрiя Федьковича,
Чернiвцi, Україна

E-mail: sergeevali@mail.ru
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Описано алгоритм побудови глобального розв’язку та наведено
умови його iснування для деякого неоднорiдного рiвняння з частин-
ними похiдними iз вiдхиленням за часом вигляду

ut(x, t) = p(t)[uxx(x, t+µ)− q(x)u(x, t+µ)]+f(x, t), (x, t) ∈ Q, (1)

з крайовими умовами

u(0, t) cos θ1 − ux(0, t) sin θ1 = 0, (0 ≤ θ1 < π),

u(π, t) cos θ2 − ux(π, t) sin θ2 = 0, (0 < θ2 ≤ π), t ∈ R, (2)

де Q = {(x, t) : 0 < x < π, t ∈ R}, µ ∈ R \ {0}.
Припускається, що функцiя f(x, t) може бути представлена та-

ким чином: f(x, t) =
n2∑
k=n1

fk(t)Xk(x), де fk(t) = (f,Xk) =∫ π
0
f(ξ, t)Xk(ξ)dξ, Xk(x) – асимптотичнi наближення для нормова-

них власних функцiй.
Глобальний розв’язок u(x, t) задачi (1), (2) знайдено у виглядi

u(x, t) =
n2∑
k=n1

Tk(t)Xk(t), (x, t) ∈ Q, де Tk(t) – розв’язок лiнiйного

рiвняння T ′
k(t) + p̄k(t)Tk(t)− f̄k(t) = 0, k = n1, ..., n2, t ∈ R, коефiцi-

єнти якого p̄k(t) та f̄k(t) знайдено методом послiдовних наближень.
Отримано умови, при виконаннi яких даний метод побудови гло-

бального розв’язку (1), (2) є застосовним. Запропонований метод бу-
ло використано при дослiдженнi деяких iнших типiв рiвнянь [1], [2].

[1] Самойленко А.М., Сергєєва Л.М. Побудова глобальних розв’язкiв рiвнянь
з частинними похiдними, якi мiстять вiдхилення по часу // Нелiнiйнi
коливання. — 2014. — 17, №4. — c. 489–502.

[2] L. M. Sergeeva, About global solutions of partial differential equation with devi-
ating argument in the time variable, ROMAI J., v.11, no.2(2015), pp. 109–118.

Про наближений розв’язок одного
сингулярного iнтегрального рiвняння

Свiтлана Сиваш

Одеський нацiональний морський унiверситет, Одеса, Україна
E-mail: rusboris@ukr.net
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Широке коло практичних задач приводить до розв’язку рiвнянь
виду

(Kϕ)(x) = a(x)ϕ(x) + b(x)
πi

∫
R

ϕ(t)
t−xdt+

∫
R

k(x, t)ϕ(t)dt = f(x), (1)

де x ∈ R, a(x), b(x), k(x, t), f(x) - вiдомi функцiї, у випадку вiд’ємного
iндекса χ = ing

{
[a(x)− b(x)][a(x) + b(x)]−1

}
< 0 . Тодi рiвняння (1),

взагалi кажучи, не сумiсне. Воно буде розв’язним i матиме єдиний
розв’язок, якщо функцiя f(x) задовольняє не менш нiж |χ| умови
розв’язностi∫

R

f(x)ηj(x)dx = 0, j = 1, ..., l, l ≥ |χ| , (2)

де ηj(x) - лiнiйно незалежнi розв’язки однорiдного СIР, союзного
рiвнянню (1).

Припускаємо, що функцiї a(x), b(x) ∈ H
(r)
α , r ≥ 0, 0 < α < 1; фун-

кцiя k(x, t) ∈ H
(r)
α1 , r ≥ 0, 0 < α < 1 по обом змiнним, а функцiя

f(x) ∈ H
(r)
α1 , r ≥ 0, 0 < α < 1, або f(x) ∈ L

(r)
2 , r ≥ 0. В роботi об-

грунтовано метод Гальоркина наближеного розв’язку СIР (1). Дано
оцiнку збiжностi наближених розв’язкiв до його точного розв’язку.

[1] Рухлина С. Б., Исследование одного класса экстремальных задач для урав-
нений с частными производными, Дифференциальные уравнения, Том
(38), (2002), сс. 102 - 110.

Теорiя Фавара-Амерiо для
функцiонально-диференцiальних рiвнянь

без H-класiв
Василь Слюсарчук

Нацiональний унiверситет водного господарства та
природокористування, Рiвне, Україна

E-mail: V.E.Slyusarchuk@gmail.com

Нехай K – поле дiйсних або комплексних чисел i E – довiльний
банаховий простiр над полем K з нормою ∥ · ∥E . Позначимо через C0
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банаховий простiр обмежених i неперервних на R функцiй x = x(t)
зi значеннями в E з нормою ∥x∥C0 = supt∈R ∥x(t)∥E , а через Cn,
де n ∈ N, – банаховий простiр функцiй x ∈ C0, для кожної з яких
dx/dt, . . . , dnx/dtn ∈ C0, з нормою ∥x∥Cn = maxk=0,n

∥∥dkx/dtk∥∥
C0 .

Нехай R(y) – множина значень функцiї y ∈ C0.
Для компактних множин K0,K1, . . . ,Kn ⊂ E позначимо через

DK0,K1,...,Kn множину всiх функцiй x ∈ Cn, для кожної з яких
R(x) ⊂ K0, R (dx/dt) ⊂ K1, . . . , R (dnx/dtn) ⊂ Kn.

У просторах C0, C1, . . . , Cn визначимо оператор зсуву Sh, h ∈ R,
за допомогою спiввiдношення (Shx)(t) = x(t+ h), t ∈ R.

Оператор H : Cn → C0 назвемо майже перiодичним, якщо для
довiльних компактних множин K0,K1, . . . ,Kn ⊂ E i послiдовностi
(hmk

)k≥1 дiйсних чисел iснує пiдпослiдовнiсть
(
hmkl

)
l≥1

, для яких

lim
l1→∞
l2→∞

sup
x∈DK0,K1,...,Kn

∥∥∥Shml1
HS−hml1

x− Shml2
HS−hml2

x
∥∥∥
C0

= 0.

Розглянемо функцiонально-диференцiальне рiвняння

Fx = y, (1)

де F : Cn → C0 i y – майже перiодичнi оператор i функцiя вiдповiдно
(тут n може збiгатися з 0).

Встановлено умови майже перiодичностi обмежених розв’язкiв
рiвняння (1).

При дослiдженнi рiвняння (1) використовується один функцiо-
нал, що визначений на множинi функцiй, замикання множин значень
яких компактнi, i не використовується H-клас цього рiвняння.

В’язкi розв’язки рiвнянь на часових
шкалах

Олександр Станжицький

Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, Київ,
Україна

E-mail: ostanzh@gmail.com
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Для задачi оптимального керування на часових шкалах

x△ = f(t, x(t), u(t)), (1)

x(t0) = x,

J(u) =

∫
[t0,t1)T

L(t, x(t), u(t))△t→ inf (2)

вводиться концепцiя в’язких розв’язкiв вiдповiдного рiвняння Белл-
мана. Встановлюються умови iснування та єдиностi такого розв’язку.
Для отримання даного результату вивчаються властивостi функцiї
Беллмана, зокрема: обмеженiсть та локальна i глобальна лiпшице-
вiсть.

Про напiвiнварiантнi многовиди
нелiнiйних рiзницевих рiвнянь у банахових

просторах

Юрiй Теплiнський 1, Наталiя Марчук 2

1 Кам’янець-Подiльський нацiональний унiверситет iменi Iвана
Огiєнка, Кам’янець-Подiльський, Україна

E-mail: yuriy-teplinsky@yandex.ua
2 Подiльський державний аграрно-технiчний унiверситет,

Кам’янець-Подiльський, Україна
E-mail: nata.marchuk2205@gmail.com

У цьому повiдомленнi обговорюються умови iснування та власти-
востi гладкостi обмеженого напiвiнварiантного многовиду виродже-
ної нелiнiйної системи рiзницевих рiвнянь виду

φn+1 = φn + a(φn, xn), xn+1 = P (φn, xn)xn + c(φn), (1)

де n ∈ Z, φ ∈ W, x = (x1, x2, x3, . . . ) ∈ M, Z — множина цiлих чисел,
W — довiльний банахiв простiр, M — простiр обмежених числових
послiдовностей, функцiя c(φ) = (c1(φ), c2(φ), c3(φ), . . . ) визначена на
W i набуває значень з простору M, функцiя a(φ, x) iз значеннями в
W та нескiнченна матриця P (φ, x) з дiйсними елементами визначенi
на множинi W × D = W × {x ∈ M|∥x∥ ≤ d = const > 0}, причому
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на цiй множинi ∥a(φ, x)∥ ≤ A0, ∥P (φ, x)∥ ≤ P 0, ∥c(φ)∥ ≤ C0, де
A0, P 0, C0 — додатнi сталi.

Обмеженим напiвiнварiантним многовидом системи рiвнянь (1)
називають множину точок x ∈ M, породжену функцiєю x = u(φ) =
(u1(φ), u2(φ), . . . ), яка визначена ∀φ ∈ W, обмежена за нормою i
∀φ ∈ W задовольняє рiвнiсть

u(φn+1(φ)) = P (φn(φ), u(φn(φ)))u(φn(φ)) + c(φn(φ)), n ∈ Z+
0 ,

де φn(φ) є розв’язком рiвняння

φn+1(φ) = φn(φ) + a(φn(φ), u(φn(φ))), n ∈ Z+
0 ,

причому φ0(φ) = φ ∈ W, а Z+
0 — множина невiд’ємних цiлих чисел.

Пiд виродженiстю системи (1) ми розуiємо тут необоротнiсть вiд-
ображення f(φ) = φ+ a(φ, 0) : W → W.

Про модельну 2⃗b-параболiчну
крайову задачу

Наталiя Турчина
Нацiональний технiчний унiверситет України “Київський

полiтехнiчний iнститут”, Київ, Україна
E-mail: nataturchina@gmail.com

В областi Π+ := {(t, x) ∈ Rn+1|t > 0, x := (x1, . . . , xn) ∈ Rn, xn >
0} розглядається крайова задача вигляду

A0(∂t, ∂x)u = f, u|t=0 = ϕ,

Bj0(∂t, ∂x)|xn=0 = gj , j ∈ {1, . . . ,m},
де A0(∂t, ∂x) - матричний розмiру N ×N диференцiальний вираз без
молодших членiв зi сталими коефiцiєнтами, який є 2⃗b-параболiчним
за Ейдельманом, Bj0 - матриця-рядок довжини N iз диференцiаль-
них виразiв без молодших членiв зi сталими коефiцiєнтами, u - невi-
дома матриця-стовпець висоти N .

Для цiєї задачi отримано такi результати:
1) сформульовано умову доповняльностi, яку мають задовольня-

ти крайовi вирази Bj0, j ∈ {1, . . . ,m};
2) для випадку, коли функцiї f, ϕ, g1, . . . , gm є досить гладкими та

фiнiтними, одержано формулу для розв’язкiв задачi;
3) вивчено властивостi ядер iнтегралiв iз цiєї формули.
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Двоточкова крайова задача
для системи диференцiальних рiвнянь

iз багатьма перетвореними аргументами
Микола Фiлiпчук, Ольга Фiлiпчук

Чернiвецький нацiональний унiверситет iменi Юрiя Федьковича,
Чернiвцi, Україна

E-mail: filko@ukr.net

Розглядається двоточкова крайова задача для системи диферен-
цiальних рiвнянь iз багатьма перетвореними аргументами вигляду

ẋ(t) = f(t, x(t), x(λ1(t)), x(λ2(t)), ..., x(λm(t))), (1)

Ax(0) +Bx(T ) = d, det(k1A+ k2B) ̸= 0, (2)

де t – незалежна змiнна, t ∈ [0, T ], T = const > 0; x, f – n-вимiрнi
вектор-функцiї (n ∈ N); λi : [0, T ] → [0, T ], i = 1, 2, ...,m, – довiльнi
неперервнi вiдображення (m ∈ N); A i B – сталi n× n матрицi, такi,
що det(k1A + k2B) ̸= 0 при деяких фiксованих дiйсних числах k1 i
k2; d – сталий n-вимiрний вектор.

Питання iснування та наближеної побудови розв’язку крайової
задачi (1), (2) вивчається за допомогою чисельно-аналiтичного ме-
тоду А.М. Самойленка [1].

При типових для розглядуваного методу припущеннях побудо-
вано рiвномiрно збiжну послiдовнiсть функцiй, кожна з яких задо-
вольняє крайовi умови (2). З’ясовано зв’язок граничної функцiї цiєї
послiдовностi з точним розв’язком задачi (1), (2). Встановлено доста-
тнi та необхiднi умови розв’язностi розглядуваної крайової задачi,
оцiнено похибку побудованого наближеного розв’язку.

Частковий випадок задачi (1), (2), коли m = 1, ранiше вивчався
в працi [2].

[1] Самойленко А.М., Ронто Н.И. Численно-аналитические методы в теории
краевых задач обыкновенных дифференциальных уравнений. — К.: Наук.
думка, 1992. — 280 с.

[2] Фiлiпчук М.П. Метод усереднення в крайових задачах для диференцiаль-
них рiвнянь з вiдхиленим аргументом: Дис. ... канд. фiз.-мат. наук. —
Чернiвцi, 1999. — 142 с.
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Асимптотичнi зображення повiльно
змiнних розв’язкiв двочленних

диференцiальних рiвнянь другого порядку
з нелiнiйностями рiзних типiв

Ольга Чепок

Одеський нацiональний унiверситет iменi I.I. Мечникова, Одеса,
Україна

E-mail: olachepok@ukr.net

Розглядається диференцiальне рiвняння

y′′ = α0p(t)φ0(y)φ1(y
′), (1)

де α0 ∈ {−1; 1}, p : [a, ω[→]0,+∞[ (−∞ < a < ω ≤ +∞), φi : ∆Yi →
]0,+∞[ (i ∈ {0, 1}) — неперервнi функцiї, Yi ∈ {0,±∞}, ∆Yi — одно-
бiчний окiл Yi.

Крiм того, вважаємо, що функцiя φ1 є правильно змiнною (див.
[1], роздiл 1.4, стор. 17) при z → Y1 (z ∈ ∆Y1) порядку σ1, а функцiя
φ0 двiчи неперервно диференцiйовна на ∆Y0 та така, що

lim
y→Y0
y∈∆Y0

φ(y) =

{
або 0,
або +∞,

lim
z→Y0

z∈∆Y0

φ0(z)φ
′′
0(z)

(φ′
0(z))

2 = 1. (2)

Розв’язок y рiвняння (1) будемо називати Pω(Y0, Y1, 0)-розв’яз-
ком, якщо вiн визначений на промiжку [t0, ω[ i задовольняє умови

lim
t↑ω

y(i)(t) = Yi (i = 0, 1), lim
t↑ω

(y′(t))2

y′′(t)y(t)
= 0.

З умов (2) випливає (див. [1], роздiл 3.1, стор. 139), що функцiя
φ0 та її похiдна першого порядку є швидко змiнними при y → Y0.

Для Pω(Y0, Y1, 0)-розв’язкiв рiвняння (1), отримано необхiднi i до-
статнi умови їх iснування, а також асимптотичнi зображення таких
розв’язкiв та їх похiдних першого порядку.

[1] Bingham N.H., Goldie C.M., Teugels J.L., Regular variation. Encyclopedia of
mathematics and its applications, Cambridge university press, Cambridge, 1987.
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Метод iнтегральних многовидiв
в теорiї сингулярно збурених

диференцiально-функцiональних рiвнянь
Iгор Черевко

Чернiвецький нацiональний унiверситет iменi Юрiя Федьковича,
Чернiвцi, Україна

E-mail: i.cherevko@chnu.edu.ua

Одним iз найефективнiших методiв дослiдження сингулярно збу-
рених задач високої розмiрностi є метод iнтегральних многовидiв
[1-2]. Методика дослiдження сингулярно збурених диференцiально-
функцiональних рiвнянь методом iнтегральних многовидiв запропо-
нована в [3-4]. Дослiдження здiйснюються за схемою:

1. Зведення вихiдної задачi до еквiвалентної iнтегро-диференцi-
альної системи;
2. Дослiдження iнтегрального многовиду повiльних змiнних;
3. Зведення iнтегро-диференцiальної системи до допомiжної роз-

ширеної системи в околi iнтегрального многовиду повiльних змiнних;
4. Дослiдження iнтегральних многовидiв швидких змiнних роз-

ширеної допомiжної системи;
5. Здiйснення декомпозицiї (розщеплення), доведення принципу

зведення;
6. Застосування наближень iнтегральних многовидiв для дослi-

дження стiйкостi розв’язкiв.

[1] Воропаева Н.В., Соболев В.А., Геометрическая декомпозиция сингулярно
возмущенных систем, ФИЗМАТЛИТ, М., 2009.

[2] Cherevko I., Osypova O., Asymptotic decomposition of linear singularly
perturbed multiscale systems, Miskolc Mathematical Notes 16 (2), (2015), Pp.
729-745.

[3] Черевко I.М. Про iнтегральнi многовиди сингулярно збурених
диференцiально-функцiональних рiвнянь, Нелiнiйнi коливання (4),
(2000), cc. 562-570.

[4] Perestyuk M.O., Сherevko I.M., Investigation of the integral manifolds of si-
ngularly perturbed funсtional differential equations, Math. Notes 3 (1), (2002),
Pp. 47-58.

97



Асимптотична поведiнка розв’язкiв
диференцiальних рiвнянь другого порядку

зi швидко змiнними нелiнiйностями
Анастасiя Чернiкова

Одеський нацiональний унiверситет iменi I.I. Мечникова, Одеса,
Україна

E-mail: anastacia.chernikova@gmail.com

Розглядається диференцiальне рiвняння

y′′ = α0p(t)φ(y), (1)

де α0 ∈ {−1, 1}, p : [a, ω[−→]0,+∞[- неперервна функцiя, −∞ <
a < ω ≤ +∞, φ : ∆Y0 −→]0,+∞[ – двiчi неперервно диференцiйовна
функцiя така, що φ′(y) ̸= 0 при y ∈ ∆Y0 ,

lim
y→Y0
y∈∆Y0

φ(y) =

{
або 0,
або +∞,

lim
y→Y0
y∈∆Y0

φ(y)φ′′(y)

φ′2(y)
= 1, (2)

Y0 дорiвнює або нулю, або ±∞, ∆Y0 - деякий однобiчний окiл Y0.
З умов (2) випливає (див., наприклад, [1]), що функцiя φ i її по-

хiдна першого порядку є швидко змiнними при y → Y0.
Розв’язок y диференцiального рiвняння (1) называється

Pω(Y0, λ0)– розв’язком, де −∞ ≤ λ0 ≤ +∞, якщо вiн визначе-
ний на промiжку [t0, ω[⊂ [a, ω[ i задоврльняє наступнi умови

y(t) ∈ ∆Y0 при t ∈ [t0, ω[, lim
t↑ω

y(t) = Y0, lim
t↑ω

y′(t) =

{
або 0,
або ±∞,

lim
t↑ω

y′2(t)

y′′(t)y(t)
= λ0.

Для кожного з можливих типiв Pω(Y0, λ0)– розв’язкiв рiвняння
(1) отримано необхiднi i достатнi умови їх iснування, а також асим-
птотичнi зображення цих розв’язкiв та їх похiдних першого порядку.

[1] Bingham N.H., Goldie C.M., Teugels J.L. Regular variation. Encyclopedia of
mathematics and its applications, Cambridge university press, Cambridge, 1987.
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Про регуляризацiю матричної крайової
задачi збуренням крайової умови

Олена Чуйко, Марина Дзюба

Донбаський державний педагогiчний унiверситет, Слов’янськ, Україна
E-mail: chujko-slav@inbox.ru

Для некоректно поставленої матричної крайової задачi [1, 2]

Z ′(t) = AZ(t) + Z(t)B + F (t), LZ(·) = A ∈ Rδ×γ (1)

знайдено умови регуляризацiї матричної крайової задачi за допомо-
гою збурення крайової умови. Тут A ∈ Rα×α та B ∈ Rβ×β — сталi
матрицi; F (t) ∈ Cα×β [a, b], лiнiйний обмежений матричний функцiо-
нал:

LZ(·) : C1
α×β [a; b] → Rδ×γ .

Нами дослiджено умови регуляризацiї [1, 2] матричної крайової за-
дачi (1) за допомогою малого 0 < ε≪ 1 збурення

ĽZ(·, ε) := LZ(·, ε) + εUZ(a, ε)V, U ∈ Rδ×α, V ∈ Rβ×γ (2)

крайової умови (1). На вiдмiну вiд статтi [3] регуляризацiя матричної
крайової задачi (1) здiйснюється не за рахунок iмпульсного збурен-
ня, а за рахунок збурення крайової умови (1) та розширення вихiд-
ного простору шуканих розв’язкiв

Z(t) ∈ C1
α×β [a; b] := C1[a; b]⊗ Rα×β

до простору

Z(t, ε) : Z(·, ε) ∈ C1
α×β [a; b], Z(t, ·) ∈ Cα×β [0, ε0] := C[0, ε0]⊗ Rα×β .

Побудовано узагальнений оператор Грiна та знайдено вигляд збуре-
ної крайової умови матричної крайової задачi.

[1] Boichuk A.A., Samoilenko A.M. Generalized inverse operators and Fredholm
boundary-value problems, VSP, Utrecht, Boston, 2004.

[2] Азбелев Н.В., Максимов В.П., Рахматуллина Л.Ф. Введение в теорию
функционально-дифференциальных уравнений, Наука, М., 1991.
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[3] Chuiko S.M. On the regularization of a linear Fredholm boundary-value
problem by a degenerate pulsed action, Journal of Mathematical Sciences, vol.
197, №1, (2014), pp. 138 — 150.

Узагальнена матрична диференцiально-
алгебраїчна крайова задача

Сергiй Чуйко

Донбаський державний педагогiчний унiверситет, Слов’янськ, Україна
E-mail: chujko-slav@inbox.ru

Одержано умови iснування та схему побудови розв’язкiв

Z(t) ∈ C1
β×γ [a; b] := C1[a; b]⊗ Rβ×γ

узагальненої матричної диференцiально-алгебраїчної крайової зада-
чi

DZ(t) = AZ(t) + F (t), LZ(·) = A, A ∈ Rµ×ν . (1)

Тут

DZ(t) :=
p∑
i=1

Si(t)Z
′(t)Ri(t), AZ(t) :=

q∑
j=1

Φj(t)Z(t)Ψj(t)

— лiнiйнi матричнi оператори,

Si(t),Φi(t) ∈ Cα×β [a; b] := C[a; b]⊗ Rα×β , Ri(t),Ψj(t) ∈ Cγ×δ[a; b]

та F (t) — неперервнi матрицi; LZ(·) — лiнiйний обмежений матрич-
ний функцiонал:

LZ(·) : C1
β×γ [a; b] → Rµ×ν .

Крайова задача (1) узагальнює рiзноманiтнi крайовi задачi для мат-
ричних диференцiальних та диференцiально-алгебраїчних рiвнянь
[1, 1] на випадок [3] α, β, γ, δ, µ, ν — довiльних натуральних чисел.

[1] Campbell S.L., Singular Systems of differential equations, Pitman Advanced
Publishing Program, 1980.
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[2] BoichukA.A., Krivosheya S.A. A Critical Periodic Boundary Value Problem
for a Matrix Riccati Equations, Differential Equations, 2001, vol. 37, № 4.

[3] Чуйко С.М. Обобщенное матричное дифференциально алгебраическое
уравнение, Український математичний вiсник, том 12, №1. (2015), С. 11–26.

Слабконелiнiйна матрична крайова задача
у випадку параметричного резонансу

Сергiй Чуйко, Денис Сисоєв
Донбаський державний педагогiчний унiверситет, Слов’янськ, Україна

E-mail: chujko-slav@inbox.ru

Одержано умови розв’язностi та схему побудови розв’язкiв [1]

Z(t, ε) : Z(·, ε) ∈ C1[a; b], Z(t, ·), µ(ε) ∈ C[0; ε0], Z(t, ε) ∈ Rα×β

матричної нетерової (α ̸= β ̸= δ ̸= γ) крайової задачi

Z ′(t, ε) = AZ(t, ε) +Z(t, ε)B + F (t, ε) + ε Φ(Z(t, ε), µ(ε), t, ε), (1)

LZ(·, ε) = A(ε), A(ε) ∈ Rδ×γ ,C[0; ε0]. (2)

Розв’язок крайової задачi (1), (2) шукаємо у малому околi розв’язку
породжуючої задачi

Z ′
0(t, ε) = AZ0(t, ε) + Z0(t, ε)B + F (t, ε), LZ0(·, ε) = A(ε). (3)

Тут A ∈ Rα×α та B ∈ Rβ×β — сталi матрицi. Нелiнiйний матрич-
ний оператор Φ(Z(t, ε), µ(ε), t, ε) : Rα×β → Rα×β вважаємо дифе-
ренцiйовним у сенсi Фреше за першим аргументом у малому околi
розв’язку породжуючої задачi та неперервно диференцiйовним по
µ у малому околi розв’язку породжуючої задачi (3) та початкового
значення µ0(ε) власної функцiї µ(ε). Нелiнiйнiсть Φ(z, µ(ε), t, ε) та
неоднорiднiсть породжуючої задачi F (t, ε) вважаємо неперервними
по t на вiдрiзку [a, b] та по малому параметру ε на вiдрiзку [0, ε0].
Крiм того, LZ(·, ε) — лiнiйний обмежений матричний функцiонал:
LZ(·, ε) : C1[a; b] → Rδ×γ .

Побудована класифiкацiя нетерових крайових задач у випадку
параметричного резонансу, яка суттєво вiдрiзняється вiд [2]. Нами
також запропоновано збiжну iтерацiйну схему [3] для побудови роз-
в’язкiв крайової задачi (1), (2).

101



[1] BoichukA.A., Krivosheya S.A. A Critical Periodic Boundary Value Problem for
a Matrix Equations, Differential Equations, 2001, vol. 37, № 4, pp. 464 — 471.

[2] ЯкубовичВ.А., СтаржинскийВ.М. Параметрический резонанс в линейных
системах, Наука, М.: 1987.

[3] ЧуйкоС.М., ЧуйкоА.С., Сысоев Д.В. Cлабонелинейная матричная кра-
евая задача в случае параметрического резонанса, Нелiнiйнi коливання,
2016. Т. 19, № 2. C. 276 — 289.

Асимптотика розв’язкiв напiвлiнiйних
диференцiальних рiвнянь третього

порядку

Володимир Шинкаренко 1, Наталiя Шарай 2

1 Одеський нацiональний економiчний унiверситет, Одеса, Україна
E-mail: shinkar@te.net.ua

2 Одеський нацiональний унiверситет iм. I.I. Мечникова, Одеса, Україна
E-mail: rusnat@i.ua

Розглядається диференцiальне рiвняння

y
′′′

= α0p(t)y| ln |y||σ, (1)

де α0 ∈ {−1; 1}, σ ∈ R, p : [a,w) −→ (0,+∞) – неперервна функцiя;
a < w ≤ +∞.

Розв’язок y рiвняння (1), заданий на промiжку [ty, w) ⊂ [a,w)
називаємо Pw(λ0)-розв’язком, якщо виконуються наступнi умови:

lim
t−→w

y(k)(t) =

{
либо 0,
либо ±∞,

(k = 0, 1, 2), lim
t−→w

(y
′′
)2

y′′′y′ = λ0

У роботi [1] встановлено необходнi та достатнi умови iснування у
рiвняння (1) Pw(λ0)-розв’язкiв та їх асимптотику для дiйсних зна-
чень λ0. Наступним етапом дослiдження є одержання результатiв у
випадку λ0 = ±∞.

Теорема 6 Для iснування у рiвняння (1) Pw(±∞)-розв’язкiв, необ-
хiдно i достатньо виконання умов limt↑ω q(t) = 0; limt↑ω Q(t) = ∞.

102



Бiльше того, для кожного такого розв’язку мають мiсце при t→ w
асимптотичнi розвинення:

ln |y(t)| = lnπ2
ω(t) +

α0

2 Q(t)[1 + o(1)],
ln |y′(t)| = ln |πω(t)|+ α0

2 Q(t)[1 + o(1)], ln |y′′(t)| = α0

2 Q(t)[1 + o(1)],

де q(t) = p(t)π3
ω(t)| lnπ2

ω(t)|σ, Q(t) =
∫ t
a
p(τ)π2

ω(τ)| lnπ2
ω(t)|σ dτ,

πω(t) =

{
t, коли w = +∞,

t− ω, коли w < +∞,
.

[1] Шарай Н.В., Шинкаренко В.Н., Асимптотические представления реше-
ний нелинейных дифференциальных уравнений третьего порядка, Нелi-
нiйнi коливання, Том 18 (N 1), (2015), сс. 133-144.

Про один клас операторних рiвнянь
в банахових просторах з конусом

Богдан Шувар 1, Михайло Копач 2, Анатолiй Обшта 1

1 Нацiональний унiверситет «Львiвська полiтехнiка», Львiв, Україна
2 Прикарпатський нацiональний унiверситет iменi Василя Стефаника,

Iвано-Франкiвськ, Україна
E-mail: kopachm2009@gmail.com

В [1, 2] встановлено умови однозначної розв’язностi рiвняння

x = Fx (1)

з iнтегральним оператором Fx = f(t)+
∫ 1

0
k(t, s)xα(s)ds, де α ∈ (0, 1).

В цьому повiдомленнi на основi вiдповiдних результатiв iз [3, стор.
36-44] та [4, стор. 267-291] сформулюємо твердження про iснування
нерухомої точки оператора F : E → E, для якого iснує таке число
M > 0, коли при x ∈ E, ∥x∥ ≥M матимемо

∥Fx∥ ≤ α∥x∥, (α ∈ (0; 1)), (2)

де E – банахiв простiр. Будемо вважати, що цей простiр є цiлком
правильно напiвупорядкованим i структурою.
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Теорема 7 Нехай оператор F є iзотонним i заданим є такий еле-
мент u ∈ E (v ∈ E), що u ≤ Fu (v ≥ Fu). Тодi iснує розв’язок
y∗ ∈ E (z∗ ∈ E), до якого монотонно не спадаючи (не зростаючи)
збiгається послiдовнiсть (yn) ((zn)), побудована за формулами

y0 = u (z0 = v), yn+1 = Fyn (zn+1 = Fzn), (3)

причому маємо u ≤ y∗ (v ≥ z∗). Якщо, крiм того, справджується
нерiвнiсть u ≤ v, то y∗ є нижнiм, а z∗ є верхнiм розв’язками рiв-
няння (1) на вiдрiзку [u, v]. За додаткового припущення, що p ≤ q,
(p, q ∈ E), маємо умову Fq−Fp ≤ L1(q−p) з неперервним додатнiм
оператором L1 : E → E i що оператор I − L1 є додатнiм (I – оди-
ничний оператор), причому з нерiвностей (I −L1)w ≤ θ, w ≥ θ (θ –
нульовий елемент в E) випливає, що w = θ. Тодi рiвняння (1) має
єдиний на вiдрiзку [u, v] розв’язок x∗, який є точкою неперервностi
оператора F , а також справджуються нерiвностi

yn ≤ yn+1 ≤ x∗ ≤ zn+1 ≤ zn (n = 0, 1, . . .). (4)

Теорема 8 Нехай: 1) оператор F є антитонним; 2) заданi елемен-
ти u, v ∈ E, для яких маємо u ≤ Fv, v ≥ Fu; 3) iснує таке число
M > 0, що при (∥y∥2 + ∥z∥2) 1

2 ≥ M (y, z ∈ E) будемо мати . Тодi
система рiвнянь y = Fz, z = Fy в деякiй областi D ∈ E має розв’я-
зок (y∗, z∗) i збiгаються до y∗ та z∗ послiдовностi (yn) та (zn),
вiдповiдно, утворенi за допомогою формул yn+1 = Fzn, zn+1 = Fyn
(y0 = u, z0 = v). Нехай, крiм того, u ≤ v i справджується умо-
ва Fq − Fp ≥ −L2(q − p) з лiнiйним неперервним додатнiм опера-
тором L2, а також додатнiм є оператор I − L2 i з нерiвностей
(I−L2)w ≤ θ, w ≥ θ випливає рiвнiсть w = θ. Тодi рiвняння (1) має
єдиний на вiдрiзку [u, v] розв’язок x∗, який є точкою неперервностi
оператора F , i справджуються нерiвностi (4).

[1] Дубровский В.М. Системы нелинейных интегральных уравнений, Успехи
математических наук 4 (2), (1949), сс. 170-177.

[2] Красносельский М. А. Некоторые задачи нелинейного анализа, Успехи ма-
тематических наук 9 (2), (1954), сс. 57-114.

[3] Курпель Н.С., Шувар Б.А. Двусторонние операторные неравенства и их
применения, Наукова думка, Киев, 1980.

[4] Шувар Б. А., Копач М. I., Ментинський С. М., Обшта А. Ф. Двостороннi
наближенi методи, В-во Прикарпатського нац. ун-ту iм. В. Стефаника,
Iвано-Франкiвськ, 2007.
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Синтез iнварiантних спiввiдношень в
обернених задачах керування

Володимир Щербак
Iнститут прикладної математики i механiки НАН України,

Слов’янськ, Україна
E-mail: scherbakvf@ukr.net

Запропоновано метод синтезу iнварiантних спiввiдношень, який
розроблено для задач визначення невiдомих компонент математи-
чної моделi системи вхiд - вихiд

ẋ = f(x, a), y = h(x), x ∈ Rn, a ∈ Rq, y ∈ Rk. (1)

Тут x - вектор стану системи, a - вектор параметрiв, y - вихiд, значе-
ння якого вiдомi на будь-якому рiшеннi системи (1). Зворотнi зада-
чi керування полягають у визначеннi невiдомих компонент векторiв
x(t), a за даними про вихiд системи – функцiю часу y(t).

На першому етапi метод передбачає динамiчне розширення ви-
хiдної системи (1) шляхом введення у розгляд додаткової керованої
пiдсистеми

ξ̇ = u(ξ, h(x)), ξ ∈ Rp. (2)

Вирiшується спецiальна задача, а саме: керування u(ξ, h(x)) шукає-
ться з наступної умови: довiльнi спiввiдношення

Ψi(x, a, y, ξ) = 0, i = 1, p, (3)

мають стати iнварiантними для розширеної системи (1),(2). Такi
спiввiдношення у задачах спостереження, iдентифiкацiї використо-
вуються в якостi додаткових рiвнянь, якi зв’язують вiдомi величи-
ни y(t), ξ(t) та невiдомi математичної моделi (1) – компоненти фа-
зового вектору, параметрiв. Запропоновано схему синтезу керувань
u(ξ, h(x)), якi формують широку сiм’ю диференцiйовних функцiй
Ψi(x, a, y, ξ), i = 1, p, що породжують iнварiантнi спiввiдношення (3).

На другому етапi з отриманої сiм’ї вибираються функцiї, якi га-
рантують асимптотичне прагнення до нуля вiдхилень вiд iнварiан-
тного многовида M = {(x, a, ξ)| Ψi(x, a, h(x), ξ) = 0, i = 1, p}.

Розроблений метод використано в задачах спостереження та iден-
тифiкацiї таких механiчних систем, як тверде тiло, гiростат, ланцюг
нелiнiйних осциляторiв.
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Квазiлiнiйнi диференцiальнi рiвняння i
системи елiптичного типу в дивергентнiй

формi, умови гладкостi розв’язку
Микола Яременко

Iнcтитут математики НАН України, Київ, Україна
E-mail: math.kiev@gmail.com

Встановлено новi умови на коефiцiєнти квазiлiнiйного диферен-
цiального рiвняння елiптичного типу в дивергентнiй формi – розгля-
нуто класи сингулярних коефiцiєнтiв подiбнi до тих, якi були ранi-
ше запропонованi у лiнiйному випадку Д. Нешом, Ю.А. Семеновим,
В.Ф. Коваленко, П.Д. Мiлманом (в додатку детально вивчається лi-
нiйний випадок). Розглядається квазiлiнiйне диференцiальне рiвня-
ння елiптичного типу в дивергентнiй формi, в усьому евклiдовому
просторi Rl, вигляду:

−
∑

i,j=1,...,l

∂

∂xi

(
aij(x, u)

∂

∂xj
u

)
+ λu+ b(x, u,∇u) = f, (1)

де невiдомою є функцiя u (x), λ > 0 – дiйсне число, яке умовно
можна назвати «спектральним параметром», i f(x) – задана фун-
кцiя векторного аргументу. Тут b(x, u,∇u) – функцiя трьох змiнних:
вектора розмiрностi l, функцiї u (x), вектора довжини l. Вимiрна
матриця aij(x, u) розмiрностi l × l задовольняє умову елiптичностi:
∃ν : 0 < ν < ∞ i виконується нерiвнiсть νI ≤ a(x, u) для майже всiх
x ∈ Rl, тобто ν

∑l
i=1 ξ

2
i ≤

∑
ij=1,...,l aij(x, u)ξiξj ∀ξ ∈ Rl. Основнi

умови записуються у виглядi:
1) b(x, y, z) є вимiрною функцiєю своїх аргументiв i b ∈ L1

loc(R
l);

2) функцiя b(x, y, z) майже скрiзь задовольняє нерiвностi:

|b (x, u,∇u)| ≤ µ1(x) |∇u|+ µ2(x) |u|+ µ3(x).

В цiй умовi функцiї µ2
1 ∈ PKβ(A), µ2 ∈ PKβ(A), функцiя µ3 ∈

Lp(Rl).
3) прирiст функцiї b(x, y, z) майже скрiзь задовольняє умову:

|b (x, u,∇u)− b (x, v,∇v)| ≤ µ4(x) |∇ (u− v)|+ µ5(x) |u− v| ,

де µ2
4 ∈ PKβ(A), µ5 ∈ PKβ(A).
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[1] Ладыженская О.А., Солонников В.А., Уральцева Н.Н. Линейные и ква-
зилинейные уравнения параболического типа / О.А. Ладыженская, В.А.
Солонников, Н.Н. Уральцева. – М.: Наука, 1967. – 735 с.

[2] Лионс Ж.-Л. Некоторые методы решения нелинейных краевых задач / Ж.-
Л. Лионс. – М: Мир, 1972. – 587 с.

[3] Олейник О.А., Самохин В.Н. Математические методы в теории погранич-
ного слоя / О.А. Олейник, В.Н. Самохин. – М.: Физматлит, 1997. – 512 с.

[4] Семенов Ю.А. Гладкость обобщенных решений уравнения с непрерывными
коэффициентами / Ю.А. Семенов // Мат. сб. – 1982. – Т.118, №3. – С.
399 – 410.

Iснування парного моменту та стiйкiсть
розв’язку задачi Кошi для квазiлiнiйного

стохастичного параболiчного рiвняння
Володимир Ясинський, Галина Перун

Чернiвецький нацiональний унiверситет iменi Юрiя Федьковича,
Чернiвцi, Україна

E-mail: perungm@ukr.net

Нехай iснує ймовiрнiсний простiр (Ω, F, P ) i потiк неспадних σ-
алгебр {Ft, t ∈ (0,+∞), Ft ⊂ F}. Випадкову скалярну функцiю
u(t, x, ω), визначену в областi Q ≡ [0,+∞) × Rn × Ω, назвемо Ft-
узгодженою, якщо при фiксованих (t, x) в областi Q+ ≡ [0,+∞)×Rn
випадкова величина u(t, x, ω) є Ft-вимiрною.

Вона з ймовiрнiстю 1 є розв’язком задачi Кошi

dtu(t, x, ω) =
∑

|k|≤2b

ak(t, x)D
k
xu(t, x, ω)+b(t, x, u(t, x, ω))dw(t, ω), (1)

u(0, x, ω) = φ(x, ω), x ∈ Rn, ω ∈ Ω. (2)

Тут w(t, ω) – стандартний скалярний вiнерiвський процес.
Через L2m позначимо простiр функцiй, вимiрних з ймовiрнiстю

1 при кожному ω по t i x вiдносно σ-алгебри борелiвських множин
точок (t, x), для яких скiнченна норма

∥u(t, x, ω)∥L2m =
(∫
Rn

M{|u(t, x, ω)|2m}dx
) 1

2m

, (3)

107



M – операцiя математичного сподiвання.
Нехай виконуються умови на коефiцiєнти iснування фундамен-

тального розв’язку Z(t, τ, x, y) задачi Кошi вiдповiдної детермiнова-
ної задачi та для нього виконується оцiнка (λ+1 ) [1]. Якщо випадкова
функцiя b(t, x, u) лiпшицева за L2m-нормою вiдносно аргумента u,
то з ймовiрнiстю 1 iснує на (0,+∞) парний момент розв’язку задачi
Кошi (1), (2) i є стiйким за Ляпуновим.

Вiдмiтимо, що iснування розв’язку встановлюється традицiйним
методом послiдовних наближень.

[1] Эйдельман С.Д. Параболические системи. – М.: Наука, 1964. – 442 с.

Optimal Control and a Generalized
Hamiltonian System

Andrei Agrachev

SISSA, Trieste, Italy
E-mail: agrachevaa@gmail.com

We study time-optimal problems for n-dimentional systems controlled
by a bounded k-dimensional control, where k < n.

Pontryagin Maximum Principle essentially reduces the study of opti-
mal solutions to the Hamiltonian system with a discontinuous right-hand
side.

We show that under certain generic conditions solutions of the system
are piecewise smooth and effectively compute the left and right limits of
their derivative at the nonsmooth points.

Asymptotic representations of solutions with
slowly varying derivatives of essentially

nonlinear differential equations of the n-th
order

Maria Bilozerowa

Odessa I.I.Mechnikov National University, Odessa, Ukraine
E-mail: Marbel@ukr.net
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The differential equation

y(n) = α0p(t)

n−1∏
i=0

φi(y
(i)) exp

(
R
(
ln(|y(n−1)|

))
, (1)

where α0 ∈ {−1, 1}, p : [a, ω[→]0,+∞[ (−∞ < a < ω ≤ +∞), φi :
∆Yi →]0,+∞[ ( i = 0, ..., n), are continuous functions, R :]0,+∞[→
]0,+∞[ is continuously differentiable function, Yi ∈ {0,±∞}, ∆Yi is
either the interval [y0i , Yi[, or the interval ]Yi, y0i ], is considered. If ω > 0
we will take a > 0. We suppose also, that R is regularly varying function
of index µ, every φi(z) is regularly varying as z → Yi (z ∈ ∆Yi) of index
σi and 0 < µ < 1, σ0 + ... + σn ̸= 1. If Yi = +∞(Yi = −∞) we take
y0i > 0 (y0i < 0) correspondingly.

We call the solution y of the equation (1) the Pω(Y0, Y1, ..., Yn−1, λ0)-
solution, where −∞ ≤ λ0n−1 ≤ +∞, if the next conditions take place

y(i) : [t0, ω[→ ∆Yi , lim
t↑ω

y(i)(t) = Yi (i = 0, ..., n− 1),

lim
t↑ω

(y(n−1)(t))2

y(n)(t) y(n−2)(t)
= λ0n−1.

The cases λ0 ∈ {0,±∞} are singular in studying of
Pω(Y0, Y1, ..., Yn−1, λ0)-solutions of (1). Such solutions were investigated
[1] only by some additional conditions to the right side of equation (1).
The necessary and sufficient conditions of the existence and asymptotic
representations as t ↑ ω of Pω(Y0, Y1, ..., Yn−1,∞)-solutions of the
equation (1) was established in general case.

[1] V.M. Evtukhov, A.M. Klopot,Asymptotic Representations for Some Classes of
Solutions of Ordinary Differential Equations of Order n with Regularly Varying
Nonlinearities Ukrainian Mathematical Journal, 65(3), (2013), pp. 354-380.
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Qualitative method in the investigation of
nonlinear oscillations of elastic beam

Ihor Bobyk, Pavlo Pukach

Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine
E-mail: igor.bobyk@gmail.com, pavlopukach@gmail.com

We investigate the solution of the problem on nonlinear transverse
vibrations of elastic body subject to the action of dissipative forces
in a bounded domain. Such problems have many applications in vari-
ous technical systems, such as vibration of pipelines, railway lines, dri-
ll columns, bridges, electrical wires, optical fiber etc. For the nonlinear
oscillations model considered, there is no general analytical methodologi-
es of determining dynamical characteristics of the oscillation process.
Thus we propose using the qualitative methods of nonlinear boundary
value problems theory to obtain the well-posedness conditions for the
problem’s local solution in time variable. The methodology of the quali-
tative study of nonlinear oscillations under the action of dissipative
forces is based on the general principles of the nonlinear boundary value
problems theory, such as monotony method and Galerkin method.

Let QT = (0, l)× (0, T ), where T < +∞, l < +∞, τ ∈ (0, T ). In the
domain QT , for nonlinear equation

utt + autxxxx + buxxxx + c|ut|p−2ut = f(x, t), p > 2 (1)

we shall consider the mixed problem with initial conditions u(x, 0) =
u0(x), ut(x, 0) = u1(x) and boundary conditions u(0, t) = uxx(0, t) =
0, u(l, t) = uxx(l, t) = 0. In equation (1), function u(x, t) is a cross
motion of the beam section with x coordinate at arbitrary time moment
t; a > 0, b > 0 are constants which can be expressed through geometri-
cal and physico-mechanical parameters of the beam, constant c > 0
describes the nonlinear elastic forces acting in the system, f(x, t) is the
external driving force. Boundary conditions correspond to the model of
a beam with fixed pivoting supports on the ends x = 0 and x = l.

We investigate the oscillating system modeled by problem and obtain
the conditions of existence of a local solution. We show the possibility of
applying the Galerkin method to solving the problem.
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Existence of the smallest eigenvalue
of the eigenvalue problem for the

Laplace-Beltrami operator
on the unit sphere

Mariusz Bodzioch, Damian Wísniewski

University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
E-mail: mariusz.bodzioch@matman.uwm.edu.pl, dawi@matman.uwm.edu.pl

Let K be an open cone with vertex in the point O and the aperture
ω0 ∈ (0, π). We define Ω := K∩Sn−1. Let ν⃗ be the unite exterior normal
vector to ∂K at the points of ∂Ω. Let χ(ω) ≥ 0, γ(ω) > 0 be C0(∂Ω) -
functions.

In our presentation we will formulate and prove a theorem stating the
existence of the smallest positive eigenvalue λ of the following eigenvalue
problem for the Laplace - Beltrami operator ∆ω on the unit sphere{

∆ωψ + λ(λ+ n− 2)ψ(ω) = 0, ω ∈ Ω
∂ψ
∂ν⃗ + ⟨λχ(ω) + γ(ω)⟩ψ(ω) = 0, ω ∈ ∂Ω

. (EV P )

In addition we will show that the smallest eigenvalue of (EV P ) satisfies
the following inequality

1 < λ <

√(
π

ω0

)2

+

(
n− 2

2

)2

− n− 2

2

for n ≥ 2.
The ideas of the proof of this theorem are based on the Legendre

spherical harmonics and the Gegenbauer functions.

On a differential game in a retarded
distributed system

Arkadij Chikrii 1, Anatoliy Rutkas 2, Larisa Vlasenko 2

1 Institute of Cybernetics, Kiev, Ukraine
E-mail: chik@insyg.kiev.ua

2 Karazin Kharkov National University, Kharkov, Ukraine
E-mails: anatoly@rutrus.com, lara@rutrus.com
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We consider the game problem of approach for a distributed system
whose dynamics in an abstract form is described by the retarded di-
fferential equation in separable Hilbert spaces H,U, V with the initial
conditions

d

dt
y(t) = Ay(t) +By(t− h) +K1u(t)−K2v(t), a.e. t ∈ [0, T ], (1)

y(0) = y0, y(t) = g(t), a.e. t ∈ [−h, 0), (2)

where a sectorial operator A in H generates an analytic semigroup;
B,K1K2 are bounded linear operators from H,U, V , respectively, to H;
the controls u(t) and v(t) of the the pursuer and evader, respectively,
are measurable vector functions with values in control domains U0 and
V0, which are closed convex bounded sets in U and V , respectively. A
solution of problem (1),(2) is understood in the strong sense. The goal
of the game in system (1),(2) is to bring the state y(t) to a cylindrical
terminal set in a finite time (not exceeding T ) in the class of admissible
controls of the pursuer for any admissible control of the evader. For using
the method of resolving functionals, the solution y(t) is represented in
the form that admits the additive entry of the term with initial data and

the control unit: y(t) = W (t)y0 +
0∫

−h
W (t − s − h)Bg(s)ds +

t∫
0

W (t −

s)[K1u(s)−K2v(s)]ds, where a family W (t) of bounded linear operators
in H is constructed by an explicit formula. Applications to distributed
systems, whose dynamics is described by partial differential equations wi-
th time delay, are considered. In particular, we investigate the differential
game for a retarded conflict-controlled heat conduction process with di-
stributed heat sources and leaks.

Classical solvability of the initial-boundary
value problem for countable hyperbolic

system
Taras Firman, Volodymyr Kyrylych

Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine
E-mail: tarasfirman91@ukr.net, vkyrylych@ukr.net

Let us consider the mixed problem for countable semi-linear
hyperbolic system of differential equations
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∂ui
∂t

+ λi(x, t)
∂ui
∂x

= fi(x, t, u1, u2, ...), i ∈ N,

with initial conditions

ui(x, 0) = gi(x), i ∈ N,

and nonlinear boundary conditions

ui0(0, t) = hi0(t, uj(0, t)|j∈Il , uk(l, t)|k∈I0), i0 ∈ I0,

uil(l, t) = hil(t, uj(0, t)|j∈Il , uk(l, t)|k∈I0), il ∈ Il,

where I0 = {i|λi(0, t) > 0}, а Il = {i|λi(l, t) < 0}.

Under the additional conditions we prove existence unique solution
of this problem.

[1] A. Samoilenko and Yu. Teplinsky. Countable Systems of Differential Equations.
Ukrainian Academy of Sciences, Kiev, Institute of Mathematics, 1993.

[2] Firman T. Mixed Problem for Countable Hyperbolic System of Linear Equati-
ons/ T. Firman, V. Kyrylych // Azerbaijan Journal of Mathematics. – 2015. –
Vol. 5. – N 2. – P. 47-60.

The general Liénard polynomial system:
bifurcations and applications

Valery Gaiko

National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus
E-mail: valery.gaiko@gmail.com

We consider Liénard equations

ẍ+ f(x) ẋ+ g(x) = 0 (1)

and the corresponding dynamical systems in the form

ẋ = y, ẏ = −g(x)− f(x)y. (2)
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There are many examples in the natural sciences and technology in which
this and related systems are applied. Such systems are often used to
model either mechanical or electrical, or biomedical systems, and in the
literature, many systems are transformed into Liénard type to aid in the
investigations [1–4].

Suppose that system (2), where f(x) and g(x) are arbitrary polynomi-
als of x, has an anti-saddle (a node or a focus, or a center) at the origin
and write it in the form

ẋ = y, ẏ = −x (1+a1 x+. . .+a2l x2l)+y (α0+α1 x+. . .+α2k x
2k). (3)

Generalizing our results on Liénard polynomial systems [2, 3] and
applying canonical systems with field rotation parameters [1], we study
limit cycle bifurcations of (3) and prove the following theorem [4].

Теорема 9 The general Liénard polynomial system (3) has at most k+
l+1 limit cycles, k+1 surrounding the origin and l surrounding one by
one the other singularities of (3).

[1] V.A. Gaiko, Global Bifurcation Theory and Hilbert’s Sixteenth Problem,
Kluwer, Boston, 2003.

[2] V.A. Gaiko, Differ. Equ. Dyn. Syst., (2012), 20, pp. 329–337.
[3] V.A. Gaiko, Appl. Math. Letters, (2012), 25, pp. 2327–2331.
[4] V.A. Gaiko, Adv. Dyn. Syst. Appl., (2015), 10, pp. 177–188.

The convolution of Laurent formal series and
a fundamental solution of an implicit linear
differential equation over an arbitrary ring

Sergiy Gefter, Anna Goncharuk

V.N.Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine
E-mail: gefter@karazin.ua, a_ryska@ukr.net

In the work we consider the convolution operation in the ring K(( 1x ))
of Laurent formal series having the form

bmx
m + bm−1x

m−1 + . . .+ b1x+ b0 +
a1
x

+
a2
x2

+ . . .+
an
xn

+ . . .
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over an arbitrary ring K, which is not necessarily commutative, with an
identity element. This operation is an algebraic analogue for the Hurwitz
product of series, which is widely used in the theory of functions (see
[1]). Using this convolution we obtain some formula of Cauchy type for
the solution of the following implicit linear inhomogeneous differential
equation

by′ +R(x) = y, (1)

where b ∈ K, with the inhomogeneity R(x) in the form of a Laurent
polynomial. This formula allows us to consider the Euler series

Eb(x) =
1

x
− 1!b

x2
+

2!b2

x3
− 3!b3

x4
. . .

as a fundamental solution of the differential equation (1) in K(( 1x )) and
in K[x, 1x ]. In the case K is an algebraically closed field of characteri-
stic zero this formula is generalized to the case of arbitrary rational
inhomogeneity.

We also consider the equation by′+f(x) = y, where b ∈ Z, f ∈ Z[[x]],
and show that the Euler series Eb(x) is its fundamental solution as well.
To this end, we define the convolution of an element from 1

xZ[[x]] with
an element from Z[[x]], using the p-adic topology on Z.

[1] L. Bieberbach. Analitische Fortsetzung, Springer – Verlag, 1955.

On kinetic equations of hard sphere fluids

Viktor Gerasimenko 1, Igor Gapyak 2

1 Institute of Mathematics of NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine
E-mail: gerasym@imath.kiev.ua

2 Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine
E-mail: gapjak@ukr.net

In our talk we consider a new approach to the description of the
kinetic evolution of large hard sphere systems within the framework of
the marginal observables governed by the dual BBGKY hierarchy. The
relations of the hierarchy of evolution equations for marginal observables
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and the nonlinear kinetic equations for states described by means of a
one-particle marginal distribution function are established.

The Boltzmann–Grad asymptotic behavior of a nonperturbative
solution of the Cauchy problem of the dual BBGKY hierarchy with hard
sphere collisions is considered. For initial states specified by means of a
one-particle distribution function the interplay between the Boltzmann–
Grad asymptotic behavior of marginal observables and a solution of the
Boltzmann kinetic equation is established [1].

One of the advantages of this approach to the derivation of the
Boltzmann kinetic equation from underlying hard sphere dynamics consi-
sts in the opportunity to construct the Boltzmann-like kinetic equation
with initial correlations, in particular, initial correlations, characterizing
the condensed states of collisional large particle systems. Moreover, it gi-
ves to describe the propagation of initial correlations in the Boltzmann
– Grad scaling limit.

Using suggested approach, we also derive the non-Markovian generali-
zation of the Enskog kinetic equation [2]. The Boltzmann–Grad
asymptotic behavior of its non-perturbative solution is established.

[1] Gerasimenko V.I. On the approaches to the derivation of the Boltzmann equati-
on with hard sphere collisions. Proc. Inst. Math. NASU, 10 (2) (2013) 71–95.

[2] Gerasimenko V.I. and Gapyak I.V. Hard sphere dynamics and the Enskog
equation. Kinet. Relat. Models, 5 (3) (2012) 459–484.

Invariant sets of certain non-linear
extensions of dynamic systems on manifolds

Ivan Grod, Victor Chornyi

Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Тernopil,
Ukraine

E-mail: igrod@ukr.net

Many investigations have been dedicated to the study of invariant
toroidal manifolds of dynamic systems. The concept of [1] Green–Samoi-
lenko function on invariant tori has made it possible to explain the theory
of perturbation of both differential and continuous invariant manifolds
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from a single perspective. This report has been dedicated to the investi-
gation of the mentioned above issues. Consider the following non-linear
system of differential equations

dφ
dt = ω (φ,X) ,

dX
dt = λ(XA1 (φ)X +A2 (φ)X +XA3 (φ) +A4 (φ) + F (φ,X, λ)), (1)

де φ = (φ1, . . . , φm) ∈ Tm, X – the matrix of dimension r1 ×
r2, Ai (φ) (i = 1, 4) matrix functions from space C0 (Tm) – the dimensi-
ons respectively r2 × r1, r2 × r2, r1 × r1, r1 × r2, ω (φ,X) – m –
dimension vector function from space C0 (Tm), C0 (Tm) – the space of
functions jointly continuous by the totality of variables φ i 2π – peri-
odic in each variable j = 1,m. F (φ,X, λ) – matrix function defined and
continuous on Tm ×Rr1+r2 × [λ0,∝).

Using the generalized extended Lyapunov function that is considered
in quadratic forms, for such systems the issue of existence of invariant
toroidal manifold has been studied. Namely, there have been obtained
sufficient conditions enabling the existence of such a manifold for the
systems of type (1) when the parameter λ is of quite a big value.

[1] Yu. A. Mitropolsky, A.M. Samoilenko, V.L. Kulik, Dichotomies and Stability in
Nonautonomous Linear Systems. Taylor & Francis, London – New York, 2003.

[2] Smoothness of invariant manifolds of non-linear Rikkati-type systems [in Ukrai-
nian], Bukovyna Mathematical Journal, Vol. (2), 2015, 25 – 37.

The Hamiltonian structure of
the two-dimensional mKP-hierarchy

on the extended phase space

Oksana Hentosh

Pidstryhach IAPMM of the NASU, Lviv, Ukraine
E-mail: ohen@ukr.net

In the paper [1] the existence problem of Hamiltonian representation
for the two-dimensional KP-hierarchy coupled with the corresponding
evolutions of eigenfunctions of the associated spectral problems has been
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considered. This problem has been solved by use of some Backlund trans-
formation on a suitably extended phase space. In the present report it
is established the existence of the Hamiltonian representation for the
extended two-dimensional mKP-hierarchy in the form

Ltn = [Ln≥1, L− c∂/∂y],

qi,tn = Ln≥1qi, q∗i,tn = −∂−1(Ln≥1)
∗∂q∗i , i = 1, N,

where L := f−1
1 lf1−cf−1

1 (∂f1/∂y) = ∂p+
∑p−1
m=1 vm∂

m+q1+∂
−1q∗1∂+

+
∑N
i=2 qi∂

−1q∗i ∂, l := ∂p +
∑p−1
k=0 uk∂

k +
∑N
i=1 fi∂

−1f∗i , vm, uk ∈
C∞(S×S;C), qi, q∗i , fi, f∗i ∈ C∞(S×S;C), ∂ := ∂/∂x, x, y ∈ S ≃ R/2πZ,
the index "≥ 1" denotes a pure differential part of the correspondi-
ng integro-differential operator, tn ∈ R, n ∈ N, by means of the
Backlund transformation connecting the two-dimensional KP- and mKP-
hierarchies on the extended phase spaces and being generated by the
gauge transformation (see [2]) on the dual space to the central extension
of the Lie algebra of integro-differential operators.

The Hamiltonian representations for the additional symmetries of the
extended two-dimensional mKP-hierarchy are obtained as the result of
the transformation being the composition of Backlund transformation
generated by the gauge one and the Backlund transformation on the
extended phase space of the two-dimensional KP-hierarchy.

[1] Hentosh O.Ye., Prykarpatsky A.K., Integrable three-dimensional coupled nonli-
near dynamical systems related with the centrally extended operator Lie
algebras, Opuscula Mathematica 27, 2, (2007), pp. 231-244.

[2] Oevel W., Strampp W., Constrained KP hierarchy and bi-Hamiltonian
structures, Commun. Math. Phys. 157, (1993), pp. 51-81.

Initial-boundary value problems for
nonlinear parabolic equations with time

depended delay

Olga Ilnytska, Mykola Bokalo

Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine
E-mail: ol.ilnytska@gmail.com, mm.bokalo@gmail.com
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Let Ω ⊂ Rn be a bounded domain with a piecewise smooth boundary
∂Ω, ∂Ω = Γ0∪Γ1, Γ1∩Γ0 = ∅, ν = (ν1, . . . , νn) is a unit outward pointing
normal vector on the ∂Ω; T > 0 and Q := Ω× (0, T ), Σ0 := Γ0 × (0, T ),
Σ1 := Γ1 × (0, T ).

Consider the problem of finding a function u : Ω × [−τ0, T ] → R
satisfying (in some sense) the equation

ut−
n∑
i=1

d

dxi
ai(x, t, u,∇u)+a0(x, t, u,∇u)+

t∫
t−τ(t)

c(x, t, s, u(x, s))ds

= −
n∑
i=1

∂

∂xi
fi(x, t) + f0(x, t), (x, t) ∈ Q, (1)

the boundary conditions

u
∣∣∣
Σ0

= 0,
n∑
i=1

ai(x, t, u,∇u) νi
∣∣∣
Σ1

= 0, (2)

and the initial condition

u(x, t) = u0(x, t), (x, t) ∈ Ω× [−τ0, 0]. (3)

Here τ : [0, T ] → R is a continuous function such that τ(t) ≥ 0 for
all t ∈ [0, T ], τ0 := max{− inf

t∈[0,T ]
(t − τ(t)), 0} (assume [−0, 0] = {0}),

and ai : Q × R1+n → R, c : Q × (−τ0, T ) × R → R, fi : Q → R
(i = 0, n), u0 : Ω× [−τ0, 0] → R are given real-valued functions from the
corresponding classes of initial data.

The existence and uniqueness of a weak solutions of the problem are
proved and its a priori estimate is obtained.

Inverse problem for an anisotropic heat
equation with nonlocal overdetermination

conditions
Nataliia Kinash

Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine
E-mail: kinashnataliia@gmail.com
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We investigate an inverse problem of identification a triple of functi-
ons (a1(t), a2(t), u(x, y, t)) in the domain QT := {(x, y, t) : 0 < x < h,
0 < y < l, 0 < t < T}, that satisfy

ut = a1(t)uxx + a2(t)uyy + f(x, y, t), (x, y, t) ∈ QT , (1)
u(x, y, 0) = φ(x, y), (x, y) ∈ [0, h]×[0, l], (2)
u(0, y, t) = µ11(y, t), u(h, y, t) = µ12(y, t), (y, t) ∈ [0, l]×[0, T ], (3)
u(x, 0, t) = µ21(x, t), u(x, l, t) = µ22(x, t), (x, t) ∈ [0,h]×[0,T ]. (4)

and the overdetermination conditions

ν11(t)ux(0, y0, t) + ν12(t)ux(h, y0, t) = µ13(t), t ∈ [0, T ], (5)
ν21(t)uy(x0, 0, t) + ν22(t)uy(x0, l, t) = µ23(t), t ∈ [0, T ], (6)

where y0, x0 are fixed values from the intervals (0, h) and (0, l) respecti-
vely.

The conditions of existence and uniqueness of the solution to the
problem are established.

Problem with Integral Conditions
for Polycaloric Equation

Ihor Kohut 1, Grzegorz Kuduk 2

1 Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine
E-mail: ikohutua@yahoo.com

2 University of Rzeszow, Rzeszow, Poland
E-mail: gkuduk@onet.eu

In the strip Ω = {(t, x) ∈ R2 : t ∈ (0, T ), x ∈ R}, T > 0, we consider
the following problem[

∂

∂t
− a

(
∂

∂x

)]n
U(t, x) = 0, (1)

∫ T

0

tku(t, x)dt = φk(x), k = 0, n− 1, (2)

where a
(
∂
∂x

)
is a differential expression of generally infinite order with

entire symbol a(λ).
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According to the Differential-symbol method [1], we construct the
solution of problem (1), (2) in the form

U(t, x) =
n−1∑
k=0

φk

(
∂

∂λ

){
Mk(t, λ)e

λx

}
λ=0

,

where Mk(t, λ), m = 0, n− 1 is a solution of the equation[
d

dt
− a(λ)

]n
Mk(t, λ) = 0,

that satisfies the integral conditions∫ T

0

tjMk(t, λ)dt = δjk, k = 0, n− 1,

where δjk is the Kronecker symbol.

[1] P.I. Kalenyuk, Z.M. Nytrebych, Generalized scheme of separation of variables.
Differential-symbol method, Publishing House of Lviv Polytechnic National Uni-
versity, Lviv, 2002.

Can one hear the heat of a body?
PDEs and novel techniques of medical

imaging
Peter Kuchment

Texas A&M University, College Station, Texas, USA
E-mail: kuchment@math.tamu.edu

Imaging sciences have always provided rich opportunities for exciting
and complex mathematics applications. Medical imaging (with its CT
scanners, MRI imaging, ultrasound), in particular, is famous for this.

In the talk I will provide an overview of the emerging new type of
medical imaging, so called hybrid techniques, which, besides being crucial
for medial diagnostics, provide a wonderful playground for a mathemati-
cian. The areas of mathematics involved range from the easily guessed
PDEs and numerical analysis all the way to several complex variables,
algebraic geometry, and what not.
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No prior knowledge of the topic will be assumed, just familiarity with
basics of PDEs.

Surveys of the mathematics of hybrid imaging and relevant further
references can be found, for instance, in [1, 2].

[1] Peter Kuchment, The Radon Transform and Medical Imaging, SIAM, Phi-
ladelphia, 2014.

[2] Peter Kuchment, Mathematics of Hybrid Imaging. A Brief Review, in The
Mathematical Legacy of Leon Ehrenpreis, Springer Verlag, Berlin 2012, pp. 183–
208.

Nonlocal Problem with Integral Condition
For Homogeneous PDE

Grzegorz Kuduk

University of Rzeszow, Rzeszow, Poland
E-mail: gkuduk@onet.eu

In the strip Ω = {(t, x) ∈ R2 : t ∈ (0, T ), x ∈ R}, we consider the
nonlocal problem

[
∂

∂t
− a

(
∂

∂x

)]
U(t, x) = 0, t ∈ [0, T ], x ∈ R, (1)

p

(
∂

∂x

)
U(t, x)


t=0

+q

(
∂

∂x

)
U(t, x)


t=T

+

T∫
0

U(t, x)dt = φ(x), (2)

where T > 0, a( ∂∂x ) is a differential expression with entire symbol a(λ) ̸=
const, p

(
∂
∂x

)
, q

(
∂
∂x

)
are differential polynomials.

By means of the differential-symbol method [1], we construct a soluti-
on of problem (1), (2) in the form

U(t, x) = φ

(
∂

∂λ

){
Φ(t, x, λ)

}
λ=0

,

where Φ(t, x, λ) is a certain function constructed by functions a(λ), p(λ),
q(λ).
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[1] P.I. Kalenyuk, Z.M. Nytrebych, Generalized scheme of separation of variables.
Differential-symbol method, Publishing House of Lviv Polytechnic National Uni-
versity, Lviv, 2002.

Evolutionary game analysis of demand
dynamic in oligopolistic competition

Halyna Melnyk
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine

E-mail: firstmy555@gmail.com

The non-cooperative dynamic oligopolistic competition amongst the
service providing agents may be placed in the form of a dynamic variati-
onal inequality (DVI) [1]. We denote the set of revenue managing firms
as F , each of whom is providing a set of services S. Continuous time
is denoted by the scalar t ∈ ℜ1

+, while t0 is the finite initial time and
t1 ∈ ℜ1

++ the finite terminal time so that t ∈ [t0, t1] ⊂ ℜ1
+. Each fi-

rm f ∈ F controls price πfs ∈ L2[to, t1] corresponding to each service
type s ∈ S, where L2[to, t1] is the space of square-integrable functions
for the real time interval t ∈ [t0, t1] ⊂ ℜ1

+. The demand for the service
offerings of firm f ∈ F evolve according to the following evolutionary
game-theoretic dynamics [2]:

dNf
s

dt
= ηfs ·

(
πs − πfs

)
∀s ∈ S, f ∈ F (1)

Nf
s (t0) = Kf

s,0 ∀s ∈ S, f ∈ F (2)

where πs is the moving average price for service s ∈ S given by

πs(t) =
1

|F | (t− t0)

∫ t

t0

∑
g∈F

πgs (τ)dτ ∀s ∈ S

while Kf
i,0 ∈ ℜ1

++ and ηfi ∈ ℜ1
++ are exogenous parameters for each

s ∈ S and f ∈ F .
The resulting Cournot-Nash game takes the form of a differential

variational inequality and can be solved by a numerical method.
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[1] T. L. Friesz and R. Mookherjee, Differential variational inequalities with state-
dependent time shifts, Tech. Rep., Dept. of Industrial and Manufacturing Eng.,
Pennsylvania State University, 2004.

[2] D. Fudenberg and D. K. Levine, The Theory of Learning in Games, Second
edition, The MIT Press, 1999.

Centro-affine invariants and stability of
unperturbed motion in ternary polynomial

differential systems
Natalia Neagu 1, Dumitru Cozma 1, Mihail Popa 2

1 Tiraspol State University, Chişinău, Republic of Moldova
E-mail: neagu_natusik@mail.ru, dcozma@gmail.com

2 Institute of Mathematics and Computer Science A.S.M.,
Chişinău, Republic of Moldova
E-mail: mihailpomd@gmail.com

We consider the ternary differential system

dxj

dt
= ajα x

α +

l∑
i=1

ajα1α2...αmi
xα1xα2 ... xαmi

(j, α, α1, α2, ..., αmi = 1, 2, 3; l <∞),

(1)

where ajα1α2...αmi
is a symmetric tensor in lower indices in which the

total convolution is done and {m1,m2, ...,ml} (mi ≥ 2) is a finite set of
distinct natural numbers. In [1] it was proved that

θ1 = aαα, θ2 = aαβa
β
α, θ3 = aαγa

β
αa

γ
β

are centro-affine invariants of (1) with respect to the group GL(3,R).
The characteristic equation of system (1) and of the first approxi-

mation system dxj

dt
= ajα x

α (j, α = 1, 2, 3) [2] can be written as

ρ3 + L1,3 ρ
2 + L2,3 ρ+ L3,3 = 0, (2)

where

L1,3 = −θ1, L2,3 = −1

2
(θ2 − θ21), L3,3 = −1

6
(θ31 − 3θ1θ2 +2θ3). (3)
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Using the Lyapunov theorems on stability of motion in the first
approximation as well the Hurwitz theorem to the root analysis of the
characteristic equation (2) (see for example [2]) there were proved the
following theorems

Теорема 10 If the centro-affine invariants of (1) satisfy the following
conditions

L1,3 > 0, L2,3 > 0, L1,3L2,3 − L3,3 > 0,

then irrespective of terms of order higher than one, the unperturbed moti-
on is asymptotically stable.

Теорема 11 If at least one of the centro-affine invariant expression (3)
of system (1) is negative, then irrespective of terms of order higher than
one, the unperturbed motion is unstable.

Following [3] for Lyapunov-Darboux system with quadratic nonli-
nearities [4], the centro-affine invariant conditions for the existence of
periodic unperturbed solutions were obtained. Moreover, it was establi-
shed that every other motion near the unperturbed solution will tend
asymptotically to one of the periodic motions.

[1] N. Gherştega, Lie algebras for the three-dimensional differential system and
applications, Synopsis of PhD thesis, Chişinău, 2006, 21 p.

[2] D.R. Merkin, Vvedenie v teoriu ustoichivosti dvijenia, Nauka, Moskva, 1987.

[3] A.M. Lyapunov, Obshchaia zadacha ob ustoichivosti dvijenia, Sobranie sochi-
nenii, tom II, Izdatelstvo Academii Nauk SSSR, Moskva-Leningrad, 1956.

[4] N. Neagu, M. Popa, ROMAI Journal, 2, (2015), 89–107.

Homogeneous Two-point in Time Problem
for PDE

Zinovii Nytrebych 1, Oksana Malanchuk 2

1 Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine
E-mail: znytrebych@gmail.com

2 Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine
E-mail: Oksana.Malan@gmail.com
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In the domain (t, x1, . . . , xs) ∈ R1+s, s ∈ N\ {1} , we investigate the
set of solutions U = U(t, x) of the following PDE

L
( ∂
∂t
,
∂

∂x

)
U ≡ ∂2U

∂t2
+ 2a

( ∂

∂x

)∂U
∂t

+ b
( ∂

∂x

)
U = 0, (1)

in which operator coefficients a
(
∂
∂x

)
, b

(
∂
∂x

)
are arbitrary differential

expressions with complex coefficients of finite or infinite order, their
symbols a (ν), b (ν) are entire functions of complex vector-variable ν ∈
Cs.

Among the solutions of equation (1) we find the ones solutions that
satisfy the following homogeneous local two-point conditions:

A1

( ∂

∂x

)
U(0, x) +A2

( ∂

∂x

)∂U
∂t

(0, x) = 0,

B1

( ∂

∂x

)
U(h, x) +B2

( ∂

∂x

)∂U
∂t

(h, x) = 0, h > 0, x ∈ Rs,
(2)

where A1

(
∂
∂x

)
, A2

(
∂
∂x

)
, B1

(
∂
∂x

)
, B2

(
∂
∂x

)
are differential polynomials

with complex coefficients, whose symbols A1 (ν), A2 (ν), B1 (ν), B2 (ν)

for ν ∈ Cs satisfy conditions: |A1 (ν)|2 + |A2 (ν)|2 ̸= 0, |B1 (ν)|2 +

|B2 (ν)|2 ̸= 0.
We prove that problem (1), (2) has only trivial solution in the

case when the characteristic determinant of the problem is nonzero. In
another case, we prove the existence of nontrivial solutions of the problem
and propose the differential-symbol method [1] of constructing them.

[1] P. I. Kalenyuk, Z. M. Nytrebych, Generalized scheme of separation of variables.
Differential-symbol method, Lviv Polytechnic, Lviv, 2002 (in Ukrainian).

Exponential dichotomy and singularly
perturbed operator differential equation

in the Hilbert space

Oleksandr Pokutnyi

Institute of mathematics of NAS of Ukraine, Kiev, Ukraine
E-mail: lenasas@gmail.com
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The report is devoted to obtaining the conditions of the existence of
solutions of boundary value problem

ε
dx(t, ε)

dt
= Ax(t, ε) + εB(t)x(t, ε) + Φ(t), t ∈ J, (1)

lx(·, ε) = α, (2)

and boundary value problem

dx(t, ε)

dt
= C(t)x(t, ε) + εB(t)x(t, ε) + Φ(t), (3)

lx(·, ε) = α. (4)

Here J is a subset of R, J ⊂ R, x(t, ε) is an unknown solution from
the space BC1(J,H) (the space of bounded and continuous functions
together with its derivative). B(t), C(t) are smooth operator valued
functions, Φ(t) is a smooth vector function, A ∈ L(H);

l : BC1(J,H) → H1

is a linear and bounded operator from the space BC1(J,H) into the
Hilbert space H1; α ∈ H1. We seek the solution of (1), (2) in the form
of a series [1], [2]

x(t, ε) =

+∞∑
i=0

εixi(t),

which turns (for ε = 0) in one of the solutions of generating operator
boundary value problem
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Ax0(t) + Φ(t) = 0,

lx0(·) = α.

Boundary value problem (3), (4) is investigated under assumption that
the generating homogeneous equation (ε = 0)

dx0(t)

dt
= C(t)x0(t)

admits an exponential dichotomy on the semi-axes R+, R− [3] and soluti-
on x(t, ε) turns in one of solutions of boundary value problem

dx(t)

dt
= C(t)x(t) + Φ(t),

lx(·) = α.

[1] Boichuk A.A., Samoilenko A.M. Generalized invertible operators and Fredholm
Boundary-Value Problems, VSP, Utrecht-Boston, 2004.

[2] Boichuk A.A., Pokutnyi O.O. Bounded solutions of linear perturbed differential
equations in a Banach space, Tatra Mt. Math. Publ. 38 (2007), 29-40.

[3] Pokutnyi A.A. Bounded solutions of linear and weakly nonlinear differential
equations in a Banach space with unbounded operator in the linear part, Di-
fferential equations, vol.48, No6, 2012, pp.803-813.

Qualitative methods in the investigation of
some mathematical models of vibrations of

one dimensional environments with
considering nonlinear resistance forces

Petro Pukach 1,2, Petro Sokhan 1

1 Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine
E-mail: ppukach@gmail.com, sokhanp@gmail.com

2 Hetman Petro Sahaidachny National Army Academy, Lviv, Ukraine
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In this talk we consider important classes of one dimensional envi-
ronments, bending stiffness of which can be neglected. It is impossi-
ble to apply approximate analytical method of solution of mathematical
models of dynamic processes. So justification of existence and uniqueness
of solutions, carried out a qualitative their evaluation, based on numeri-
cal analysis are considering. Also the features of dynamic processes of
some of examined class of systems are analyzed. Methods of qualitati-
ve study of oscillations for restricted and unrestricted bodies under the
influence of the resistance forces, described in the talk are based on the
general principles of the theory of nonlinear boundary value problems -
Galerkin method and the method of monotonicity [1].

Scientific novelty consists in generalization these methods of studying
for nonlinear problems at new classes of oscillating systems, justificati-
on of solution correctness for specified mathematical models that have
practical application in real engineering vibration systems [2].

[1] Pukach P. Ya., Qualitative research methods of mathematical model of nonlinear
vibrations of conveyor belt, Journal of Mathematical Sciences, 198, Issue 1,
(2014), pp. 31-36.

[2] Pukach P. Ya., Kuzio I. V., Nonlinear transverse vibrations of semi-infinite cable
with consideration paid to resistance, Scientific Bulletin of National Mining
University, 3, (2013), pp. 82-86.

Investigation of non-linear boundary value
problems by parametrization at multiple

nodes
András Rontó 1, Miklós Rontó 2, Jana Varha 3

1 Institute of Mathematics, AS Czech Republic, Brno, Czech Republic
E-mail: ronto@math.cas.cz

2 Institute of Mathematics, University of Miskolc, Miskolc, Hungary
E-mail: matronto@uni-miskolc.hu

3 Uzhhorod National University, Uzhhorod, Ukraine
E-mail: jana.varha@mail.ru

Here, we study the absolute continuous solution of non-linear boun-
dary value problem

du(t)

dt
= f (t, u(t)) , t ∈ [a, b] , Φ(u) = d, (1)
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where f : [a, b] ×D → Rn, D ⊂ Rn is a Caratheodory function, d ∈ Rn
is a given vector, and Φ is a vector functional on the space of absolutely
continuous functions (generally speaking, non-linear).

Following the idea used in numerical methods for approximate soluti-
on of initial value problem for ordinary differential equations, let us
choose N+1 grid points t0 = a, tk = tk−1+hk, k = 1, 2, ..., N−1, tN = b,
where hk, k = 1, 2, ..., N − 1, are the corresponding step sizes.

The idea that we are going to use suggests to replace the original non-
local problem (1) on each interval [tk−1, tk] , k = 1, 2, ..., N by a suitable
family of two initial value problems:

dx(k)

dt = f
(
t, x(k)

)
, t ∈ [tk−1, tk] ,

x(tk−1) = z(k−1), x (tk) = z(k), k = 1, 2, ..., N,
(2)

where vectors z(k) = col(z
(k)
1 , z

(k)
2 , ..., z

(k)
n ), k = 0, 1, 2, ..., N will be

considered as unknown parameters whose values are to be determined.
Due to the form of the transformed additional conditions, it is natural

to apply to (2) the successive approximation techniques similar to those
used in [1], [2]. The specific properties of restrictions Φ being transferred
to so called determining algebraic equations.

[1] Ronto A., Ronto M. and Shchobak N., Notes on interval halving procedure for
periodic and two-point problems, Boundary Value Problems, (2014), pp. 20.

[2] Ronto A., Ronto M. and Varha J., A new approach to non-local boundary
value problems for ordinary differential systems, Applied Mathematics and
Computation, (2015), pp. 689-700.

Center conditions for non-linear differential
systems

Alexander Roudenok 1, Alexandru Şubă 2

1 Belarus State University, Minsk, Belarus
E-mail: Roudenok@bsu.by

2 Institute of Mathematics and Computer Science A.S.M., Chişinău, Moldova
E-mail: suba@math.md
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We consider the system of differential equations

dx

dt
= −y, dy

dt
= x+ xf(x) + g(x, y) ≡ x+Q(x, y), (1)

where g(x, y) = yĝ(x, y), ĝ(0, 0) = f(0) = 0, and Q(x, y) is analytical
function in a neighborhood of the origin O(0, 0) of system of coordinates,
i.e. Q ∈ Cω(0, 0). The origin (0, 0) is a singular point for (1) of a center
or a focus type. The problem of distinguishing these types arise.

In this work we give necessary and sufficiency conditions such that
(0, 0) to be a center type for (1).

We write the system (1) in the form

dx

dt
= −y, dy

dt
=
x

φ
(1− B), (2)

where φ = 1/(1 + f), B = −φg/x =
∞∑
i=1

Bi(x)y
i. We denote

δ(ψ) = φψ′
x/x, β1 = B1, α2 = B2

1 + f̃0, . . . , α2i =

2(f̃0 −B2)α2(i−1) + (2i−1i!)(B2i +
i−1∑
k=1

α2kB2(i−k)/(2
k−1k!)+

i−1∑
k=0

β2k+1B2(i−k)−1/(2k + 1)!!) + δ(α2(i−1)),

β2i+1 = (2i+ 1)!!(B2i+1 +
i∑

k=1

α2kB2(i−k)+1/(2
k−1k!)+

i−1∑
k=0

β2k+1B2(i−k)/(2k + 1)!!) + 2(f̃0 −B2)β2i−1 + δ(β2i−1), . . .

(3)

Theorem. The singular point O(0, 0) is a center type for differential
system (2) if and only if there is a function f̃0 ∈ Cω(0) such that the
functions α2i, β2i+1, defined by relations (3), are analytical in x = 0.

Aknowledgement. The work is partially supported by FP7-
PEOPLE-2012-IRSES-316338.
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Application of Krylov-Bogoliubov technique,
nonlinear WKB method and boundary layer

functions for constructing asymptotic
solutions to Korteweg-de Vries equation with

small perturbation
Valerii Samoilenko, Yuliia Samoilenko

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine
E-mail: valsamyul@gmail.com

Asymptotic techniques are effective tools for studying nonlinear di-
fferential equations with small perturbation, in particular, Korteweg-de
Vries (KdV) equation.

KdV equation with a small parameter was firstly considered by
M. Kruskal and R. Miura. Namely, in 1974 they proposed nonlinear
WKB method and found main term of asymptotic series for quasiperio-
dic solution to singular perturbed KdV equation. In the 80-th years
of last century V.P. Maslov and others applied the nonlinear WKB
method for constructing asymptotic soliton type solutions to a number
of singular perturbed close to integrable partial differential equations.
Approximately at the same time P.D. Lax and S.D. Levermore studied
a problem on weak limit of solution to Cauchy problem for singular
perturbed KdV equation as small parameter tends to zero.

D. de Kerf should be also mentioned as one of the first who began
studying regular perturbed KdV equation. In particular, in 1988 he
constructed asymptotic solution to Cauchy problem for the one. Simi-
lar problems were considered by A.M. Ilyin and L.A. Kalyakin too. In
1992 and 1994 by means of Krylov-Bogoliubov technique they studied
problem on regular disturbance of soliton solutions to KdV equation with
small perturbation. In addition, in 2003 – 2005 S.G. Glebov, O.M. Ki-
selev and V.A. Lazarev by means of nonlinear WKB method constructed
asymptotic solutions of KdV equation with special non-homogeneities.

Authors of the talk present results on constructing asymptotic soli-
ton type solutions to singular perturbed KdV equation with variable
coefficients as well as to Cauchy problem for the one.

In this connection boundary layer functions were applied for finding
such solution to the Cauchy problem.
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The stability of the fixed points of discrete
dynamical systems in space convRn

Vitaliy Slyn’ko 1, Viktor Denysenko 2

1 S.P. Timoshenko Institute of Mechanics of NAS of Ukraine, Kiev, Ukraine
E-mail: vitstab@ukr.net

2 Cherkassy Bohdan Khmelnytsky National University, Cherkassy, Ukraine
E-mail: den_vik@ukr.net

Let convRn be a metric space of convex compact sets from Rn, in whi-
ch the Hausdorff metric dH is introduced. Consider the discrete dynami-
cal system (DDS) in convRn

u = G(u, V [u]), u ∈ convRn, G : convRn × R+ → convRn, (1)

where V [u] is a volume of compact u, the map G satisfies the following
condition: for any (u0, v0) ∈ convRn × R+ there exists a G′

u(u0, v0) ∈
L(C(Sn−1)), G′

V (u0, v0) ∈ C(Sn−1) and a neighbourhood U ⊂ convRn×
R such that, for all (u, v) ∈ U we have

G(u, v) = G(u0, v0) +G′
u(u0, v0)∆u+G′

v(u0, v0)∆v + o(∥(∆u,∆v)∥),

where ∆u = u−u0, ∆v = v−v0, ∥(u, v)∥ = ∥u∥C(Sn−1)+|v|, L(C(Sn−1))
is a Banach algebra of bounded linear operators on a Banach space
C(Sn−1).

Suppose that there is a fixed point u∗ ∈ convRn of DDS (1), that is
u∗ = G(u∗, V [u∗]).

Let D(λ) = 1−
∫

Sn−1

R(λ,G′
u)G

′
V F [u

∗; dω], λ ∈ ρ(G′
u), where R(λ, .)

is a resolvent, ρ(.) is a resolvent set and σ(.) is a spectrum of the
corresponding operator, G′

u = G′
u(u

∗, v∗), G′
V = G′

V (u
∗, v∗), v∗ = V [u∗],

F [u∗, dω] is a surface function u∗ [1].
Theorem 1 [2] Assume that σ(G′

u) ∪ {λ ∈ ρ(G′
u) | D(λ) = 0} ⊂

{λ ∈ C ||λ| < 1}. Then the fixed point u∗ of the DDS (1) is asymptotically
stable.

The stability conditions are concretized for DDS in the space convR2.
In particular, the cases when the analysis of the stability of a fixed point
is reduced to the study of roots location of the characteristic polynomial
are established.

[1] A. D. Aleksandrov, Mat. Sbornik N.S. 2(44):5 (1937), 947–972.
[2] V.I. Slyn’ko, Functional Analysis and Its Applications, 2, (2016), pp. 163–165.
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Interactive Shiny Applications for Solving
Initial Value Differential Equations

Tetyana Sopronyuk, Vlad Haisan

Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine
E-mail: t.sopronyuk@chnu.edu.ua, vlad.haisan@gmail.com

This work contains created interacted web application.
The package Shiny is used, by means of which the reactive interface

of the user is created. The application receives the input of the right part
of the system of equations in the form of the text and initial values. The
equation from the text format is converted into the R expression, using
the common work of eval() and parse() functions.

The received expressions and input of the integration range and its
step are transferred to ode() function from deSolve package, which after
the call of the method lsode() returns the result in the data frame. On
the tabs, the decision is recorded into the table and its plot is built. The
number of the equations is given by the user dynamically. Any change
of the input data will call the recalculation due to Shiny reactivity. It is
possible to find our application here:

https://v-haisan.shinyapps.io/test2/
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We consider the real cubic system of differential equations

ẋ =
∑3
j=0 Pj(x, y) ≡ P (x, y), ẏ =

∑3
j=0Qj(x, y) ≡ Q(x, y),

gcd(P,Q) = 1, yP3(x, y)− xQ3(x, y) ̸≡ 0.
(1)

The straight line l ≡ αx + βy + γ = 0, α, β, γ ∈ C, (α, β) ̸= (0, 0) is
called invariant for (1) if there exists a polynomial K(x, y) such that the
identity αP + βQ ≡ l ·K(x, y) holds. We say that invariant straight line
l (the line at infinity z = 0) has multiplicity m ∈ N∗ if m is the greatest
number such that lm (zm−1) divides R(x, y) = P 2Q′

x−Q2P ′
y+PQ(Q′

y−
P ′
x) (the homogenized polynomial z8R(x/z, y/z)).

Теорема 12 The maximal multiplicity of the line at infinity for cubic
system (1) with two real non-parallel invariant straight lines is at most
three. Any such system for which the line at infinity has multiplicity three
via an affine transformation and time rescaling can be written in one of
the following four forms:

ẋ = x, ẏ = y(a+ bx+ cy + dx2 + exy + fy2),
(a2 + c2 + f2)(d2 + e2 + f2)(a2 + b2 + d2)((a− 1)2 + c2 + f2)·
((a− 1)2 + b2 + d2)((a− 1)2 + (c2d− bce+ b2f)2) ̸= 0;

(2)

ẋ = x(a+ by + cxy + y2), ẏ = −y(d+ ex+ c2x2 + cxy),
ad(c2 + e2 + (a+ d)2)((a+ d)2 + (bc− e)2) ̸= 0;

(3)

ẋ = x(a+ by + cxy + dy2), ẏ = αy(1 + bx+ cx2 + dxy),
αa(c2 + d2)(α− a) ̸= 0;

(4)

ẋ = x(a+ by), ẏ = y(c+ dx+ ey + x2),
a(c2 + e2)((a− c)2 + (b− e)2) ̸= 0.

(5)

For the systems (2)-(5) the lines x = 0 and y = 0 are invariant straight
lines of the multiplicity one.

The authors acknowledge the support of FP7-PEOPLE-2012-IRSES-316338 and
15.817.02.03F.
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Let Ω ⊂ Rn (n ∈ N) be a bounded domain with a regular boundary
Γ, S := (−∞, 0], Q := Ω×S, Σ := Γ×S. For arbitrary ν ∈ R, and q ≥ 1,
and a Hilbert space X, we denote by Lqν(S;X) the space of functions
f : S → X such that

∫
S
e−2νt∥f(t)∥qXdt <∞.

Let U := L∞(Q) be a space of controls and U∂ :=
{
v ∈ U

∣∣∣ 0 ≤

v ≤ M a.e. in Q
}

be the set of admissible controls. Given control
v ∈ U∂ and λ ∈ R, the state y = y(v) ∈ L2

λ(S;H
1
0 (Ω)) ∩L

p
λ(S;L

p(Ω)) ∩
C(S;L2(Ω)) of controlled evolution system is defined as a weak solution
of the problem

yt −
n∑

i,j=1

(aij(x)yxi)xj + c(x)|y|p−2y − v(x, t)y = f(x, t), (x, t) ∈ Q,

y
∣∣
Σ
= 0, lim

t→−∞
e−2λ

∫
Ω

|y(x, t; v)|2 dx = 0.

The cost function has the form

J(v) =

∫∫
Q

[
|y(x, t; v)| − ρ(x, t)|v|2

]
dxdt, v ∈ U,

where ρ ∈ L1(Q) is given.
The problem is to find element u ∈ U∂ such that

J(u) = sup
v∈U∂

J(v) .

Under the additional conditions, we prove the existence of a solution
of this problem.
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Many works are dedicated to investigation questions of existence
and uniqueness of solution to SDEs under some given initial-boundary
conditions in various functional spaces. There exists especial interest for
neutral SDEs. An essential feature of these equations is the phenomena
of delay under so-called “derivative”. In [1] its authors have considered an
initial-value problem for an abstract SDE of such type in Hilbert space
and have proved theorem on existence and uniqueness of its mild soluti-
on . However, conditions of this theorem in a general form are rather
difficult to check while solving specific applied problems. Therefore it is
important to find conditions, convenient to check, which are expressed
in terms of coefficients of the equation under investigation. It is possible
to do it only in some particular cases, one of which is investigated.

For the initial-value problem for the following nonlinear neutral SDE

d

(
u(t, x) +

∫
Rd

b(t, x, u(α(t), ξ), ξ)dξ

)
=

(
∆xu(t, x) + f(t, u(α(t)), x)

)
dt+

+ σ(t, u(α(t)), x)dW (t, x), 0 < t ≤ T , x ∈ Rd, T > 0,

u(t, x) = ϕ(t, x), −r ≤ t ≤ 0, x ∈ Rd, r > 0,

where f , σ, b, ϕ, α are some real functions, and W – L2(Rd)-valued
Wiener process, the theorem on existence and uniqueness of its mild
solution in Bp,T,ρ, – Banach space of processes Φ: [0, T ]×Ω → Lρ2(Rd)
with the norm ∥Φ∥Bp,T,ρ

= p

√
sup

0≤t≤T
E ∥Φ(t)∥pLρ

2(Rd), p ≥ 2, – is proved.

[1] Mahmudov N. I. Existence, Uniqueness and Controllability Results for Neutral
FSDEs in Hilbert Spaces / A.M. Samoilenko, N. I. Mahmudov, A.N. Stanzhi-
tskii // Dynamic Systems and Applications. – 2008. – V. 17. – P. 53 – 70.
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We consider the real Lotka-Volterra cubic system of differential
equations with 1:-2 singularity

ẋ = x(a30x
2 + a21xy + a12y

2 + a20x+ a11y + 1) ≡ P (x, y),
ẏ = y(b21x

2 + b12xy + b03y
2 + b11x+ b02y − 2) ≡ Q(x, y),

(1)

where gcd(P,Q) = 1. In this paper we give a classification of systems (1)
with six invariant straight lines of three directions.

Теорема 13 The system (1) has invariant straight lines of three di-
rections of total algebraic multiplicity six if and only if it has one of the
following twelve forms :
1) ẋ = −x(x− 1), ẏ = y(y − 1)(2− x− y) ;
2) ẋ = x(1− axy + (1 + d)y2 + ax), ẏ = y(y − 1)(dy + 2);
3) ẋ = x(x− 1)(ax− 1), ẏ = y(−2 + 3x+ dy + (a− 2)x2 − dxy);
4) ẋ = 1

4x(4 + f2x2 + 4fxy + 4(1 + c)y2 − 4fx), ẏ = y(y − 1)(2 + cy) ;
5) ẋ = 1

4c2x(4f
2x2 + 4c2fxy + c3(4 + c)y2 + 8cfx+ 4c2),

ẏ = y(y − 1)(cy + 2);
6) ẋ = x(x− 1)(ax− 1),
ẏ = − 1

8a2 (16a
2 − 24a3x− 8a3(1 + 2a)x2 + 8afy − 8a2fxy + f2y2) ;

7) ẋ = x(x− 1)(ax− 1),
ẏ = −1

8y(f
2y2 − 8fxy + 8(2− a)x2 − 24x+ 8fy + 16) ;

8) ẋ = 1
4x(f

2x2 + 4fxy − 4y2 − 4fx+ 4), ẏ = −2y(y − 1)2;
9) ẋ = x(x− 1)2, ẏ = − 1

b2 y(2b
2 − 3b2x+ b2x2 − 4by + 4bxy + 2y2);

10) ẋ = 1
2x(x− 1)((2 + c)x− 2), ẏ = 1

2y(y − 1)(4− (4 + c)x+ 2cy);
11) ẋ = 1

2+cx(x− 1)(−2 + 2x− c),

ẏ = 1
2+cy(y − 1)(4 + 2c− (4 + c)x+ 2cy + c2y);

12) ẋ = x(x− 1)(ax− 1),
ẏ = − 1

9ay(18a− 9a(1 + a)x+ 6f(1 + a)y − 9afxy + 2f2y2) ;
where abcdf(a− 1)(c+ 2)(d+ 2) ̸= 0 and a, b, c, d, f ∈ R.
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