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У монографії встановлено однозначну розв’язність у відповідних функціо

нальних просторах задач з нелокальними інтегральними умовами за виді
леною змінною та певними крайовими умовами за рештою координат для 
диференціальних та диференціально-функціональних рівнянь із частинними 
похідними (рівнянь з навантаженням та рівнянь із відхиленими аргумента
ми). Такі умови, зокрема, виникають у випадках, коли межа області є не
доступною для проведення вимірювань або коли неможливо безпосередньо 
обчислити певні фізичні величини, однак відомі їхні усереднені значення. 
Прикладом можуть бути дослідження процесів поширення тепла, вологопе- 
ренесення, дифузії частинок, демографії.
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