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Застосовуючи теорему Шаудера про нерухому точку цілком 
неперервного оператора, встановлено умови існування локального розв’язку 
задачі (1)-(5). Доведення єдиності глобального розв’язку базується на 
властивостях розв’язків систем однорідних інтегральних рівнянь Вольтера 
другого роду з ядрами, що мають інтегровні особливості. Зауважимо, що, як в 
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існуванні, при зведенні оберненої задачі до операторного рівняння, так і в 
єдиності, при отриманні інтегральних рівнянь Вольтера, використовується 
апарат функцій Гріна крайових задач для параболічних рівнянь. 
 

INVERSE PROBLEM FOR THE PARABOLIC EQUATION WITH 
GENERAL WEAK DEGENERATION 

 
It is investigated the inverse problem for the degenerate parabolic equation. The minor 
coefficient of this equation is a linear polynomial with respect to space variable with two 
unknown time-dependent functions. The degeneration of the equation is caused by the 
monotone increasing function at the time derivative. The conditions of local existence and 
global uniqueness of the classical solution to the named problem is established in the case 
of weak degeneration. For this aim we use the Green functions for the initial-boundary 
value problems for the parabolic equation, the Sсhauder fixed point theorem and properties 
of the solutions of the homogeneous integral Voltera equations.  


