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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальнiсть теми. Вивчаючи у 1934 р. броунiвський рух фiзи-
чної системи з n ступенями вiльностi А.М. Колмогоров у термiнах густи-
ни ймовiрностi можливих значень координат системи та їх швидкостей,
одержав ультрапараболiчне рiвняння 2-го порядку, яке в простiшому ви-
падку (n = 1) має вигляд(

∂t + ẏ1∂y1 − ∂2ẏ1
)
u = 0 (1)

(тут y1 – просторова координата, а ẏ1 – її похiдна за часом t; це вели-
чини, якими задається стан системи). Рiвняння (1) є виродженим за y1
параболiчним у сенсi Петровського вiдносно змiнних ẏ1 i t. Це рiвняння
є прототипом цiлої сiм’ї еволюцiйних рiвнянь, якi виникають у теорiї ди-
фузiйних процесiв з iнерцiєю в однорiдних середовищах, кiнетичнiй тео-
рiї газу, при вивченнi руху матерiальних частинок у силовому полi, при
дослiдженнi математичних моделей опцiонiв тощо.

Поява рiвняння (1) послужила поштовхом до зародження теорiї уль-
трапараболiчних рiвнянь типу Колмогорова вищих порядкiв, у станов-
леннi якої взяло участь багатo як вiтчизняних, так i зарубiжних мате-
матикiв, зокрема, це С.Д. Ейдельман, С.Д. Iвасишен, Г.П. Малицька,
Л.М. Тичинська, Л.М. Андросова (Україна), А.М. Iльїн, I.М. Сонiн, Я.I.
Шатиро, Л.П. Купцов (Росiя), V. Scornazzani, S. Polidoro, E. Lanconelli,
M. Manfredini, A. Pascucci (Iталiя) та iн. Розвиток цiєї теорiї вiдбувався
в основному шляхом означення нових та подальших розширень вiдомих
класiв ультрапараболiчних рiвнянь типу Колмогорова завдяки збiльшен-
ню порядку рiвняння, узагальненню параболiчностi невиродженої його
частини, послабленню умов на коефiцiєнти рiвняння, передбаченню наяв-
ностi у його структурi рiзних типiв вироджень за часом i т.i., а також по-
будови й дослiдження властивостей фундаментального розв’язку та його
можливих застосувань, коректної розв’язностi задачi Кошi та властиво-
стей розв’язкiв. При цьому виродження у рiвняннi може бути не тiльки
за однiєю групою змiнних, але й за двома, трьома та бiльше групами.

Всi цi дослiдження стосуються тiльки скалярного випадку рiвняння
(1) та його узагальнень.

Наприкiнцi 2007 р. Г.П. Малицька започатковує дослiдження вже си-
стем таких рiвнянь означуючи клас вироджених параболiчних систем
Колмогоровського типу довiльного порядку з параболiчною за Петров-
ським головною частиною стосовно змiнної t та основної просторової
змiнної x вимiру 1:

(∂t − x∂y)uj(t;x, y) =

m∑
l=1

2b∑
k=0

ajlk (t)∂kxul (t;x, y) ,

t ∈ (0;T ], {x, y} ⊂ R, j ∈ Nm := {1, ...,m},
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(тут коефiцiєнти ajlk (·) системи є неперервними на вiдрiзку [0;T ] компле-
кснозначними функцiями). Для таких систем побудовано фундаменталь-
ну матрицю розв’язкiв задачi Кошi (ФМРЗК) та дослiджено її основнi
властивостi. При цьому використовувалися класичнi засоби теорiї пара-
болiчних за Петровським систем рiвнянь iз частинними похiдними з непе-
рервними за t i незалежними вiд просторової змiнної коефiцiєнтами. Слiд
зазначити, що виродження параболiчностi системи навiть з неперервни-
ми стосовно змiнної t коефiцiєнтами позбавляє властивостi рiвномiрної
неперервностi коефiцiєнтiв головної частини вiдповiдної двоїстої за пере-
творенням Фур’є системи на характеристиках. Саме тому застосування
вказаної методики дослiдження у випадку, коли розмiрнiсть просторової
змiнної головної частини виродженої параболiчної системи є бiльшою за
одиницю, пов’язане з iстотними труднощами.

Отож, актуальним на сьогоднi є:
- означення та дослiдження класу вироджених систем типу Колмо-

горова довiльного порядку й довiльної розмiрностi основної просторової
змiнної з параболiчною головною частиною та кiлькома групами виро-
дження;

- розробка методики побудови та дослiдження властивостей ФМРЗК
для таких систем;

- розвиток теорiї коректної розв’язностi задачi Кошi для цих систем
з початковими даними iз якомога ширшого класу функцiй.

Зв’язок iз науковими програмами, планами, темами. Ди-
сертацiя виконана в рамках науково-дослiдних робiт "Методи аналiзу
диференцiально-функцiональних i еволюцiйних рiвнянь та математичне
моделювання процесiв з пiслядiєю та випадковостями"(номер держреє-
страцiї 0111U000181) кафедри математичного моделювання та "Дослi-
дження крайових задач для диференцiальних i псевдодиференцiальних
рiвнянь параболiчного й елiптичного типу та їх застосування"(номер
держреєстрацiї 0112U004254) кафедри диференцiальних рiвнянь Чернi-
вецького нацiонального унiверситету iменi Юрiя Федьковича.

Мета i задачi дослiдження. Метою дисертацiйної роботи є розши-
рення та узагальнення вiдомих класiв вироджених параболiчних рiвнянь
iз частинними похiдними та систем рiвнянь типу Колмогорова, а також
побудова теорiї коректної розв’язностi задачi Кошi для систем iз цього
класу у широких просторах нескiнченно диференцiйовних функцiй.

При досягненнi мети вирiшувалися такi завдання:
— означення нового класу SEt−→

2b
вироджених параболiчних систем рiв-

нянь iз частинними похiдними типу Колмогорова, який мiстить вiдомi
класи E0

21 − E0
23 С.Д. Ейдельмана i С.Д. Iвасишена вироджених пара-

болiчних рiвнянь типу Колмогорова з коефiцiєнтами, незалежними вiд
просторової змiнної та клас Г.П. Малицької вироджених параболiчних
систем довiльного порядку;

— побудова ФМРЗК для систем рiвнянь iз цього класу та дослiдження
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її основних властивостей;
— встановлення коректної розв’язностi задачi Кошi для систем рiв-

нянь iз означеного класу у випадку, коли початковi данi є елементами
широкого класу функцiй;

— дослiдження спецiальних властивостей ФМРЗК та властивостей
локалiзацiї розв’язкiв цiєї задачi для зазначених систем рiвнянь;

— опис множин початкових даних, для яких розв’язок задачi Ко-
шi має подiбнi властивостi стосовно просторової змiнної, що й елементи
ФМРЗК.

Об’єктом дослiдження є новий клас SEt−→
2b

вироджених параболiчних
систем рiвнянь iз частинними похiдними типу Колмогорова.

Предмет дослiдження — задача Кошi для систем з класу SEt−→
2b
.

Методами дослiдження є методи теорiї задачi Кошi для рiвномiрно
параболiчних систем рiвнянь та їх модифiкацiя для вироджених парабо-
лiчних систем типу Колмогорова.

Наукова новизна одержаних результатiв. Усi одержанi в дисер-
тацiї результати є новими. Їх наукова новизна полягає в:

— означеннi класу SEt−→
2b

вироджених параболiчних систем рiвнянь ти-
пу Колмогорова векторного порядку;

— наведеннi прикладiв елементiв цього класу та дослiдженнi зв’язку
його з вiдомими класами вироджених параболiчних рiвнянь та систем
Колмогоровського типу;

— побудовi ФМРЗК для систем iз означеного класу;
— розвиненнi методики дослiдження ФМРЗК для систем iз класу

SEt−→
2b
;

— дослiдженнi основних властивостей ФМРЗК, зокрема, встановленнi
її сильної диференцiйовностi та δ-подiбностi у просторах типу S I.М.
Гельфанда i Г.Є. Шилова;

— встановленнi коректної розв’язностi задачi Кошi для систем рiвнянь
iз класу SEt−→

2b
у випадку, коли початковi данi є узагальненими функцiя-

ми типу розподiлiв I.М. Гельфанда i Г.Є. Шилова та у шкалi просторiв
Лебега iз спецiальними вагами;

— одержаннi форми зображення звичайних розв’язкiв систем з цього
класу, якi на початковiй гiперплощинi мають узагальненi граничнi зна-
чення;

— описi множин узагальнених початкових функцiй, для яких вiдпо-
вiднi розв’язки задачi Кошi для систем з класу SEt−→

2b
стосовно просторо-

вої змiнної є елементами векторного аналога простору S Л. Шварца, або
просторiв типу S I.М. Гельфанда i Г.Є. Шилова;

— встановленнi принципу локалiзацiї розв’язку задачi Кошi для си-
стем з означеного класу (тобто властивостi локального посилення збiжно-
стi при наближеннi часової змiнної до нуля на тих дiлянках змiни про-
сторової змiнної, де узагальнена початкова функцiя має "хорошi" вла-
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стивостi);
— доведеннi властивостi симетрiї стосовно просторової змiнної оцiно-

чного виразу ФМРЗК для систем з класу SEt−→
2b
.

Практичне значення одержаних результатiв. Дослiдження ма-
ють теоретичний характер. Результати та методика роботи можуть ви-
користовуватися при подальших дослiдженнях задачi Кошi та крайових
задачах для лiнiйних, квазiлiнiйних вироджених параболiчних рiвнянь i
систем; у математичнiй фiзицi при вивченнi масообмiнних i дифузiйних
процесiв в рухомих нiзотропних середовищах.

Особистий внесок здобувача. Основнi результати дисертацiї одер-
жанi автором самостiйно. У спiльних з науковим керiвником працях [1,
3-7, 9, 11] В.А. Лiтовченку належить постановка задач i аналiз одержа-
них результатiв.

Апробацiя результатiв дисертацiї. Результати дослiджень, що
включенi до дисертацiї, доповiдались автором на: Мiжнароднiй науко-
вiй конференцiї, присвяченiй 65-рiччю кафедри iнтегральних та дифе-
ренцiальних рiвнянь Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса
Шевченка "Диференцiальнi рiвняння та їх застосування" (Київ, 2011 р.);
Мiжнароднiй науковiй конференцiї "Сучаснi проблеми механiки та мате-
матики" (Львiв, 2013 р.); Мiжнароднiй математичнiй конференцiї "Бого-
любовськi читання DIF - 2013. Диференцiальнi рiвняння, теорiя функцiй
та їх застосування" (Севастополь, 2013 р.); Мiжнароднiй математичнiй
конференцiї "Диференцiальнi рiвняння, обчислювальна математика, те-
орiя функцiй та математичнi методи механiки" (Київ, 2014 р.); П’ятнад-
цятiй мiжнароднiй науковiй конференцiї iменi академiка Михайла Крав-
чука (Київ, 2014 р.); наукових семiнарах кафедри математичного моде-
лювання та кафедри диференцiальних рiвнянь факультету математики
та iнформатики Чернiвецького нацiонального унiверситету iменi Юрiя
Федьковича.

Публiкацiї. Основнi результати дисертацiйної роботи опублiкованi в
11 працях, з них 4 – у наукових журналах, 2 – у збiрниках наукових праць
i 5 – у матерiалах мiжнародних наукових конференцiй. Серед публiкацiй
— 6 праць у спецiалiзованих наукових фахових виданнях, з них 2 статтi
— у мiжнародних математичних журналах.

Структура i обсяг роботи. Дисертацiйна робота складається зi
вступу, шести роздiлiв, висновкiв, списку використаних джерел, що мi-
стить 107 найменувань. Повний обсяг роботи становить 167 сторiнок.
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ОСНОВНИЙ ЗМIСТ РОБОТИ

У вступi обґрунтовано актуальнiсть дослiдження; визначено мету i
завдання; окреслено об’єкт i предмет дослiдження; з’ясовано наукову но-
визну, теоретичне й практичне значення отриманих результатiв; подано
вiдомостi про апробацiю основних положень дисертацiї.

У першому роздiлi проведено огляд праць з теорiї вироджених па-
раболiчних рiвнянь i систем iз частинними похiдними та задачi Кошi,
якi мають вiдношення до наведених у дисертацiйнiй роботi результатiв,
є близькими за змiстом та методами дослiджень.

У пiдроздiлi 1.1 йдеться про важливiсть вироджених параболiчних
рiвнянь типу Колмогорова, їх переваги та застосування при математи-
чному моделюваннi природничих процесiв. У пiдроздiлi 1.2 зроблено
огляд лiтератури, присвяченої основним класам скалярних рiвнянь типу
Колмогорова, результатам про розв’язнiсть задачi Кошi для таких рiв-
нянь та властивостi розв’язкiв. У пiдроздiлi 1.3 проаналiзовано працi,
у яких йдеться про системи вироджених параболiчних рiвнянь Колмого-
ровського типу, побудову ФМРЗК та її властивостi. Заключний пiдроз-
дiл мiстить висновки, що випливають iз наведеного огляду лiтератури,
зауваження та нез’ясованi питання.

У другому роздiлi роботи висвiтлено основнi результати дисертацiї.
У третьому роздiлi дисертацiйної роботи означено новий клас SEt−→

2b
вироджених параболiчних систем рiвнянь iз частинними похiдними ти-
пу Колмогорова векторного порядку iз коефiцiєнтами, залежними лише
вiд часової змiнної; наведено приклади та встановлено зв’язок з вiдоми-
ми класами С.Д. Ейдельмана i С.Д. Iвасишена вироджених параболiчних
рiвнянь типу Колмогорова з коефiцiєнтами, незалежними вiд просторо-
вої змiнної, та класом Г.П. Малицької вироджених параболiчних систем
довiльного порядку. Побудовано ФМРЗК для таких систем, дослiджено
її властивостi гладкостi та поведiнки в околi нескiнченно вiддалених про-
сторових точок.

Використовуються такi припущення i позначення. Просторова змiн-
на x є n-вимiрною, яка складається iз n1-вимiрної змiнної x1, n2-вимiрної
змiнної x2 i n3-вимiрної змiнної x3, тобто x = (x1;x2;x3), де {n1, n2, n3} ⊂
N, n1 ≥ n2 ≥ n3 i n := n1 + n2 + n3. У зв’язку з цим, мультиiн-
декс k ∈ Zn+ записується у виглядi k = (k1; k2; k3), де kj ∈ Znj+ . Якщо
x = (x1;x2;x3) ∈ Rn, xj = (xj1; ...;xjnj ) ∈ Rnj , то x′j := (xj1; ...;xjn3

),
x′′j := (xj(n3+1); ...;xjn2), x′′′1 := (x1(n2+1); ...;x1n1), x̂1 := (x11; ...;x1n2),
x̃ := (x′′′1 ;x′′2 ;x3), x̌ := (x′2;x′′2 ;x3); (·, ·) — скалярний добуток у Rn, ‖ ·‖ :=

(·, ·)1/2; |ξ+iν| := (ξ2+ν2)1/2, {ξ, ν} ⊂ R; zl := zl11 ...z
ln
n , |z|l := |z1|l1 ...|zn|ln ,

ll
−→γ := ll1γ11 ...llnγnn , |z|

−→γ
+ := |z1|γ1 + ... + |zn|γn ; |z|+ := |z|

−→
1
+ , якщо z ∈ Rn,

l ∈ Zn+ i −→γ — n-вимiрний вектор. Запис −→αf
−→
β , де f — деяке вiдношення,

означає, що це вiдношення виконується для усiх вiдповiдних координат



6

векторiв −→α i
−→
β .

У пiдроздiлi 3.1, зафiксувавши довiльно T > 0, m ∈ N, а також
вектор

−→
2b = (2b1; . . . ; 2bn1

) з натуральними координатами, розглядається
система рiвнянь(

∂t −
n2∑
j=1

x1j∂x2j
−

n3∑
j=1

x2j∂x3j

)
u(t;x) = A(t; ∂x1

)u(t;x), (2)

(t;x) ∈ Πn
(0;T ] := (0;T ]× Rn, u = col(u1; ...;um),

де A(t; ∂x1
) :=

(
alj(t; i∂x1

) := alj0 (t)
∑

|k1/
−→
2b|+=1

ak1(i∂x1
)k1 +

∑
|k1/
−→
2b|+<1

aljk1(t)×

×(i∂x1)k1
)m
l,j=1

—матричний диференцiальний вираз, коефiцiєнти ak1 ∈

C, alj0 (·) i aljk1(·) якого неперервнi на [0;T ] комплекснозначнi функцiї такi,
що вiдповiдний диференцiальний вираз

∂t − A(t; ∂x1)

є
−→
2b-параболiчним за С.Д. Ейдельманом на множинi Πn1

[0;T ].

У випадку, коли m = 1 вираз a011(t; i∂x1
) може набувати загальнiшої

форми:
a011(t; i∂x1

) :=
∑

|k1/
−→
2b|+=1

ak1(t)(i∂x1
)k1 .

Означення 3.1. Cистему (2), для якої виконуються зазначенi тут
умови, називатимемо виродженою

−→
2b-параболiчною системою типу

Колмогорова векторного порядку з коефiцiєнтами, залежними лише вiд
t i говоритимемо, що сукупнiсть усiх таких систем становить клас
SEt−→

2b
.

Для системи (2) у точцi t = τ, τ ∈ [0;T ), задано початкову умову

u(t; ·)
∣∣
t=τ

= ϕ(·), ϕ ∈ S (3)

(тут S — векторний аналог простору S Л. Шварца).
Означення 3.2. ФМРЗК для системи (2) називається функцiональ-

на матриця G(t, x; τ, ξ) розмiрностi m ×m, визначена для усiх (t;x) ∈
Πn

(τ ;T ], залежна вiд параметричної точки (τ ; ξ) ∈ Πn
[0;T ), i така, що:

1) G як функцiя аргументу (t;x) є розв’язком системи (2) на
Πn

(τ ;T ], τ ∈ [0;T );
2) виконується граничне спiввiдношення

lim
t→τ+0

G(t, x; τ, ·) = δ(· − x)E
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у розумiннi слабкої збiжностi в просторi S′ розподiлiв Л. Шварца (тут
E − одинична матриця порядку m, а δ(·) − дельта-функцiя Дiрака).

У пiдроздiлi 3.2 даної роботи встановлено, що класи E0
21–E0

23 одно-
рiдних вироджених параболiчних рiвнянь з частинними похiдними iз ко-
ефiцiєнтами, незалежними вiд просторової змiнної x, а також сукупнiсть
усiх вироджених параболiчних систем Г.П. Малицької довiльного поряд-
ку мiстяться у класi SEt−→

2b
.

У пiдроздiлi 3.3 задачi Кошi (2), (3) зiставляється вiдповiдна двоїста
за Фур’є задача(

∂t +

n2∑
j=1

ξ2j∂ξ1j +

n3∑
j=1

ξ3j∂ξ2j

)
v(t; ξ) = A(t; ξ1)v(t; ξ), (4)

(t; ξ) ∈ Πn
(τ ;T ], v := col(v1; ...; vm),

v(t; ·)|t=τ = F [ϕ](·), (5)

де A(t; ξ1) — матричний символ диференцiального виразу A(t; ∂x1), F [·]
– пряме перетворення Фур’є, а

v(t; ξ) := F [u(t;x)](t; ξ) ≡
∫
Rn

u(t;x)ei(x,ξ)dx.

За допомогою методу характеристик задача Кошi (4), (5) зводиться
до наступної задачi Кошi:

∂tv(t; š; ξ̃) = A(t; ρ(t; š; ξ̃))v(t; š; ξ̃), (6)

v(t; š; ξ̃)
∣∣
t=τ

= F [ϕ](ρ0(τ ; š; ξ̃)) (7)

(тут ρ0(τ ; š; ξ̃) := (ρ(τ ; š; ξ̃); s3 + τξ3; ξ′′2 ; ξ3), ρ(τ ; š; ξ̃) := (τ2ξ3/2 + τs3 + s′2;
τξ′′2 + s′′2 ; ξ′′′1 )).

Через Θt
τ (š; ξ̃) позначено матрицант системи (6), для якого

Θt
τ (š; ξ̃)

∣∣
t=τ

= E. (8)

Теорема 3.1. Матрична функцiя Θt
τ (š; ξ̃) є розв’язком задачi Кошi

(4), (8) при š = st,ξ, де st,ξ := (ξ′1 − tξ′2 + t2ξ3/2; ξ′′1 − tξ′′2 ; ξ′2 − tξ3).
Наслiдок 3.1. Вектор-функцiя

v(t; ξ) = Θt
τ (st,ξ; ξ̃)F [ϕ](ρ0(τ ; st,ξ; ξ̃)), (t; ξ) ∈ Πn

(τ ;T ],

є розв’язком задачi Кошi (4), (5).
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З наслiдка 3.1, застосовуючи обернене перетворення Фур’є, одержує-
ться формула

u(t;x) =

∫
Rn

G(t, x; τ, y)ϕ(y)dy, (t;x) ∈ Πn
(τ ;T ], τ ∈ [0;T ), (9)

у якiй при 0 ≤ τ < t ≤ T, {x, y} ⊂ Rn

G(t, x; τ, y) := (2π)−n
∫
Rn

ei(y,ρ0(τ ;st,ξ;ξ̃))e−i(x,ξ)Θt
τ (st,ξ; ξ̃)dξ. (10)

У пiдроздiлi 3.4 дослiджено властивостi матриць Θt
τ (·) та G.

Правильне таке твердження.
Лема 3.2. Нехай коефiцiєнти з правої частини системи (4) непе-

рервно залежать вiд t на [0;T ]. Тодi для вiдповiдного їй матрицанта
Θt
τ (st,ξ; ξ̃) при (t; ξ) ∈ Πn

(τ ;T ], τ ∈ [0;T ), виконується оцiнка

∣∣Θt
τ (st,ξ; ξ̃)

∣∣ ≤ ce−δ(t−τ)(|ξ1|−→2b+ +|(t−τ)ξ2|
−̂→
2b
+ +|(t−τ)2ξ3|

−→
2b′
+

)
(додатнi сталi c i δ не залежать вiд t, τ i ξ).

Здiйснивши у матричнiй функцiї Θt
τ (st,ξ; ξ̃) замiну змiнних згiдно з

правилом ξ =

(
z1

(t−τ)
−→
1 /
−→
2b

; z2

(t−τ)
̂−→

1 +
−→
1 /
−→
2b

; z3
(t−τ)(

−→
2 +
−→
1 /
−→
2b)′

)
i позначивши її че-

рез Θ̊t
τ (z), встановлено, що Θ̊t

τ (·) допускає аналiтичне продовження у
комплексний простiр Cn до цiлої матричної функцiї порядку зростання
−→
2b∗ := (

−→
2b,
−̂→
2b,
−→
2b′) скiнченного типу.

Справджуються наступнi допомiжнi твердження.
Лема 3.3. Для матричної функцiї Θ̊t

τ виконуються оцiнки∣∣Θ̊t
τ (z)

∣∣ ≤ cexp
{
−δ|x|

−→
2b∗

+ + δ1|y|
−→
2b∗

+

} (
∀ z = x+ iy ∈ Cn

)
,∣∣∂kz Θ̊t

τ (z)
∣∣ ≤ cB|k|+ kk−→α ∗ exp

{
−δ|z|

−→
2b∗

+

} (
∀ k ∈ Zn+ ∀ z ∈ Rn

)
,

в яких додатнi сталi c,B, δ i δ1 не залежать вiд t, τ, z i k, а

−→α ∗ :=
(−→

1 −−→1 /
−→
2b,

̂(−→
1 −−→1 /

−→
2b
)
,
(−→

1 −−→1 /
−→
2b
)′)
.

Лема 3.4. Для кожного T > 0 iснують додатнi сталi c,B i δ такi,
що для всiх t ∈ (τ ;T ], τ ∈ [0;T ), k ∈ Zn+ i x ∈ Rn виконується нерiвнiсть∣∣∂kxF [Θ̊t

τ (z)](x)
∣∣ ≤ cB|k|+ kk−→β ∗e−δ|x|−→1 /−→α∗+ ,

−→
β ∗ :=

−→
1 −−→α ∗.
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Одержанi властивостi матрицанта дозволили обгрунтувати правиль-
нiсть такого твердження.

Теорема 3.2. Матрична функцiя G — диференцiйовна за t, нескiн-
ченно диференцiйовна за x i ξ у свой областi визначення, при цьому
iснують додатнi сталi A,B, c i δ такi, що для всiх {q, l} ⊂ Zn+, {x, ξ} ⊂
Rn, t ∈ (τ ;T ] i τ ∈ [0;T ) виконуються оцiнки∣∣∂qx∂lξG(t, x; τ, ξ)

∣∣ ≤
≤ cA|q|+ qq

−→
β∗ B|l|+ ll

−→
β∗

(t− τ)

∣∣(l1+q1)/−→2b+−→1 ∣∣
+
+
∣∣( ̂−→

1 +
−→
1 /
−→
2b
)(
l2+q2+

−̂→
1
)∣∣

+
+
∣∣(−→2 +

−→
1 /
−→
2b
)′(

l3+q3+
−→
1 ′
)∣∣

+

×

×exp

{
− δ
( n1∑
j=1

(
(t− τ)

− 1
2bj |x1j − ξ1j |

)αj
+

+

n2∑
j=1

(
(t− τ)

−1− 1
2bj |x2j − ξ2j + (t− τ)ξ1j |

)αj
+

+

n3∑
j=1

(
(t− τ)

−2− 1
2bj |x3j − ξ3j + (t− τ)ξ2j − (t− τ)2ξ1j/2|

)αj )}
, (11)

∣∣∂tG(t, x; τ, ξ)
∣∣ ≤

≤ c(t− τ)
−
∣∣−→β ∗∣∣

+
−n2−2n3−1exp

{
− δ
( n1∑
j=1

(
(t− τ)

− 1
2bj |x1j − ξ1j |

)αj
+

+

n2∑
j=1

(
(t− τ)

−1− 1
2bj |x2j − ξ2j + (t− τ)ξ1j |

)αj
+

+

n3∑
j=1

(
(t− τ)

−2− 1
2bj

∣∣x3j − ξ3j + (t− τ)ξ2j − (t− τ)2ξ1j/2
∣∣ )αj)}

(тут αj :=
2bj

2bj−1 ).
Встановлено, що вектор-функцiя (9) є звичайним розв’язком задачi

Кошi (2), (3) на множинi Πn
(τ ;T ], τ ∈ [0;T ) та доведено наступне твер-

дження.
Теорема 3.3. Матрична функцiя (10) є ФМРЗК для системи (2).
У четвертому роздiлi описано середовище дослiдження задачi Кошi

для систем з класу SEt−→
2b

та сформульовано постановку задачi. Також
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дослiджено сильну диференцiйовнiсть стосовно часової та просторової
змiнних ФМРЗК у просторах типу S i встановлено коректну розв’язнiсть
задачi Кошi для таких систем iз узагальненими початковими даними —
розподiлами I.М. Гельфанда i Г.Є. Шилова.

У пiдроздiлi 4.1 описано середовище дослiдження задачi Кошi для
систем з класу SEt−→

2b
, якими є векторнi аналоги S−→α , S

−→
β , S

−→
β
−→α вiдповiдних

просторiв S−→α , S
−→
β та S

−→
β
−→α I.М. Гельфанда i Г.Є. Шилова. Наведено необ-

хiднi вiдомостi про цi простори.
У пiдроздiлi 4.2 розглядається система рiвнянь з класу SEt−→

2b
вигляду

(
∂t −

n2∑
j=1

x1j∂x2j −
n3∑
j=1

x2j∂x3j

)
u = A(t; ∂x1)u, (t;x) ∈ Πn

(0;T ]. (12)

Безпосередньо з означення простору S
−→
β
−→α й твердження теореми 3.2

одержано такий
Наслiдок 4.1. Кожен елемент матрицi G(t, x; τ, ξ) як функцiя про-

сторової змiнної ξ або x належить до простору S
−→
β ∗
−→α ∗ .

Для системи (12) задається початкова умова

u(t; ·)|t=0 = f, f ∈
(
S
−→
β
−→α

)′
, (13)

яку слiд розумiти як слабку збiжнiсть у просторi
(
S
−→
β
−→α

)′ (тут штрихом
позначено топологiчну спряженiсть).

Означення 4.1. Розв’язком задачi Кошi (12), (13) називатимемо
диференцiйовну за змiнною t i нескiнченно диференцiйовну за змiнною x
на множинi Πn

(0;T ] вектор-функцiю u(t;x), яка задовольняє систему (12)
у звичайному розумiннi, а початкову умову (13) у зазначеному сенсi.

У пiдроздiлi 4.3 дослiджено сильну диференцiйовнiсть стосовно ча-
сової та просторової змiнних ФМРЗК у просторах типу S. Доведено пра-
вильнiсть таких тверджень.

Лема 4.1. Кожен елемент ФМРЗК G(t, x; τ, ·) як абстрактна фун-

кцiя параметра x ∈ Rn у просторi S
−→
β ∗
−→α ∗ при кожному фiксованому

t ∈ (τ ;T ], 0 ≤ τ < T , є нескiнченно диференцiйовною функцiєю за x на
Rn у цьому просторi.

Лема 4.2. При довiльних фiксованих x ∈ Rn i τ ∈ [0;T ) кожен еле-
мент ФМРЗК G(t, x; τ, ·), як абстрактна функцiя параметра t, дифе-

ренцiйовний за t на (τ ;T ] у просторi S
−→
β ∗
−→α ∗ .

Лема 4.3. Нехай ψ ∈ S
−→
β ∗
−→α ∗ , 0 ≤ τ < t ≤ T , {x, η} ⊂ Rn, It,τη,ψ(x) :=
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(2π)nψ(x)F−1ξ→η[G(t, x; 0, ξ)], а J t,τψ (η) :=

∫
Rn

It,τη,ψ(x)dx. Тодi при кожному

τ ∈ [0;T ) J t,τψ (·)
S
−→α∗−→
β ∗−→

t→τ+0
(2π)nF−1[ψ](·).

У пiдроздiлi 4.4 встановлено коректну розв’язнiсть задачi Кошi (12),
(13) у просторах типу S.

Теорема 4.1. Якщо початкова вектор-функцiя f є елементом про-
стору

(
S
−→
β ∗
−→α ∗
)′, то задача Кошi (12), (13) має єдиний неперервно зале-

жний вiд початкових даних розв’язок, який диференцiйовний за t, не-
скiнченно диференцiйовний за змiнною x i зображується формулою

u(t;x) = 〈f,G(t, x; 0, ·)〉, (t;x) ∈ Πn
(0;T ]

(тут дужками 〈 , 〉 позначено дiю узагальненої функцiї на основну).
П’ятий роздiл присвячений розв’язностi задачi Кошi для виродже-

них параболiчних систем iз класу SEt−→
2b

у вагових просторах Лебега зро-
стаючих функцiй.

У пiдроздiлi 5.1 описано середовище дослiдження задачi Кошi —
векторнi аналоги L

−→
k (t,−→a )
p , L

−→
k (t,−→a )
p,1 , L

−→s (t)
p i L−→ap просторiв L

−→
k (t,−→a )
p , L

−→
k (t,−→a )
p,1 ,

L
−→s (t)
p та L

−→a
p , означених С.Д. Ейдельманом та С.Д. Iвасишеним.

У пiдроздiлi 5.2 розглядається задача Кошi для системи (12) з по-
чатковою умовою

u(t;x)|t=0 = ϕ(x), ϕ(·) ∈ L
−→a
p , p ≥ 1. (14)

Означення 5.1. Вектор-функцiю u(t;x) ∈ L
−→
k (t,−→a )
p,1 , p ≥ 1, (t;x) ∈

Πn
(0;T ], називатимемо розв’язком задачi Кошi (12), (14) у просторi

L
−→
k (t,−→a )
p,1 , p ≥ 1, якщо ця функцiя задовольняє систему (12) у звичай-

ному розумiннi, а початкову умову (14) у сенсi наступного граничного
спiввiдношення:

‖u(t; ·)− ϕ‖
−→s (t)
p −→

t→+0
0

(тут ‖ · ‖
−→s (t)
p — норма у просторi L

−→s (t)
p ).

У пiдроздiлi 5.3 дослiджуються умови iснування розв’язку задачi
Кошi (12), (14) у виглядi

u(t;x) =

∫
Rn

G(t, x; 0, ξ)ϕ(ξ)dξ, (t;x) ∈ Πn
(0;T ]. (15)

Правильне таке допомiжне твердження.
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Лема 5.1. Нехай ϕ ∈ L−→ap , p ≥ 1, тодi матричний диференцiальний

оператор St,x :=

{
∂t−

∑n2

j=1 x1j∂x2j−
∑n3

j=1 x2j∂x3j

}
E−A(t; ∂x1) системи

(12) коректно визначений у сенсi топологiї простору L−→ap,1, p ≥ 1, на вiд-
повiднiй вектор-функцiї u з (15), як елементi цього простору, причому

St,xu(t; ·) ∈ L
−→
k (t,−→a )
p,1 , p ≥ 1, t ∈ (0;T ]. Крiм цього, для похiдних ∂tu(t;x),

∂lxu(t;x), l ∈ Zn+, на множинi Πn
(0;T ] справджуються вiдповiднi рiвностi:

∂lxu(t;x) =

∫
Rn

∂lxG(t, x; 0, ξ)ϕ(ξ)dξ,

∂tu(t;x) =

∫
Rn

∂tG(t, x; 0, ξ)ϕ(ξ)dξ, ϕ ∈ L
−→a
p , p ≥ 1.

Основне твердження цього пiдроздiлу таке.
Теорема 5.1. Якщо ϕ ∈ L−→ap , p ≥ 1, то вiдповiдна вектор-функцiя

u, що визначається рiвнiстю (15), є розв’язком задачi Кошi (12), (14)

у просторi L
−→
k (t,−→a )
p,1 , t ∈ (0;T ], при цьому, виконується оцiнка

‖u(t; ·)‖
−→
k (t,−→a )
p ≤ c‖ϕ‖

−→a
p , p ≥ 1, t ∈ (0;T ].

У пiдроздiлi 5.4 встановлено коректну розв’язнiсть задачi Кошi для
системи (12) з класу SEt−→

2b
у вагових просторах Лебега зростаючих фун-

кцiй. Правильнi наступнi твердження.
Теорема 5.2. Iснує не бiльше одного розв’язку задачi Кошi (12), (14),

який задовольняє умову

T∫
0

‖u(t; ·)‖
−→
k (t,−→a )
p dt < +∞.

Теорема 5.3. Задача Кошi (12),(14) коректно розв’язна у просторi

L
−→
k (t,−→a )
p,1 , t ∈ (0;T ], її розв’язок зображується формулою (15).
У шостому роздiлi дослiджено властивостi розв’язкiв задачi Кошi

для систем з класу SEt−→
2b
: з’ясовано питання симетрiї оцiночного вира-

зу ФМРЗК G(t, x; τ, ξ) стосовно просторових змiнних x i ξ; встановлено
принцип локалiзацiї розв’язку задачi Кошi; дослiджено умови на уза-
гальненi початковi вектор-функцiї, за яких вiдповiдний розв’язок задачi
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Кошi стосовно просторової змiнної має подiбнi властивостi, що й елемен-
ти ФМРЗК.

У пiдроздiлi 6.1 встановлено, що оцiночний вираз (11) для ФМРЗК
G володiє властивiстю симетрiї вiдносно просторових змiнних. Зокрема
правильним є наступне твердження.

Теорема 6.1. Iснують додатнi сталi A,B, c i δ такi, що для всiх
{q, l} ⊂ Zn+, {x, ς} ⊂ Rn, t ∈ (τ ;T ] i τ ∈ [0;T ) виконується оцiнка∣∣∂qx∂lςG(t, x; τ, ς)

∣∣ ≤
≤ cA|q|+ qq

−→
β ∗ B|l|+ ll

−→
β ∗

(t− τ)

∣∣(l1+q1)/−→2b+−→1 ∣∣
+
+
∣∣( ̂−→

1 +
−→
1 /
−→
2b
)(
l2+q2+

−̂→
1
)∣∣

+
+
∣∣(−→2 +

−→
1 /
−→
2b
)′(

l3+q3+
−→
1 ′
)∣∣

+

×

×exp

{
− δ
( n1∑
j=1

(
(t− τ)

− 1
2bj |x1j − ς1j |

)αj
+

+

n2∑
j=1

(
(t− τ)

−1− 1
2bj |x2j − ς2j + (t− τ)x1j |

)αj
+

+

n3∑
j=1

(
(t− τ)

−2− 1
2bj |x3j − ς3j + (t− τ)x2j − (t− τ)2x1j/2|

)αj )}
.

У пiдроздiлi 6.2 встановлено властивiсть локального посилення збi-
жностi розв’язку задачi Кошi (12), (13) та його похiдних при t → +0 на
тiй частинi Rn, де початкова вектор-функцiя є досить гладкою.

Доведено таке допомiжне твердження.
Лема 6.1. Iснують додатнi сталi c0, A0, B0 i δ0 такi, що для всiх

{k, q} ⊂ Zn+, {x, ξ} ⊂ Rn, xlj 6= ξlj, j ∈ Nnl , l ∈ N3, i t ∈ (0; 1) виконується
оцiнка

∣∣∂qx∂kξG (t, x; 0, ξ)
∣∣ ≤ c0tnA|q|+0 B

|k|+
0 qqkk

 n1∏
j=1

|x1j − ξ1j |−αjm1j(k,q)

×

×

 n2∏
j=1

|x2j − ξ2j + tx1j |−αjm2j(k,q)

×
×

 n3∏
j=1

|x3j − ξ3j + tx2j +
t2x1j

2
|−αjm3j(k,q)

×
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×exp

{
− δ0

( n1∑
j=1

(
|x1j − ξ1j |
t1/(2bj)

)αj
+

n2∑
j=1

(
|x2j − ξ2j + tx1j |

t1+1/(2bj)

)αj
+

+

n3∑
j=1

(
|x3j − ξ3j + tx2j + 2−1t2x1j |

t2+1/(2bj)

)αj)}
,

при m(k, q) = (m1(k, q),m2(k, q),m3(k, q)) ∈ Zn+ такому, що

m1j(k, q) = 2bj +

[
(1− 1

2bj
)(k1j + q1j + 1)

]
, j ∈ Nn1

,

m2j(k, q) = 1 +

[
2bj − 1

2bj + 1
+
(
1− 1

2bj

)
(k2j + q2j + 1)

]
, j ∈ Nn2

,

m3j(k, q) = 1 +

[
2bj − 1

4bj + 1
+

(
1− 1

2bj

)
(k3j + q3j + 1)

]
, j ∈ Nn3

(тут [·] – цiла частина числа).
За допомогою леми 6.1 встановлено правильнiсть наступного твер-

дження.
Теорема 6.2. Нехай узагальнена функцiя f ∈

(
S
−→
β
−→α ∗
)′ ⊂ (S−→β ∗−→α ∗)′ при−→

β >
−→
1 на множинi Q ⊂ Rn дорiвнює нулевi, а u(t;x) = 〈f,G(t, x; 0, ·)〉

– вiдповiдний розв’язок задачi Кошi (12), (13). Тодi ∂qxu(t;x), q ∈ Zn+,
збiгається до нуля при t→ +0 рiвномiрно стосовно змiнної x на кожнiй
компактнiй множинi K ⊂ Q.

Основний результат сформульовано у виглядi наступного тверджен-
ня.

Теорема 6.3. Якщо узагальнена функцiя f ∈
(
S
−→
β
−→α ∗
)′, −→β >

−→
1 , збi-

гається на множинi Q ⊂ Rn з неперервно диференцiйовною функцiєю
g(·) до порядку q0 ∈ Zn+ включно, то для всiх q ∈ Zn+, q ≤ q0, похiдна
∂qxu(t;x) вiдповiдного розв’язку задачi Кошi (12), (13) прямує до ∂qxg(x)
при t→ +0 рiвномiрно стосовно змiнної x на кожнiй компактнiй мно-
жинi K ⊂ Q.

У пiдроздiлi 6.3 з’ясовано умови на початкову вектор-функцiю
f ∈ S

−→
β ∗
−→α ∗ , за яких вiдповiдний розв’язок задачi Кошi (12), (13) стосов-

но просторової змiнної є елементом простору S Л. Шварца або того чи
iншого простору типу S I.М. Гельфанда i Г.Є. Шилова.

Передусiм доведено таке допомiжне твердження.
Лема 6.2. Для кожного t ∈ (0;T ] iснують додатнi сталi c, A,D i δ

такi, що для всiх {k, q} ⊂ Zn+ i {x, σ} ⊂ Rn справджується оцiнка∣∣∣Fξ→σ[Lqt (x; ξ)∂kxG(t, x; 0, ξ)
]
(t;x;σ)

∣∣∣ ≤ cA|k|+D|q|+kk−→β ∗qq−→α ∗e−δ|σ|−→1 /−→β ∗+ ,
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у якiй Lqt (x; ξ) := (x1 − ξ1)q1(x2 − ξ2 + tξ̂1)q2
(
x3 − ξ3 + tξ′2 − t2

2 ξ
′
1

)q3
.

Далi розглядається клас Ŝ′ усiх узагальнених функцiй f з
(
S
−→
β ∗
−→α ∗

)′
такий, що

F [Ŝ′] =

{
f̃(·) ∈ C∞(Rn)| ∀k ∈ Zn+ ∃γk ≥ 0 ∃ck > 0 ∀σ ∈ Rn :

|∂kσ f̃(σ)| ≤ ck(1 + ‖σ‖)γk
}

(тут величини γk i ck можуть залежати вiд функцiї f̃(·) := F [f ](·)).
Символами Ŝ′−→α ,

(
Ŝ
−→
β
)′

i
(
Ŝ
−→
β
−→α

)′
, −→α >

−→
0 ,
−→
β >

−→
0 позначено вiдповiдно

сукупностi усiх тих елементiв f iз
(
S
−→
β ∗
−→α ∗

)′
таких, що:

F
[
Ŝ′−→α

]
=

{
f̃(·) ∈ C∞(Rn)| ∃{c,B, γ0} ⊂ (0; +∞) ∀k ∈ Zn+ ∀σ ∈ Rn :

|∂kσ f̃(σ)| ≤ cB|k|+kk
−→α (1 + ‖σ‖)γ0

}
;

F
[(
Ŝ
−→
β
)′]

=

{
f̃(·) ∈ C∞(Rn)| ∀δ > 0 ∀k ∈ Zn+ ∃ck,δ > 0 ∀σ ∈ Rn :

|∂kσ f̃(σ)| ≤ ck,δeδ|σ|
−→
1 /
−→
β

+

}
;

F
[(
Ŝ
−→
β
−→α

)′]
=

{
f̃(·) ∈ C∞(Rn)| ∀δ > 0 ∃cδ > 0 ∃Aδ > 0 ∀k ∈ Zn+ ∀σ ∈ Rn :

|∂kσ f̃(σ)| ≤ cδA|k|+δ kk
−→α eδ|σ|

−→
1 /
−→
β

+

}
.

Для всiх векторiв −→α1,
−→α2,
−→
β1 i

−→
β2 з додатними координатами таких,

що −→α1 ≤ −→α2 i
−→
β1 ≥

−→
β2 правильними є наступнi спiввiдношення:

Ŝ′−→α1
⊂ Ŝ′−→α2

⊂ Ŝ′;
(
Ŝ
−→
β1

)′
⊂
(
Ŝ
−→
β2

)′
;
(
Ŝ
−→
β1−→α1

)′
⊂
(
Ŝ
−→
β2−→α2

)′
⊂
(
Ŝ
−→
β2

)′
.

На основi леми 6.2 встановлено правильнiсть наступного твердження.
Лема 6.3. Кожен елемент класу Ŝ′ є згортувачем у просторi S.

Якщо ж f є елементом класу Ŝ′−→α чи
(
Ŝ
−→
β
)′

або
(
Ŝ
−→
β
−→α

)′
при −→α >

−→
0 i

−→
β >

−→
0 , то f — згортувач вiдповiдно у просторi S−→α , S

−→
β чи S

−→
β
−→α .
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Основний результат цього пiдроздiлу сформульовано у виглядi насту-
пного твердження.

Теорема 6.4. Нехай початкова вектор-функцiя f ∈
(
S
−→
β ∗
−→α ∗

)′
, а u —

вiдповiдний розв’язок задачi Кошi (12), (13). Тодi якщо:
а) f ∈ Ŝ′, то u(t; ·) ∈ S при кожному t ∈ (0;T ];
б) f ∈ Ŝ′−→α0

, −→α0 ≥ −→α ∗, то u(t; ·) ∈ S−→α0
при t ∈ (0;T ];

в) f ∈
(
Ŝ
−→
β0

)′
,
−→
β0 ≥

−→
β ∗, то u(t; ·) ∈ S

−→
β ∗ при t ∈ (0;T ];

г) f ∈
(
Ŝ
−→
β0−→α0

)′
, −→α0 ≥ −→α ∗,

−→
β0 ≥

−→
β ∗, то u(t; ·) ∈ S

−→
β ∗
−→α0

при t ∈ (0;T ].

ВИСНОВКИ

У дисертацiї означено новий клас SEt−→
2b

вироджених параболiчних си-
стем типу Колмогорова векторного порядку з коефiцiєнтами групи стар-
ших членiв, залежними лише вiд часової змiнної. Цей клас охоплює вiдо-
мi класи E0

21 −E0
23 вироджених параболiчних рiвнянь типу Колмогорова

з коефiцiєнтами, незалежними вiд просторової змiнної, та клас Г.П. Ма-
лицької вироджених параболiчних систем довiльного порядку. Наведено
приклади рiвнянь iз цього класу.

Використовуючи поняття матрицанта, побудовано ФМРЗК для си-
стем iз класу SEt−→

2b
. Розроблено методику дослiдження цiєї матрицi, зав-

дяки якiй з’ясовано її основнi властивостi гладкостi й поведiнку в околi
нескiнченно вiддалених точок для систем iз цього класу.

Одержанi властивостi фундаментальної матрицi добре узгоджуються
iз вiдомими властивостями фундаментального розв’язку задачi Кошi
(ФРЗК) для рiвнянь iз класiв E0

21 − E0
23 та систем Г.П. Малицької. Цi

властивостi гарантують належнiсть стосовно кожної просторової змiн-
ної елементiв ФМРЗК до вiдповiдного простору типу S I.М. Гельфан-
да i Г.Є. Шилова i, цим самим, дозволили використати простори типу
S в якостi середовища дослiдження задачi Кошi для систем з означено-
го класу SEt−→

2b
. Внаслiдок цього, встановлено коректну розв’язнiсть зада-

чi Кошi для таких систем iз узагальненими початковими даними типу
розподiлiв I.М. Гельфанда i Г.Є. Шилова, тобто обґрунтовано iснуван-
ня, єдинiсть i неперервну залежнiсть вiд початкових даних звичайного
розв’язку u(t;x) задачi Кошi, його диференцiйовнiсть за змiнною t i не-
скiнченну диференцiйовнiсть за просторовою змiнною x, а також одержа-
но форму зображення цього розв’язку через початкову вектор-функцiю
та ФМРЗК. При цьому, доведено сильну гладкiсть елементiв фундамен-
тальної матрицi та її сильну δ–подiбнiсть у вiдповiдних просторах типу
S. Крiм цього, поширено вiдомi результати С.Д. Ейдельмана, С.Д. Iваси-
шена, Г.П. Малицької та їх послiдовникiв про коректну розв’язнiсть за-
дачi Кошi у спецiальних вагових просторах Лебега для рiвнянь з класу
E0
23 на випадок систем iз означеного класу SEt−→

2b
.
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Встановлено принцип локалiзацiї розв’язкiв задачi Кошi для систем
iз класу SEt−→

2b
, граничними значеннями яких на початковiй гiперплощинi

є узагальненi функцiї типу розподiлiв I.М. Гельфанда i Г.Є. Шилова. З’я-
совано умови на початковi вектор-функцiї, за яких вiдповiдний розв’язок
задачi Кошi є елементом векторного аналогу того, чи iншого простору
типу S або ж простору S Л. Шварца. Також дослiджено властивiсть си-
метрiї стосовно просторової змiнної оцiночного виразу похiдних ФМРЗК.

З результатiв роботи випливають новi результати для рiвнянь iз кла-
сiв E0

21−E0
23 та вироджених параболiчних систем Г.П. Малицької, якi сто-

суються симетрiї оцiночного виразу ФРЗК стосовно просторової змiнної,
принципу локалiзацiї розв’язку та множин граничних значень гладких
розв’язкiв таких рiвнянь i систем.

Дослiдження мають теоретичний характер. Результати та методика
роботи можуть використовуватися при подальших дослiдженнях задачi
Кошi та крайових задачах для лiнiйних i квазiлiнiйних вироджених па-
раболiчних рiвнянь i систем; у математичнiй фiзицi при вивченнi масо-
обмiнних i дифузiйних процесiв в рухомих нiзотропних середовищах.
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Анотацiї

Васько О.Б. Задача Кошi для вироджених параболiчних систем
типу Колмогорова векторного порядку. – На правах рукопису.

Дисертацiя на здобуття наукового ступеня кандидата фiзико-
математичних наук за спецiальнiстю 01.01.02 – диференцiальнi рiвняння.
– Чернiвецький нацiональний унiверситет iменi Юрiя Федьковича, Чер-
нiвцi, 2015.

Дисертацiйна робота присвячена дослiдженню задачi Кошi для ви-
роджених параболiчних систем типу Колмогорова довiльного порядку.
Означено новий клас SEt−→

2b
вироджених параболiчних систем рiвнянь ти-

пу Колмогорова векторного порядку, який мiстить вiдомi класи С.Д. Ей-
дельмана та С.Д. Iвасишена вироджених параболiчних рiвнянь типу Кол-
могорова з коефiцiєнтами, незалежними вiд просторової змiнної, та суку-
пнiсть вироджених параболiчних систем довiльного порядку, якi дослi-
джувала Г.П. Малицька. Наведено приклади систем з цього класу. Побу-
довано ФМРЗК для таких систем та дослiджено її основнi властивостi.
Встановлено коректну розв’язнiсть задачi Кошi для систем рiвнянь iз
означеного класу у випадку, коли початковi данi є узагальненими фун-
кцiями типу розподiлiв I.М. Гельфанда i Г.Є. Шилова або звичайними
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функцiями iз шкали просторiв Лебега зi спецiальними вагами. Одержано
форми зображення класичних розв’язкiв систем з цього класу та вста-
новлено принцип локалiзацiї розв’язкiв задачi Кошi для таких систем,
граничними значеннями яких на початковiй гiперплощинi є узагальненi
функцiї. З’ясовано умови на початковi вектор-функцiї, за яких вiдповiд-
ний розв’язок задачi Кошi є елементом векторного аналогу простору Л.
Шварца або того, чи iншого простору типу S I.М. Гельфанда i Г.Є. Ши-
лова. Також дослiджено властивiсть симетрiї стосовно просторової змiн-
ної оцiночного виразу похiдних ФМРЗК.

Ключовi слова: фундаментальна матриця розв’язкiв, матрицант,
задача Кошi, виродженi параболiчнi системи типу Колмогорова, уза-
гальненi початковi данi, коректна розв’язнiсть, принцип локалiзацiї.

Васько Е.Б. Задача Коши для вырожденных параболических си-
стем типа Колмогорова векторного порядка. – На правах рукописи.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата физико-
математических наук по специальности 01.01.02 – дифференциальные
уравнения. – Черновицкий национальный университет имени Юрия
Федьковича, Черновцы, 2015.

Диссертационная работа посвящена исследованию задачи Коши для
вырожденных параболических систем типа Колмогорова произвольного
порядка.

Определён новый класс SEt−→
2b

вырожденных параболических систем
уравнений типа Колмогорова векторного порядка, содержащий изве-
стные классы С.Д. Эйдельмана и С.Д. Ивасишена вырожденных парабо-
лических уравнений типа Колмогорова с коэффициентами, независими-
ми от пространственной переменной, и совокупность вырожденных па-
раболических систем произвольного порядка, исследуемых А.П. Мали-
цкой. Приведены примеры систем из этого класса.

Построена ФМРЗК для таких систем и исследованы ёё основные свой-
ства.

Установлена коректная разрешимость задачи Коши для систем урав-
нений из класса SEt−→

2b
в случае, когда начальные данные являются обоб-

щёнными функциями типа распределений И.М. Гельфанда и Г.Е. Шило-
ва или обычными функциями из шкалы весовых пространств Лебега.

Получены формы изображения обычных решений систем из этого
класса и установлен принцип локализации решений задачи Коши для
таких систем, граничными значениями которых на начальной гиперпло-
скости являются обобщённые функции.

Найдены условия на начальные вектор-функции, при которых соо-
тветствующее решение задачи Коши является элементом векторного ана-
лога пространства Л. Шварца или того, или иного пространства типа
S И.М. Гельфанда и Г.Е. Шилова. Также исследовано свойство симе-
трии относительно пространственной переменной оценочного выражения
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производных ФМРЗК.
Ключевые слова: фундаментальная матрица решений, матрицант,

задача Коши, вырожденные параболические системы типа Колмогоро-
ва, обобщённые начальные данные, корректная разрешимость, принцип
локализации.

Vasko O.B. – Manuscript.
The thesis for competition of Ph.D. degree of ph.-math. sciences by speci-

ality 01.01.02 – Differential Equations. – Yuriy Fedkovych Chernivtsi Nati-
onal University, Chernivtsi, 2015.

The thesis is devoted to investigation of the Cauchy problem for arbitrary-
order degenerate parabolic systems of the Kolmogorov type. We defined a new
class SEt−→

2b
of vector-order degenerate parabolic systems of the Kolmogorov

type. This class contains the well-known classes of S.D. Eidelman and S.D.
Ivasyshen of degenerate parabolic equations of the Kolmogorov type wi-
th coefficients independent of the space variable and totality of degenerate
parabolic systems considered by H.P. Malytska. Examples of the systems of
this class are listed. We constructed the fundamental matrix of solutions of
the Cauchy problem (FMSCP) for such systems and investigated its basic
properties. In the case of initial data being distributions of Gelfand-Shilov
type or ordinary functions of weight scale Lebeque spaces we established the
correct solvability of the Cauchy problem for systems of equations to the defi-
ned class. We obtained the form of representation of classic solutions of the
systems of this class and established the principle of localization of solutions
of the Cauchy problem for such systems, limit values of which is generali-
zed functions on initial hyperplane. We found out the conditions for initial
vector-functions under which the corresponding Cauchy problem solution is
an element of a vector analogue of the Shvartz space or space of the Gelfand-
Shilov type. Also we investigated a symetry property of estimated expression
for derivatives of FMSCP regarding spatial variable.

Key words: fundamental matrix of solutions, matrix function, Cauchy
problem, degenerate parabolic systems of the Kolmogorov type, generalized
initial data, correct solvability, principle of localization.






