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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальнiсть теми. Останнiм часом у науковiй лiтературi широ-
ко дослiджуються такi питання, як iснування та властивостi iмовiрнiсної
щiльностi процесiв Левi та, у бiльш загальному контекстi, марковських
процесiв типу Левi. Така тенденцiя обумовлена тим, що вони природно
виникають у рiзних застосуваннях, зокрема, у природничих науках, в
економiцi, фiнансовiй математицi. Незважаючи на те, що у вивченнi цiєї
тематики досягнуто значного прогресу, багато питань залишаються вiд-
критими.

Процеси Левi являють собою досить великий клас процесiв. До цьо-
го класу входять такi фундаментальнi процеси, як броунiвський рух та
процес Пуассона. Пiсля того, як П. Левi в 30-х роках минулого столiття
ввiв характеризацiю таких процесiв (якi стали невдовзi називатися про-
цесами Левi), ними займалися багато вчених, зокрема, дослiджувались
властивостi розподiлу та траєкторiй. З iншого боку, багато фундамен-
тальних класiв розподiлiв являють собою узагальнення класу процесiв
Левi. Одним з таких класiв є клас семiмартингалiв, iншим є клас проце-
сiв Маркова. Вивчення властивостей процесiв Левi вiдкриває можливостi
для дослiдження iнших класiв процесiв, а також їх можливих застосу-
вань.

Останнiм часом процеси Левi знайшли застосування у фiнансовiй ма-
тематицi. Iдея застосовувати випадковi процеси для моделювання ринку
цiнних паперiв запропонована ще Л. Башельє в 1900-му роцi. Пiзнiше
таку модель розвинуто Самуельсоном, який запропонував використання
геометричного броунiвського руху. У 1973-му роцi Ф. Блек та М. Шоулс,
одночасно з Р. Мертоном, запропонували модель цiноутворення. Згодом
стало зрозумiло, що використання лише процесiв з неперервними трає-
кторiями (якими є броунiвський рух та геометричний броунiвський рух)
не вистачає для дослiдження процесiв цiноутворення. Тому в 1980–1990-х
роках у працях П. Карра, Д. Мадана, Д. Бейтса, П. Танкова запропоно-
вано моделi, якi використовують процеси Левi. В монографiї В. Шутенса
проведено детальний огляд лiтератури iз застосування процесiв та наве-
дено задачi фiнансової математики, в яких природно виникають процеси
Левi. Тому вивчення властивостей процесiв Левi є дуже важливим з то-
чки зору застосувань.

З iншого боку, в деяких застосуваннях природно виникають функцiо-
нали вiд процесiв Левi, такi, як дробовий рух Левi, який введено нещо-
давно, в деякому сенсi за аналогiєю iз дробовим броунiвським рухом.
Моделi, що мiстять дробовий та звичайний броунiвський рухи, останнiм
часом викликали iнтерес пiсля праць П. Керидито, в яких показано, що
в таких змiшаних моделях вiдсутнiй арбiтраж, тобто процедура, яка до-
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зволяє отримати дохiд завдяки розходженню цiн продажу та покупки
цiнних паперiв. Тому виникає природне питання можливостi застосуван-
ня дробового руху Левi як бiльш загальної моделi. Дослiдження в цьому
напрямку є новими i потребують розвинення вiдповiдного математичного
апарату.

В природi властивiсть незалежностi та однорiдностi приростiв, яка
лежить в означеннi процесу Левi, є в значнiй мiрi сильним припущен-
ням. Як правило, така властивiсть спостерiгається лише локально. Таке
узагальнення приводить до бiльш широкого класу процесiв, а саме, про-
цесiв типу Левi. Зв’язок мiж процесами Левi та процесами типу Левi
такий самий, як мiж броунiвським рухом та дифузiйними процесами –
процеси типу Левi можна iнтерпретувати як процеси з локально незале-
жними приростами. Проте вивчення таких процесiв є набагато складнi-
шим. Iснує безпосереднiй зв’язок мiж процесами типу Левi та розв’яз-
ками задачi Кошi для певного класу iнтегро-диференцiальних рiвнянь.
Для побудови фундаментального розв’язку ефективним методом у ви-
падку елiптичних та параболiчних рiвнянь у частинних похiдних є метод
параметриксу. Вперше метод параметриксу запропоновано в роботi
Е. Левi в 1907-му роцi для випадку елiптичних рiвнянь та Ф. Дресселом в
1940-му роцi для випадку параболiчних рiвнянь. Для загальних iнтегро-
диференцiальних рiвнянь модифiкацiю методу параметриксу розроблено
в працях Х. Iвасакi в 70-х роках, але цей метод використовував зовсiм
iншу технiку, яка, взагалi кажучи, дає мало iнформацiї про побудова-
ний розв’язок. Пiзнiше метод параметриксу Левi розвивався в 80-тi роки
в працях С. Ейдельмана, Я. Дриня та А. Кочубея, але сам пiдхiд на-
кладав досить жорсткi обмеження на структуру оператора. Для бiльш
загальних класiв операторiв виникла необхiднiсть розробки модифiка-
цiї методу. Стосовно зв’язку з теорiєю випадкових процесiв, аналiтичнi
методи побудови дослiдження саме для процесiв типу Левi вперше запро-
поновано в працях Н. Якоба в 1990-х роках i з того часу така методологiя
активно розвивається. Але на сьогоднiшнiй день не iснує загальної схеми,
яка б дозволяла довести, при вiдносно простих умовах на оператор, iсну-
вання вiдповiдного процесу типу Левi та дати вiдповiдь на питання щодо
основних властивостей процесу. Вiдповiдь на це питання дала б, крiм ва-
жливих i цiкавих теоретичних результатiв, новi можливостi дослiдження
явищ, що виникають у фiзицi, економiцi, фiнансовiй математицi тощо.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертацiйну роботу виконано в рамках державних бюджетних дослi-
дницьких наукових тем вiддiлу методiв системного моделювання Iнсти-
туту кiбернетики iм. В.М. Глушкова НАН України: № В.Ф.160.10 «Роз-
робити та реалiзувати унiфiкованi схеми проектування програм роз-
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подiлених iмiтацiйних експериментiв» (№ держреєстрацiї 0102U000501);
№ В.Ф.К.160.12 «Дослiдження методiв емпiричного оцiнювання в тео-
рiї ризику та стохастичної оптимiзацiї» (№ держреєстрацiї 0102U003215);
№ В.Ф.160.14 «Розробити методи та засоби реалiзацiї оптимiзацiйно-
iмiтацiйних середовищ на розподiлених та багатопроцесорних архiтекту-
рах» (№ держреєстрацiї 0106U000547); № В.Ф.К.160.15 «Розробити но-
вi iнформацiйнi технологiї для задач оптимального планування екс-
периментiв та керування складними стохастичними системами»
(№ держреєстрацiї 0107U003612); № В.Ф.160.17 «Розробити методи iн-
телектуалiзацiї процесiв iмiтацiйного моделювання на основi методологiї
Data Farming» (№ держреєстрацiї 0110U000067); № В.Ф.160.26 «Розроби-
ти методи планування метаевристичних стратегiй та моделi пiдтримки
сценарiїв оптимiзацiйно-iмiтацiйних експериментiв» (№ держреєстрацiї
01155U000158); № ВФК. 160.23 «Розробити методи нелiнiйного стохасти-
чного аналiзу та моделювання iз застосуванням до задач оцiнювання,
оптимiзацiї та прогнозування» (№ держреєстрацiї 0112U000747), а також
теми № 11БФ038-02 НДЧ “Еволюцiйнi системи: дослiдження аналiтичних
перетворень, випадкових флуктуацiй та статистичних закономiрностей”
(№ держреєстрацiї 0111U006561) на кафедрi теорiї ймовiрностей, стати-
стики та актуарної математики механiко-математичного факультету Ки-
ївського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка i входить до
комплексного тематичного плану науково-дослiдних робiт “Сучаснi мате-
матичнi проблеми природознавства, економiки та фiнансiв”. Також, ро-
боту виконано за пiдтримки мiжнародних грантiв INTAS (2007–2008 рр.)
та DAAD (2009 р.).

Мета i завдання дослiдження. Дисертацiйну роботу присвяче-
но вивченню процесiв Левi, процесiв типу Левi та функцiоналiв вiд та-
ких процесiв. Дослiджуються проблеми iснування перехiдної iмовiрнiсної
щiльностi процесу Левi та побудови оцiнок на цю щiльнiсть. Розв’язання
таких задач дозволяє вивчати властивостi розподiлу функцiоналiв вiд
процесiв Левi. З iншого боку, вивчення властивостей щiльностi перехi-
дної iмовiрностi процесу Левi дає можливiсть розвинути методи побудо-
ви та дослiдження процесiв типу Левi. Цi властивостi допомогають роз-
винути модифiкацiю методу параметрикса, який дозволяє показати, що
нелокальний оператор типу Левi є генератором феллерiвської напiвгру-
пи, ядро якої, у свою чергу, є щiльнiстю перехiдної iмовiрностi процесу
Маркова. Така задача є дуже важливою, розв’язання її вiдкриває новi
можливостi для дослiдження властивостей процесiв типу Левi, зокрема,
їх траєкторiй.

Метою роботи є розробка аналiтичних та iмовiрнiсних методiв, якi б
дозволяли дослiджувати процеси Левi та типу Левi, що, у свою чергу,
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розширило коло прикладних задач, якi описуються такими процесами.
Об’єктом дослiдження є щiльностi розподiлiв процесiв Левi, фун-

кцiоналiв вiд процесiв Левi та процесiв типу Левi, а також пов’язанi з
ними локальнi характеристики.

Предметом дослiдження є процеси Левi, процеси типу Левi та
функцiонали вiд процесiв Левi.

Методи дослiдження. У роботi використано методи теорiї ймовiр-
ностей, теорiї випадкових процесiв, теорiї стохастичних диференцiальних
рiвнянь, комплексного аналiзу, функцiонального аналiзу, теорiї мiри то-
що.

Наукова новизна отриманих результатiв полягає у розробцi но-
вих методiв дослiдження характеристик процесiв Левi та нових методiв
побудови i дослiджень процесiв типу Левi.

Основнi результати, якi визначають наукову новизну та виносяться
на захист, наступнi:

∙ для певного класу процесiв Левi доведено, що умова Хартмана –
Вiнтнера є необхiдною та достатньою для iснування гладкої iмо-
вiрнiсної щiльностi;

∙ доведено верхню оцiнку на iмовiрнiсну щiльнiсть процесу Левi за
умови iснування експоненцiйних моментiв мiри Левi на нескiнчен-
ностi;

∙ побудовано оцiнки “типу згортки” на iмовiрнiсну щiльнiсть про-
цесу Левi у малому часi;

∙ встановлено достатнi умови, за яких характеристична функцiя
нескiнченно-подiльного розподiлу є (з точнiстю до нормуючого
множника) щiльнiстю iншого нескiнченно-подiльного розподiлу;

∙ побудовано оцiнку на швидкiсть збiжностi у локальнiй граничнiй
теоремi до щiльностi нескiнченно-подiльного розподiлу;

∙ за допомогою модифiкацiї методу сiдлової точки дослiджено
асимптотичну поведiнку на нескiнченностi щiльностi розподiлу
процесу, що задається функцiоналом вiд процесу Левi;

∙ проаналiзовано частковi випадки основного результату, а саме,
коли процес є процесом Орнштейна – Уленбека з шумом Левi та
дробовим рухом Левi iз параметром Хурста 1/2 < 𝐻 < 1;

∙ для дробового руху Левi встановлено необхiднi та достатнi умови
iснування щiльностi розподiлу;

∙ при фiксованому параметрi часу дослiджено асимптотичну пове-
дiнку на нескiнченностi щiльностi розподiлу дробового руху Левi;

∙ запропоновано версiю методу параметрикса для побудови функцiї
𝑝𝑡(𝑥, 𝑦), що є фундаментальним розв’язком задачi Кошi для опе-
ратора 𝜕𝑡−𝐴 , де 𝐴 є замиканням вихiдного оператора в 𝐶∞(R𝑛);

∙ доведено неперервнiсть функцiї 𝑝𝑡(𝑥, 𝑦) за (𝑡, 𝑥, 𝑦);
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∙ встановлено властивостi оператора 𝑇𝑡, ядром якого є 𝑝𝑡(𝑥, 𝑦);
∙ побудовано верхню та нижнi оцiнки на функцiю 𝑝𝑡(𝑥, 𝑦);
∙ доведено, що функцiя 𝑝𝑡(𝑥, 𝑦) є диференцiйовною за 𝑡, похiдна є

неперервною та побудовано певну оцiнку зверху на цю похiдну;
∙ встановлено необхiдну та достатню умови того, що (знакозмiнна)

мiра належить класу Като вiдносно щiльностi перехiдної iмовiр-
ностi субординованого процесу;

∙ у випадку, коли 𝑝𝑡(𝑥, 𝑦) допускає компактну оцiнку зверху сте-
пеневого типу, встановлено необхiдну i достатню умову того, що
(знакозмiнна) мiра належить класу Като вiдносно 𝑝𝑡(𝑥, 𝑦);

∙ для неперервного адитивного функцiоналу, що вiдповiдає мiрi,
яка належить класу Като вiдносно 𝑝𝑡(𝑥, 𝑦), показано, що напiв-
група Фейнмана – Каца коректно визначена, її ядро є абсолютно
неперервним вiдносно мiри Лебега. Побудовано верхнi та нижнi
оцiнки на щiльнiсть цього ядра;

∙ доведено закон повторного логарифму Чанга для процесу типу
Левi;

∙ встановлено нижню оцiнку на розмiрнiсть Хаусдорфа образу тра-
єкторiї процесу типу Левi за припущення iснування перехiдної
iмовiрнiсної щiльностi процесу та певної оцiнки знизу на цю щiль-
нiсть;

∙ для процесу, що було побудовано в роздiлi 4, встановлено розмiр-
ностi Хаусдорфа множини рiвня та множини зiткнень. При цьому
доведено достатнi умови регулярностi та полярностi точок (мно-
жин) для процесу;

∙ доведено неперервнiсть псевдодиференцiального оператора пев-
ного типу мiж просторами узагальнених 𝜓-беселевих потенцiалiв
на пiвпросторi;

∙ встановлено умови, при яких задачi Дiрiхле та Неймана для опе-
ратора, що задано на пiвпросторi, та символ якого має певне зо-
браження Левi – Хiнчiна, мають єдиний розв’язок;

∙ встановлено еквiвалентне зображення норми простору Трiбеля –
Лiзоркiна узагальненої гладкостi;

∙ доведено узагальнення теореми Макенхоупа – Уiдена.

Практичне значення отриманих результатiв. Робота має тео-
ретичний характер. Отриманi результати є безперечним внеском у теорiю
випадкових процесiв. Запропонованi в дисертацiї методи можуть бути за-
стосованими при дослiдженнi математичних моделей випадкових явищ
зi складною поведiнкою, якi характеризуються неоднорiднiстю у часi та
просторi, у фiнансовiй математицi, економiцi, фiзицi, бiологiї тощо.
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Особистий внесок здобувача. Основнi результати, що виносяться
на захист, отриманi автором особисто. Зi статей, опублiкованих у спiвав-
торствi, до дисертацiї включенi лише тi результати, що належать автору.
Особистий внесок здобувача в працях, що опублiкованi у спiвавторствi,
є наступним: [1]– еквiвалентне зображення напiвнорми; [7, 10, 13]– асим-
птотична поведiнка iмовiрнiсної щiльностi; [11, 15, 16, 20]– побудова та
оцiнки перехiдної iмовiрнiсної щiльностi; [12]– деякi умови iснування пе-
рехiдної iмовiрнiсної щiльностi; [18]– нижня оцiнка розмiрностi Хаусдор-
фа образу процесу; [17]– оцiнка розмiрностi Хаусдорфа множин рiвня та
зiткнень; [9]– приклади та доведення тверджень про зображення перехi-
дної iмовiрнiсної щiльностi.

Апробацiя результатiв дисертацiї. Результати дослiдження до-
повiдалися на наукових конференцiях та засiданнях наукових семiнарiв
провiдних українських та закордонних наукових установ.

Конференцiї:
∙ Мiжнародна конференцiя «Stochastic Analysis, Stochastic Di-

fferential Geometry and Applications», Свонзi, Великобританiя, 19–
21 квiтня 2007 р.

∙ Мiжнародна конференцiя «South West and South Wales Regional
Probability Meeting University of Bath», Бат, Великобританiя, 31
липня 2007 р.

∙ Мiжнародна конференцiя «Gregynog Mathematics Colloquium»,
Греганог, Великобританiя, 21–23 травня 2007 р.

∙ Мiжнародна конференцiя «8th German Open Conference on Proba-
bility and Statistics», Аахен, Нiмеччина, 4–7 березня 2008 р.

∙ Мiжнародна конференцiя «Stochastic Processes and Their Applica-
tions», Берлiн, Нiмеччина, 27–31 липня 2009 р.

∙ Мiжнародна конференцiя «Workshop on Long-Range Dependence:
from Fractional Calculus to Financial Applications», Київ, 7–11 ве-
ресня 2009 р.

∙ Мiжнародна конференцiя «Modern Stochastics: Theory and Appli-
cations II», Київ, 7–11 вересня 2010 р.

∙ Мiжнародна конференцiя «Lévy Processes: Theory and Applicati-
ons», Дрезден, Нiмеччина, 26 – 30 липня 2010 р.

∙ Мiжнародна конференцiя «8th International ISAAC Congress», Мо-
сква, Росiя, 22–27 серпня 2011 р.

∙ Мiжнародна конференцiя «Stochastic Analysis and Random Dyna-
mics», Львiв, Україна, 14–20 червня 2010 р.

∙ Всеукраїнська конференцiя «Сучаснi проблеми теорiї ймовiрно-
стей та математичного аналiзу», Ворохта, 23–28 лютого 2011,
20–26 лютого 2012 р., 25 лютого – 03 березня, 2013 р, 25–28
лютого 2015 р.
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∙ Мiжнародна конференцiя «Nonlocal Operators: Analysis, Probabi-
lity, Geometry and Applications», Бiлефельд, Нiмеччина, 9–14
липня 2012 р.

∙ Мiжнародна конференцiя «Modern Stochastics: Theory and Appli-
cations III», Київ, 10–14 вересня 2012 р.

∙ Мiжнародний симпозiум «Stochastic Processes: Theory and Stati-
stical Applications», Київ, 25 квiтня 2013 р.

∙ Мiжнародна конференцiя «Semigroups of Operators: Theory and
Applications», Бєдлєво, Польща, 6–11 жовтня 2013 р.

∙ Мiжнародна конференцiя «Mathematics in Armenia: Advances and
Perspectives», Цахкадзор, Вiрменiя, 24–31 серпня 2013 р.

∙ Мiжнародна конференцiя «7-th International Conference of Stochas-
tic Analysis and its applications», Сеул, Корея, 06–11 серпня 2014 р.

∙ Мiжнародна конференцiя «International Congress of Mathematici-
ans», Сеул, Корея, 14 – 20 серпня 2014 р.

∙ Мiжнародна конференцiя «Probability and Analysis», Бєдлєво,
Польща, 4–8 травня 2015 р.

∙ Мiжнародна конференцiя «Probability, reliability and optimizati-
on», Київ, 7–10 квiтня 2015 р.

∙ Мiжнародна конференцiя «Stochastic Processes in Abstract Spaces,
dedicated to the 80-th anniversary of Professor A.Ya. Dorogovtsev»,
Київ, 14–16 жовтня 2015 р.

Семiнари:
∙ Семiнар кафедри теорiї ймовiрностей, статистики та актуарної

математики механiко-математичного факультету Київського
нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка, Київ; 2013,
2016 р.

∙ Семiнар «Статистичнi проблеми для випадкових процесiв i полiв»
кафедри математичного аналiзу та теорiї ймовiрностей НТУУ
«КПI», Київ; 2007, 2011, 2014, 2016 р.

∙ Семiнар «Стохастика та її застосування» кафедри дослiдження
операцiй факультету кiбернетики Київського нацiонального унi-
верситету iменi Тараса Шевченка, Київ; 2013 р.

∙ Семiнар з теорiї iмовiрностей та випадкових процесiв Iнститу-
ту стохастики Дрезденського унiверситету, Нiмеччина, Дрезден;
2008, 2013, 2014 р.

∙ Семiнар зi стохастичної геометрiї Iнституту стохастики Йєнського
унiверситету, Нiмеччина, Йєна; 2008, 2013, 2015 р.

∙ Семiнар з теорiї марковських напiвгруп та операторiв Шредiнге-
ра, Вроцлавського Технологiчного унiверситету, Польша,
Вроцлав; 2013, 2015 р.
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∙ Семiнар «Исчисление Маллявена и его приложения» вiддiлу те-
орiї випадкових процесiв Iнституту математики НАН України,
Київ; 2013, 2016 р.

∙ Семiнар кафедри математичного аналiзу та диференцiальних рiв-
нянь Iнституту математики НАН України, Київ; 2016 р.

∙ Семiнар кафедри математичного аналiзу та диференцiальних рiв-
нянь Нацiонального педагогiчного унiверситету iм. М. П. Драго-
манова, Київ; 2016 р.

∙ Семiнар «Аналiтичнi методи в теорiї дифузiйних процесiв» ка-
федри вищої математики Львiвського унiверситету iм. I. Франка,
Львiв; 2016 р.

Публiкацiї. Основнi результати роботи викладено у 20 наукових
статтях [1–20], якi опублiковано у виданнях, що внесенi до Перелiку на-
укових фахових видань України та iноземних перiодичних видань, до-
датково вiдображено в 19 матерiалах конференцiй [21–39]. З 20 статей 8
опублiковано без спiвавторiв, 17 опублiковано в журналах, що iндексую-
ться в наукометричнiй базi Scopus.

Структура та обсяг дисертацiї Дисертацiйна робота складається
iз вступу, семи роздiлiв, розбитих на пiдроздiли, висновкiв, списку ви-
користаних джерел, списку публiкацiй автора та додатку. Повний текст
дисертацiї становить 349 сторiнок, обсяг основного тексту становить 288
сторiнок; список використаних джерел (330 найменувань) та список пу-
блiкацiй автора (39 найменувань) займають 27 сторiнок.

ОСНОВНИЙ ЗМIСТ РОБОТИ

У вступi обґрунтовано актуальнiсть теми, вказано зв’язок роботи з
науковими програмами, темами, планами, встановлено мету, задачi, пре-
дмет, об’єкт та методи дослiдження, вказано наукову новизну, практичне
значення отриманих в роботi результатiв та особистий внесок здобувача,
наведено список публiкацiй здобувача та основний змiст дисертацiйної
роботи.

Перший роздiл мiстить iсторичний огляд лiтератури за тематикою
даної роботи. Наведено аналiз сучасного стану проблем, пов’язаних з
тими, що розглядаються в дисертацiйнiй роботi.

Другий роздiл присвячено дослiдженню властивостей розподiлу
процесiв Левi.

У пiдроздiлi 2.1 показано, що для певного класу процесiв Левi умова
Хартмана – Вiнтнера є необхiдною та достатньою для iснування гладкої
щiльностi розподiлу. Нехай 𝑍 є iзотропним процесом Левi в R𝑛, тобто
для будь-якої iзометрiї I : R𝑛 → R𝑛, I(0) = 0, та для будь-якої борельової
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множини 𝐷 ∈ 𝐵(R𝑛) виконано

P0(𝑍𝑡 ∈ 𝐷) = P0(𝑍𝑡 ∈ I𝐷), 𝑡 > 0.

У цьому випадку характеристична експонента має вигляд

𝜓(𝜉) = 𝑔(‖𝜉‖2), (1)

де 𝑔 : [0,∞) → [0,∞) – деяка неперервна функцiя. При 𝑛 = 1 означення
iзотропного та симетричного процесу Левi спiвпадають.

Теорема 2.1.1. Нехай 𝑍– процес Левi в R𝑛, 𝑛 > 1, без гаусiвської
компоненти. Наступнi умови є еквiвалентними:

(a)

lim
‖𝜉‖→∞

Re𝜓(𝜉)

ln(1 + ‖𝜉‖)
= ∞; (HW∞)

(b) для всiх 𝑡 > 0 iснує iмовiрнiсна щiльнiсть 𝑝𝑡, 𝑝𝑡 ∈ 𝐶∞(R𝑛) та
∇𝛼𝑝𝑡 ∈ 𝐿1(R𝑛) ∩ 𝐶∞(R𝑛) для всiх 𝛼 ∈ N𝑛0 ;

(c) для всiх 𝑡 > 0 iснує iмовiрнiсна щiльнiсть 𝑝𝑡,∇𝑝𝑡 ∈ 𝐿1(R𝑛).
Якщо 𝑍 є iзотропним, причому 𝜓 допускає зображення (1) зi зростаю-
чою функцiєю 𝑔, то умови, наведенi вище, еквiвалентнi наступним:

(d) для всiх 𝑡 > 0 iснує iмовiрнiсна щiльнiсть 𝑝𝑡, 𝑝𝑡 ∈ 𝐶∞(R𝑛);
(e) для всiх 𝑡 > 0 iснує iмовiрнiсна щiльнiсть 𝑝𝑡, 𝑝𝑡 ∈ 𝐿∞(R𝑛);
(f) 𝑒−𝑡𝜓 ∈ 𝐿1(R𝑛) для всiх 𝑡 > 0.

Теорема 2.1.2. Нехай 𝑍– iзотропний процес Левi в R𝑛, 𝑛 > 2, без
гаусiвської компоненти, з характеристичною експонентою (1) та вiд-
повiдною мiрою Левi 𝜇. Тодi умова (HW∞) є еквiвалентною наступнiй
умовi:

lim
𝜀→0

𝜇(𝐵(0, 𝜀)𝑐)

| ln 𝜀|
= ∞. (2)

Запропоновано також узагальнення теореми Хартмана – Вiнтнера, та
доведено узагальнення теореми 2.1.1.

У пiдроздiлi 2.2 за допомоги методiв комплексного аналiзу побудовано
верхню оцiнку на iмовiрнiсну щiльнiсть процесу Левi за умови iснування
експонцiйних моментiв мiри Левi 𝜇 на нескiнченностi:∫︁

‖𝑦‖>1

𝑒𝑧·𝑦 𝜇(𝑑𝑦) <∞ для всiх 𝑧 ∈ R𝑛. (E0)

Покладемо 𝐻(𝑡, 𝑥, 𝜉) := −𝑖𝜉 · 𝑥− 𝑡𝜓(𝜉), та 𝐷(𝑡, 𝑥) := 𝐻(𝑡, 𝑥, 𝑖𝜉(𝑡, 𝑥)).
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Теорема 2.2.1. Нехай (𝑍𝑡)𝑡>0 є процесом Левi з дiйснозначною ха-
рактеристичною експонентою 𝜓(𝜉). Припустимо, що виконано умову
E0, та для 𝑒−𝑡𝜓 ∈ 𝐿1(R𝑛) всiх 𝑡 > 0. Тодi

𝑝𝑡(𝑥) 6 𝑒𝐷(𝑡,𝑥)𝑝𝑡(0) для всiх 𝑥 ∈ R𝑛, 𝑡 > 0. (3)

У пiдроздiлi 2.3 побудовано оцiнки ”типу згортки” на iмовiрнiсну
щiльнiсть процесу Левi у малому часi. Основна iдея методу дослiдження
iмовiрнiсної щiльностi процесу Левi у малому часi полягає у тому, щоб
вiдокремити ”динамiчним чином” малi та великi стрибки процесу. А саме,
розбивши вiдповiдну мiру Левi 𝜇 процесу на, вiдповiдно, 1{𝜌𝑡‖𝑢‖61}𝜇(𝑑𝑢)
та 1{𝜌𝑡‖𝑢‖>1}𝜇(𝑑𝑢), де 𝜌𝑡– це деяка монотонна функцiя, та записавши iмо-
вiрнiснi мiри вiдповiдних нескiнченно-подiльних випадкових величин, що
залежать параметрично вiд часу, дослiдити цi мiри окремо. При цьому,
iмовiрнiсна мiра, що вiдповiдає мiрi Левi 𝑡1{𝜌𝑡‖𝑢‖61}𝜇(𝑑𝑢), має щiльнiсть
𝑝𝑡(𝑥) вiдносно мiри Лебега, а iмовiрнiсна мiра 𝑃𝑡(𝑑𝑥) випадкової вели-
чини, що вiдповiдає 𝑡1{𝜌𝑡‖𝑢‖>1}𝜇(𝑑𝑢), є мiрою складного пуассонiвського
процесу, iнтенсивнiсть стрибка якого 𝑡𝜇{𝜌𝑡‖𝑢‖ > 1} залежить вiд часу. А
отже, iмовiрнiсну щiльнiсть 𝑝𝑡(𝑥) можна представити як згортку щiль-
ностi 𝑝𝑡(𝑥) та мiри 𝑃𝑡(𝑑𝑥). Для реалiзацiї такої схеми дослiдження iмо-
вiрнiсної щiльностi необхiдно накласти певнi обмеження на мiру Левi 𝜇,
або, що те саме, на характеристичну функцiю 𝜓. Це обмеження полягає у
припущеннi, що дiйсна частина Re𝜓 може бути обмежена зверху та зни-
зу певною монотонною функцiєю (яку помножено на деякi сталi 𝑐 та 𝐶,
вiдповiдно). Iншими словами, Re𝜓 має лише ”контрольованi” осциляцiї.

Введемо допомiжнi функцiї.

𝜓𝐿(𝜉) :=

∫︁
|(𝜉·𝑢)|61

(𝜉 · 𝑢)2𝜇(𝑑𝑢), 𝜓𝑈 (𝜉) :=

∫︁
R𝑛

(︀
(𝜉 · 𝑢)2 ∧ 1

)︀
𝜇(𝑑𝑢). (4)

Зауважимо, що (1 − cos 1)𝜓𝐿(𝜉) 6 Re𝜓(𝜉) 6 2𝜓𝑈 (𝜉). Припустимо, що
виконано наступну умову.

A1. Iснує 𝛽 > 1 таке, що supℓ∈S𝑛 𝜓
𝑈 (𝑟ℓ) 6 𝛽 infℓ∈S𝑛 𝜓

𝐿(𝑟ℓ) для всiх
досить великих 𝑟.

Позначимо
𝛼 := 2/𝛽. (5)

Таке позначення мотивоване тим, що у випадку симетричного 𝛼-стiйкого
процесу умова A1 має мiсце з 𝛽 = 2/𝛼. Визначимо

𝜓*(𝑟) := sup
ℓ∈S𝑛

𝜓𝑈 (𝑟ℓ), 𝜌𝑡 := inf{𝑟 : 𝜓*(𝑟) = 1/𝑡}, 𝑡 ∈ (0, 1], (6)
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(𝑎𝑡)𝑖 = 𝑡
(︁
𝑎𝑖 +

∫︁
1/𝜌𝑡<‖𝑢‖<1

𝑢𝑖 𝜇(𝑑𝑢)
)︁
, (7)

де 𝑎 ∈ R𝑛 є вектором зсуву iз зображення Левi – Хiнчiна функцiї 𝜓. Тодi
для кожного 𝑡 > 0 щiльнiсть перехiдної iмовiрностi 𝑝𝑡(𝑥) можна подати
у виглядi

𝑝𝑡(𝑥) = (𝑝𝑡 * 𝑃𝑡 * 𝛿−𝑎𝑡)(𝑥), (8)

де 𝑝𝑡(𝑥) = F−1(𝑒−𝜓𝑡)(𝑥),

𝜓𝑡(𝜉) := 𝑡

∫︁
𝜌𝑡‖𝑢‖61

(1 − 𝑒𝑖𝜉·𝑢 + 𝑖𝜉 · 𝑢)𝜇(𝑑𝑢),

𝑃𝑡(𝑑𝑦) := 𝑒−Λ𝑡(R
𝑛)

∞∑︁
𝑚=0

1

𝑚!
Λ*𝑚
𝑡 (𝑑𝑦), Λ𝑡(𝑑𝑢) := 𝑡𝜇(𝑑𝑢)1{𝜌𝑡‖𝑢‖>1}. (9)

Позначимо Λ*𝑚
𝑡 згортку порядку 𝑚 мiри Λ𝑡; Λ*0

𝑡 := 𝛿0.
Ввiвши на R𝑛 лексикографiчний порядок, можна показати, що пер-

ший аргумент 𝑥𝑡 максимуму функцiї 𝑝𝑡(𝑥) iснує, та для довiльного 𝑇 > 0
iснує значення 𝐶 = 𝐶(𝑇 ), таке, що ‖𝑥𝑡‖ 6 𝐶/𝜌𝑡, 𝑡 ∈ (0, 𝑇 ]. Позначимо

𝑓𝑢𝑝(𝑥) = 𝑏1𝑒
−𝑏2‖𝑥‖, 𝑓𝑙𝑜𝑤(𝑥) = 𝑏31{‖𝑥‖6𝑏4}, 𝑥 ∈ R𝑛, (10)

де 𝑏𝑖 > 0, 1 6 𝑖 6 4 – деякi сталi.

Теорема 2.3.1. Нехай виконано умову A1. Тодi для довiльного 𝑇 > 0
iснують сталi 𝑏𝑖 > 0, 1 6 𝑖 6 4, такi, що

𝜌𝑛𝑡 𝑓𝑙𝑜𝑤(𝜌𝑡(𝑥+ 𝑥𝑡)) 6 𝑝𝑡(𝑥+ 𝑎𝑡) 6 𝜌
𝑛
𝑡

(︀
𝑓𝑢𝑝(𝜌𝑡·) * 𝑃𝑡

)︀
(𝑥) (11)

для всiх 𝑡 ∈ (0, 𝑇 ], 𝑥 ∈ R𝑛, де 𝑓𝑢𝑝, 𝑓𝑙𝑜𝑤– функцiї вигляду (10) зi сталими
𝑏𝑖 > 0, 1 6 𝑖 6 4.

Саме оцiнки такого типу дозволяють застосувати у роздiлi 4 метод па-
раметриксу для побудови процесу типу Левi. В окремих випадках верх-
ню та нижню оцiнки 𝑝𝑡(𝑥) можна подати у бiльш компактнiй формi.
Будемо говорити, що 𝐺 має субекспоненцiйний розподiл в R𝑛 (позначе-
ння: 𝐺 ∈ SE(R𝑛)) якщо для всiх 𝑥 ∈ R𝑛 таких, що min𝑖 𝑥𝑖 < ∞, маємо
lim𝑡→∞

1−𝐺*2(𝑡𝑥)
1−𝐺(𝑡𝑥) = 1.

Теорема 2.3.2. Нехай 𝑇 > 0 є фiксованим. Припустимо, що вико-
нано умову A1, та iснує функцiя розподiлу 𝐺 ∈ SE(R𝑛), така, що

𝑡𝜇
(︁
{𝑢 : ‖𝜌𝑡𝑢‖ > ‖𝑣‖}

)︁
6 𝐶0(1 −𝐺(𝑣)), ‖𝑣‖ > 1, 𝑡 ∈ (0, 𝑇 ], (12)
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де 𝐶0 > 0 є деякою сталою. Тодi iснує стала 𝐶 > 0, така, що

𝑝𝑡(𝑥+ 𝑎𝑡) 6 𝐶𝜌
𝑛
𝑡 (𝑓𝑢𝑝(𝜌𝑡𝑥) + 1 −𝐺(𝑥𝜌𝑡)) , 𝑡 ∈ (0, 𝑇 ], 𝑥 ∈ R𝑛, (13)

де 𝑓𝑢𝑝– функцiя виду (10). Якщо нерiвнiсть (12) має мiсце зi знаком >,
то

𝑝𝑡(𝑥+ 𝑎𝑡 − 𝑥𝑡) > 𝑐𝜌
𝑛
𝑡

(︀
𝑓𝑙𝑜𝑤(𝜌𝑡𝑥) + 1 −𝐺(𝜌𝑡𝑥)

)︀
, 𝑡 ∈ (0, 𝑇 ], 𝑥 ∈ R𝑛, (14)

де 𝑐 > 0 є деякою сталою, та 𝑓𝑙𝑜𝑤– функцiя виду (10).

У випадку, коли мiра Левi має щiльнiсть, має мiсце наступна теорема.

Теорема 2.3.3. Нехай 𝑇 > 0 є фiксованим. Припустимо, що має
мiсце умова A1, мiра Левi є абсолютно неперервною, 𝜇(𝑑𝑢) = 𝑚(𝑢)𝑑𝑢,
та має мiсце оцiнка

𝑡𝜌−𝑛𝑡 𝑚(𝑢𝜌−1
𝑡 ) 6 ‖𝑢‖−𝑛−𝑏, 𝑡 ∈ (0, 𝑇 ], ‖𝑢‖ > 1, (15)

де 𝑏 > 0. Тодi

𝑝𝑡(𝑥+ 𝑎𝑡) 6
𝜌𝑛𝑡

(1 + 𝜌𝑡‖𝑥‖)𝑛+𝑏
, 𝑥 ∈ R𝑛, 𝑡 ∈ (0, 𝑇 ]. (16)

Якщо нерiвнiсть (15) має мiсце зi знаком >, то

𝑝𝑡(𝑥+ 𝑎𝑡 − 𝑥𝑡) > 𝑐2
𝜌𝑛𝑡

(1 + 𝜌𝑡‖𝑥‖)𝑛+𝑏
, 𝑥 ∈ R𝑛, 𝑡 ∈ (0, 𝑇 ]. (17)

У пiдроздiлi 2.4 дослiджено структурнi властивостi iмовiрнiсної щiль-
ностi процесу Левi. А саме, наведено достатнi умови, за яких характери-
стична функцiя процесу Левi є (з точнiстю до нормуючого множника) є
(пiсля вiдповiдного нормування) щiльнiстю iншого процесу з незалежни-
ми приростами.

У пiдроздiлi 2.5 побудовано оцiнку на швидкiсть збiжностi у локаль-
нiй граничнiй теоремi до щiльностi нескiнченно-подiльного (надалi: ID)
розподiлу. Нехай {𝜉𝑘,𝑛, 1 6 𝑘 6 𝑎𝑛}, є масивом незалежних однаково
розподiлених у кожнiй серiї випадкових величин, з характеристичною
функцiєю 𝜃𝑛(𝑧) та характеристичною експонентою 𝜑𝑛. За певних умов
𝑆𝑛 =

𝜉1,𝑛+..+𝜉𝑎𝑛,𝑛

𝑏𝑛
збiгається слабко при 𝑛→ ∞ до деякої ID величини 𝑆

з характеристичною експонентою 𝜓(𝑧). За певних припущень на (𝑎𝑛)𝑛>1,
(𝑏𝑛)𝑛>1, та на розподiл 𝜉1,𝑛, розподiли 𝑆𝑛 та 𝑆 мають щiльнiсть, i має
мiсце локальна гранична теорема.

Третiй роздiл присвячено дослiдженню асимтотичної поведiнки де-
яких функцiоналiв вiд процесу Левi у випадку, коли просторовi змiннi та
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параметр часу прямують до нескiнченностi таким чином, що значення
часового параметру залишається вiдокремленим вiд нуля.

У пiдроздiлi 3.1 введено базовi позначення, та описано пiдхiд, який
застосовано в подальших пiдроздiлах роздiлу 3.

У пiдроздiлi 3.2 доведено загальний результат про асимптотичну пове-
дiнку щiльностi розподiлу певного класу функцiоналiв вiд процесу Левi.

Нехай (𝑍𝑡)𝑡>0– двостороннiй процес Левi в R𝑛. Як i ранiше, надалi бу-
демо вважати, що в зображеннi характеристичної експоненти 𝜓 вiдсутня
квадратична компонента. У цьому роздiлi ми припускаємо, що виконано
умову E0.

Розглянемо наступний процес:

𝑌𝑡 :=

∫︁
I

F(𝑡, 𝑠)𝑑𝑍𝑠, 𝑡 ∈ T. (18)

У працях Райпута та Родзинського знайдено умови (при 𝑛 = 1), за яких
iнтеграл (18) коректно визначений як границя за iмовiрнiстю вiдповiд-
них iнтегральних сум; доведення у випадку 𝑛 > 2 абсолютно аналогiчне.
Надалi припускається, що цi умови мають мiсце.

Позначимо 𝜇𝑡,ℓ образ мiри 𝜇(𝑑𝑢)𝑑𝑠 при вiдображеннi

I×R𝑛 ∋ (𝑠, 𝑢) ↦→ ℓ · F(𝑠, 𝑡)𝑢 ∈ R.

Надалi будемо припускати, що

inf
ℓ∈S𝑛

𝜇𝑡,ℓ(R+) > 0. (19)

За додаткових обмежень, якi буде накладено на ядро F(𝑠, 𝑡), умову (19)
можна пом’якшити.

Для 𝑡 ∈ T, 𝜉 ∈ R𝑛, визначимо

Λ(𝑡, 𝜉) := Re Φ(𝑡, 𝜉) ≡
∫︁∫︁

(𝑠,𝑢)∈I×R𝑛

(1 − cos(𝜉 · F(𝑡, 𝑠)𝑢))𝜇(𝑑𝑢)𝑑𝑠. (20)

Якщо для даного 𝑡 ∈ T та для деякого 𝛿 > 0

Λ(𝑡, 𝜉) > (𝑘 + 𝑛+ 𝛿) ln ‖𝜉‖, 𝑘 > 0, ‖𝜉‖ > 𝑅, (21)

то можна показати, що 𝑌𝑡 має щiльнiсть розподiлу 𝑝𝑡 ∈ 𝐶𝑘𝑏 (R𝑛). Iншими
словами, умова (21) є модифiкацiєю умови Хартмана – Вiнтнера.

Розглядається наступне зображення функцiї 𝑝𝑡(𝑥):

𝑝𝑡(𝑥) = (2𝜋)−𝑛
∫︁
R𝑛

𝑒𝐻(𝑡,𝑥,𝜉) 𝑑𝜉, 𝑥 ∈ R𝑛, (22)
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де
𝐻(𝑡, 𝑥, 𝜉) = 𝑖𝑥 · 𝜉 + Ψ(𝑡, 𝜉), (23)

та Ψ(𝑡, 𝜉) := Φ(𝑡,−𝜉). Таке зображення виявляється бiльш зручним у
доведеннi головного результату роздiлу 3 (теореми 3.2.1). Покладемо

M0(𝑡, 𝜉) :=

∫︁
I

∫︁
R𝑛

(︀
𝑒𝜉·F(𝑡,𝑠)𝑢 − 1 − 𝜉 · F(𝑡, 𝑠)𝑢

)︀
𝜇(𝑑𝑢)𝑑𝑠, (24)

M𝑖(𝑡, 𝜉) :=

∫︁
I

∫︁
R𝑛

(F(𝑡, 𝑠)𝑢)𝑖(𝑒
𝜉·F(𝑡,𝑠)𝑢 − 1)𝜇(𝑑𝑢)𝑑𝑠, 1 6 𝑖 6 𝑛, (25)

M𝑖1,..,𝑖𝑘(𝑡, 𝜉) :=

∫︁
I

∫︁
R𝑛

𝑘∏︁
𝑙=1

(F(𝑡, 𝑠)𝑢)𝑖𝑙𝑒
𝜉·F(𝑡,𝑠)𝑢𝜇(𝑑𝑢)𝑑𝑠, 𝑘 > 2 (26)

та
M := M(𝑡, 𝜉) = (M𝑖𝑗(𝑡, 𝜉))

𝑛
𝑖,𝑗=1 . (27)

Надалi будемо припускати, що виконується наступна умова.

M0. Для всiх (𝑡, 𝜉) ∈ T×R𝑛 матриця M є невиродженою.

Позначимо за 𝜆𝑖(𝑡, 𝜉), 1 6 𝑖 6 𝑛, власнi числа матрицi M. За умови
невиродженостi M маємо 𝜆𝑖(𝑡, 𝜉) > 0, 1 6 𝑖 6 𝑛. Позначимо 𝜆𝑚𝑎𝑥(𝑡, 𝜉) та
𝜆𝑚𝑖𝑛(𝑡, 𝜉), вiдповiдно, максимальне та мiнiмальне власне число матрицi
M. Зауважимо також, що

‖M‖ = 𝜆max(𝑡, 𝜉), ‖M−1‖ = max
𝑖=1,..,𝑛

𝜆−1
𝑖 (𝑡, 𝜉) = 𝜆−1

𝑚𝑖𝑛(𝑡, 𝜉) (28)

та власними числами M2 та M1/2 є, вiдповiдно, 𝜆2𝑖 (𝑡, 𝜉) and 𝜆1/2𝑖 (𝑡, 𝜉),
1 6 𝑖 6 𝑛. За наведених вище умов, функцiя 𝐻(𝑡, 𝑥, ·) є опуклою донизу
на 𝑖R𝑛. Бiльш того, за умови (19) iснує єдиний розв’язок 𝜉 = 𝜉(𝑡, 𝑥)
рiвняння ∇𝜉𝐻(𝑡, 𝑥, 𝑖𝜉) = 0, та ‖𝜉(𝑡, 𝑥)‖ → ∞ при ‖𝑥‖ → ∞.

Для 𝐷 ⊂ R визначимо

Θ(𝑡, 𝑟,𝐷) := inf
ℓ∈S𝑛

∫︁∫︁
ℓ·F(𝑡,𝑠)𝑢∈𝐷
(𝑠,𝑢)∈I×R𝑛

(1 − cos(𝑟ℓ · F(𝑡, 𝑠)𝑢))𝜇(𝑑𝑢)𝑑𝑠 (29)

та D(𝑡, 𝑥) := 𝐻(𝑡, 𝑥, 𝑖𝜉(𝑡, 𝑥)), K(𝑡, 𝑥) := detM(𝑡, 𝜉(𝑡, 𝑥)) =
∏︀𝑛
𝑖=1 𝜆𝑖(𝑡, 𝜉(𝑡, 𝑥)).

У випадках, коли це не призведе до непорозумiння, будемо писати 𝜉 за-
мiсть 𝜉(𝑡, 𝑥).

Нехай E ⊂ T × R𝑛, та визначимо T := {𝑡 : ∃𝑥 ∈ R𝑛, (𝑡, 𝑥) ∈ E},
B := {(𝑡, 𝜉(𝑡, 𝑥)) : (𝑡, 𝑥) ∈ E}. Позначимо також 𝜃 та 𝜒 функцiї, такi, що
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𝜃 : T → (0,+∞) є вiдокремленою вiд нуля на T, та 𝜒 : T → (0,+∞) є
вiдокремленою вiд нуля на будь-якiй множинi {𝑡 : 𝜃(𝑡) 6 𝑐}, 𝑐 > 0. Цi
функцiї вiдiграють ключову роль у структурi ядра F.

Теорема 3.2.1. Припустимо, що виконано умови (19), M0 та M1–
M4.

M1.
max
𝑖𝑗𝑘𝑙

|M𝑖𝑗𝑘𝑙(𝑡, 𝜉)| ≪ 𝜆3𝑚𝑖𝑛(𝑡, 𝜉)𝜆−1
𝑚𝑎𝑥(𝑡, 𝜉), 𝜃(𝑡) + ‖𝜉‖ → ∞, (𝑡, 𝜉) ∈ B.

M2.

ln
(︁(︁
𝜒−2(𝑡)

max
𝑖𝑗𝑘𝑙

|M𝑖𝑗𝑘𝑙(𝑡, 𝜉)|

𝜆𝑚𝑖𝑛(𝑡, 𝜉)

)︁
∨ 1

)︁
+ ln

(︀
ln[(1 ∨ 𝜒−1(𝑡))𝜆𝑚𝑎𝑥(𝑡, 𝜉)] ∨ 1

)︀
≪ ln 𝜃(𝑡) + 𝜒(𝑡)‖𝜉‖, 𝜃(𝑡) + ‖𝜉‖ → ∞, (𝑡, 𝜉) ∈ B.

M3. Iснують 𝑅 > 0 та 𝛿 > 0 такi, що

Θ(𝑡, 𝑟,R+) > (𝑛+ 𝛿) ln(𝜒(𝑡)𝑟), 𝑡 ∈ T, 𝑟 > 𝑅.

M4. Iснує 𝑟 > 0 таке, що для будь-якого 𝜀 > 0

inf
ℎ>𝜀

Θ(𝑡, ℎ, [𝜒(𝑡)𝑟,∞)) > 𝜃(𝑡)
(︀
(𝜀𝜒(𝑡))2 ∧ 1

)︀
.

Тодi для будь-якого 𝑡 ∈ T розподiл 𝑌𝑡 є абсолютно неперервним зi щiль-
нiстю 𝑝𝑡(𝑥), та

𝑝𝑡(𝑥) ∼ 1√︀
(2𝜋)𝑛K(𝑡, 𝑥)

𝑒D(𝑡,𝑥), 𝜃(𝑡) + ‖𝑥‖ → ∞, (𝑡, 𝑥) ∈ E. (30)

Припущення теореми 3.2.1 мають досить загальний характер.
У пiдроздiлi 3.3 розглянуто частковi приклади, в яких цi припуще-

ння неважко перевiрити. А саме, нехай матриця F має вигляд F(𝑡, 𝑠) =
𝑓(𝑡, 𝑠)𝐼𝑛, де 𝐼𝑛– одинична матриця, а 𝑓(𝑡, ·) є обмеженою функцiєю,∫︁

I

𝑓2(𝑡, 𝑠)𝑑𝑠 <∞,

∫︁
I

(𝑓(𝑡, 𝑠) ∨ 0)2 𝑑𝑠 > 0, 𝑡 ∈ T.

Нехай 𝑓(𝑠) ≡ 𝑓(1, 𝑠), та позначимо 𝜇ℓ(·) образ мiри 𝜇(𝑑𝑢)𝑑𝑠 при вiдобра-
женнi I×R𝑛 ∋ (𝑠, 𝑢) ↦→ 𝑓(𝑠)𝑢 · ℓ ∈ R. Припустимо, що

inf
ℓ∈S𝑛

𝜇ℓ(R+) > 0. (31)

Випадок 𝑡 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡: загальний результат. Щоб спростити позначення,
вiдкинемо iндекс 𝑡, якщо це не призведе до непорозумiння. M𝑖1...𝑖𝑘(𝜉) ≡



16

M𝑖1...𝑖𝑘(1, 𝜉), та Θ(𝑟,𝐴) ≡ Θ(1, 𝑟, 𝐴), 𝑟 > 0. При 𝑡 = 1 умови M1–M4
можна спростити; позначимо цi спрощенi умови M1′–M4′, вiдповiдно.
Припустимо, що 𝑓 задовольняє наступним умовам.

F1.
∫︀
I(𝑓(𝑠) ∨ 0)2 𝑑𝑠 > 0.

F2. Iснує iнтервал [𝑎, 𝑏] ⊂ I, на якому функцiя 𝑓 є додатною та має
неперервну ненульову похiдну.

F3. Iснує iнтервал (−∞, 𝑏] ⊂ I, на якому функцiя 𝑓 є додатною, опу-
клою донизу, та зростає щонайбiльше як експонента на −∞; тобто,
iснує 𝛾 > 0 таке, що

lim
𝑠→−∞

𝑒−𝛾𝑠𝑓(𝑠) = +∞. (32)

F4. Iснує iнтервал (−∞, 𝑏) ⊂ I, на якому функцiя 𝑓 є додатною, опу-
клою донизу та спадає субекспоненцiйно на −∞; тобто, (32) ви-
конано для довiльного 𝛾 > 0.

Зауважимо, що умови Fi стають сильнiшими при зростаннi 𝑖. Покладемо
𝜇ℓ(·) := 𝜇1,ℓ(·), ℓ ∈ S𝑛. Припустимо також, що 𝜇 задовольняє одну з
наступних умов:

N1.
inf
ℓ𝑧∈S𝑛

∫︁
|𝑢·ℓ𝑧|6‖𝑧‖−1

(𝑢 · 𝑧)2𝜇(𝑑𝑢) ≫ ln ‖𝑧‖, ‖𝑧‖ → ∞. (33)

N2. ∫︁
R𝑛

[(𝑢 · 𝑧)2 ∧ 1]𝜇(𝑑𝑢) ≫ ln ‖𝑧‖, ‖𝑧‖ → ∞. (34)

N3. inf
ℓ∈S𝑛

𝜇ℓ(R+) = +∞.

N4. inf
ℓ∈S𝑛

𝜇ℓ(R+) > 0.

Навпаки, умови Ni стають бiльш м’якими зi зростанням 𝑖 вiд 1 до 4.
Будемо говорити, що мiра 𝜈 задовольняє умовi Крамера, якщо для

довiльного 𝜀 > 0

sup
‖𝑧‖>𝜀

⃒⃒⃒ ∫︁
R𝑛

𝑒𝑖𝑦·𝑧𝜈(𝑑𝑦)
⃒⃒⃒
< 𝜈(R𝑛). (35)

Сформулюємо модифiкацiю теореми 3.2.1 у випадку фiксованого 𝑡.

Теорема 3.3.1. Припустимо, що для 𝜇 виконанi припущення E0,
(31), M1′ та M2′. Також, припустимо, що 𝜇 та 𝑓 задовольняють одну
з умов Ni + Fi, 𝑖 = 1, . . . , 4, вiдповiдно. У випадку 𝑖 = 1 припустимо,
що 𝜇 також задовольняє умовi Крамера (35).

Тодi
𝑝𝑡(𝑥) ∼ 1√︀

(2𝜋)𝑛K(𝑡, 𝑥)
𝑒D(𝑡,𝑥), ‖𝑥‖ → ∞. (36)
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Випадок самоподiбного ядра. Розглянемо випадок, коли 𝑡 ∈ T не є
фiксованим, а ядро 𝑓(𝑡, 𝑠) задовольняє умовi самоподiбностi:

𝑓(𝑡, 𝑠) = 𝜒(𝑡)𝑓

(︂
𝑠

𝜃(𝑡)

)︂
, 𝑡 ∈ T, 𝑠 ∈ I, (37)

з деякими функцiями 𝑓 : R → R та 𝜒, 𝜃 : T → (0,+∞). Умова (37) має
мiсце для таких процесiв, як процес Левi та дробовий процес Левi. У цих
випадках маємо

𝑓(𝑠) = 1[0,1](𝑠), 𝜒(𝑡) = 1, 𝜃(𝑡) = 𝑡; (38)

𝑓(𝑠) =
1

Γ(𝐻 + 1/2)

[︁
(1 − 𝑠)

𝐻−1/2
+ − (−𝑠)𝐻−1/2

+

]︁
,

𝜒(𝑡) = 𝑡𝐻−1/2, 𝜃(𝑡) = 𝑡.

(39)

Припустимо, що мiра Левi 𝜇 задовольняє умовам (19) та (E0). Також,
припустимо, що

𝜃(𝑡) → +∞, ln (ln𝜒(𝑡)) ∨ 1) ≪ ln 𝜃(𝑡), 𝑡→ +∞,

lim inf
𝑡→∞

𝜒(𝑡) > 0.
(40)

У теоремi, що сформульована далi, будемо використовувати позначення

𝐻(𝑥, 𝑧) := 𝐻(1, 𝑥, 𝑧), M𝑖1..𝑖𝑘(𝜉) := M𝑖1..𝑖𝑘(1, 𝜉), 𝜆𝑖(𝜉) := 𝜆𝑖(1, 𝜉), (41)

D(𝑥) ≡ D(1, 𝑥), K(𝑥) = K(1, 𝑥). (42)

Покладемо 𝜏(𝑡) := 𝜒(𝑡)𝜃(𝑡), 𝑡0 > 0.

Теорема 3.3.2. Припустимо, що 𝜇 задовольняє умовам М1′ та
M2′. Також, нехай 𝜇 та 𝑓 задовольняють однiй з умов Ni′ + Fi,
1 6 𝑖 6 4, вiдповiдно. У випадку 𝑖 = 1 припустимо також, що 𝜇 за-
довольняє умовi Крамера (35).

Тодi при 𝑡+ ‖𝑥‖ → ∞, (𝑡, 𝑥) ∈ [𝑡0,∞) ×R𝑛 має мiсце

𝑝𝑡(𝑥) ∼ 1

𝜏(𝑡)

√︃
𝜃(𝑡)

(2𝜋)𝑛K(𝑥/𝜏(𝑡))
𝑒𝜃(𝑡)D(𝑥/𝜏(𝑡)). (43)

Наведена вище теорема дає асимптотичну поведiнку щiльностi перехi-
дної iмовiрностi процесу Левi та дробового процесу Левi при 1/2 < 𝐻 < 1,
що вiдповiдає випадку, коли процес має довгу пам’ять. Зауважимо, що
дробовий процес Левi з 0 < 𝐻 < 1/2 не задовольняє умовам теореми 3.3.2,
та буде розглянуто окремо.
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Як приклад застосування теореми 3.3.1, доведено граничну теорему
для вiдношення щiльностей розподiлу 𝑝(𝑥).

Позначимо
𝑟𝑎(𝑥) :=

𝑝(𝑥+ 𝑎)

𝑝(𝑥)
, 𝑎 ∈ R𝑛. (44)

Нагадаємо, що 𝜁(𝑥) позначє критичну точку 𝐻(1, 𝑥, 𝑖𝜉) на R.

Теорема 3.3.3. Нехай виконано умови теореми 3.3.1, та
𝜆𝑚𝑎𝑥(𝜉) 6 𝑐𝜆𝑚𝑖𝑛(𝜉), 𝜉 ∈ R𝑛, для деякого 𝑐 > 0, що не залежить вiд 𝜉.
Тодi 𝑟𝑎(𝑥) ∼ 𝑒𝑎·𝜁(𝑥), ‖𝑥‖ → ∞.

Пiдроздiл 3.4 присвячено поведiнцi дробового руху Левi 𝑍𝐻𝑡 з параме-
тром Хурста 0 < 𝐻 < 1/2, тобто коли процес 𝑍𝐻𝑡 має коротку пам’ять.
Ми будемо розглядати зображення Мандельброта-ван-Несса

𝑍𝐻𝑡 :=

∫︁
R

𝑓(𝑡, 𝑠)𝑑𝑍𝑠, (45)

де 𝑍𝑠, 𝑠 ∈ R, є двостороннiм процесом Левi. Зауважимо, що у перших
двох випадках ядро 𝑓(𝑠) = 𝑓(1, 𝑠) є обмеженим. При 0 < 𝐻 < 1/2 ядро
𝑓(𝑠) не є обмеженим, i дослiдження асимптотичної поведiнки у випадку
0 < 𝐻 < 1/2 вимагає iншого пiдходу.

У випадку дробового процесу Левi можна довести, що необхiднi та до-
статнi умови iснування iнтегралу (45) зводяться до перевiрки iснування
певного моменту мiри Левi.

Твердження 3.4.1. Нехай 0 < 𝐻 < 1, 𝐻 ̸= 1/2. Тодi iнтеграл (45)
є коректно визначеним для довiльного 𝑡 ∈ R тодi i тiльки тодi, коли
мiра Левi 𝜇 задовольняє умовi∫︁

|𝑢|>1

|𝑢|2/(3−2𝐻)𝜇(𝑑𝑢) <∞. (46)

Зафiксуємо 𝑡 > 0. Наступна теорема iлюструє поведiнку дробового
процесу Левi при 0 < 𝐻 < 1/2.

Теорема 3.4.1. Нехай 𝑍𝐻𝑡 , 0 < 𝐻 < 1/2, є дробовим рухом Левi,
який визначено у (45), де 𝑍𝑡 – це процес Левi з мiрою Левi 𝜇. Припусти-
мо, що (46) виконано, та 𝜇(R−) > 0. Тодi для довiльного 𝑡 > 0 розподiл
величини 𝑍𝐻𝑡 є абсолютно неперервним зi щiльнiстю 𝑝𝑡 ∈ 𝐶∞

𝑏 (R). При
цьому,

i) якщо
∫︀
|𝑢|>1

|𝑢|2/(1−2𝐻)𝜇(𝑑𝑢) = ∞ та m ∈ SE(R), то для всiх 𝑡 > 0

𝑝𝑡(𝑥) ∼ 𝑡3/2−𝐻m(𝑡1/2−𝐻𝑥), 𝑥→ +∞; (47)
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ii) якщо
∫︀
|𝑢|>1

|𝑢|2/(1−2𝐻)𝜇(𝑑𝑢) <∞, то

𝑝𝑡(𝑥) ∼ 𝑐𝐻

⎛⎝∫︁
R

|𝑢|2/(1−2𝐻)𝜇(𝑑𝑢)

⎞⎠𝑥−(3−2𝐻)/(1−2𝐻), 𝑥→ +∞, (48)

де 𝑐𝐻 = 2
1−2𝐻

(︁
Γ
(︁
𝐻 + 1/2

)︁)︁−2/(1−2𝐻)

.

Четвертий роздiл дисертацiї присвячено побудовi процесу типу Ле-
вi.

Розглянуто наступнi оператори, визначенi на функцiях з простору
𝐶2

∞(R𝑛) двiчи неперервно диференцiйовних функiй, якi спадають на не-
скiнченностi разом iз похiдними першого та другого порядку.

1.
𝐿𝑓(𝑥) = 𝑏(𝑥) · ∇𝑓(𝑥) + 𝑎(𝑥)𝐿(𝛼)𝑓(𝑥), (49)

де 𝑎 : R𝑛 → (0,∞), 𝑏 : R𝑛 → R𝑛, 𝐿(𝛼) є генератором, що вiдповiдає
симетричному 𝛼-стiйкому процесу Левi.

2. Поряд з оператором (49) в одновимiрному випадку розглянемо його
узагальнення на випадок, коли мiра Левi в означеннi оператора 𝐿(𝛼),
𝛼 ∈ (1, 2), не є симетричною, та має важкi хвости.

𝐿𝑓(𝑥) = 𝑏(𝑥)𝑓 ′(𝑥) + 𝐿(𝛼)𝑓(𝑥), (50)

де 𝑏 : R→ R є лiпшицевою,

𝐿(𝛼)𝑓(𝑥) =

∫︁
R∖{0}

(︁
𝑓(𝑥+ 𝑢) − 𝑓(𝑥)

)︁
𝜇(𝑑𝑢),

𝜇(𝑑𝑢) = 𝐶+𝑢
−1−𝛼1𝑢∈(0,1)𝑑𝑢+𝐶−|𝑢|−1−𝛼1𝑢∈(−1,0)𝑑𝑢+𝑚(𝑢)𝑑𝑢, де 𝛼 ∈ (1, 2),

𝐶± > 0, а функцiя 𝑚(𝑢) > 0 є такою, що 𝑚(𝑢) = 0 при |𝑢| 6 1, та
𝑚(𝑢) 6 𝑐|𝑢|−1−𝛼, |𝑢| > 1.

3.

𝐿𝑓(𝑥) = 𝑏(𝑥) · ∇𝑓(𝑥)

+

∫︁
R𝑛∖{0}

(𝑓(𝑥+ 𝑢) − 𝑓(𝑥) −∇𝑓(𝑥) · 𝑢1{‖𝑢‖61}
)︀
𝑚(𝑥, 𝑢)𝜇(𝑑𝑢), (51)

де 𝑎(𝑥) ∈ R𝑛, 𝑚(𝑥, 𝑢) є додатною обмеженою борелевою функцiєю, 𝜇 є
мiрою Левi.

4.
𝐿 = L0 + L, (52)
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де

L0𝑓(𝑥) :=

∫︁
R𝑛

(𝑓(𝑥+ 𝑢) − 𝑓(𝑥))𝜇(𝑑𝑢), 𝑓 ∈ 𝐶2
∞(R𝑛) (53)

та оператор L є збуренням нижчого порядку оператора L0, тобто

L𝑓(𝑥) :=

∫︁
R𝑛∖{0}

(︀
𝑓(𝑥+ 𝑢) − 𝑓(𝑥)

)︀
𝑚(𝑥, 𝑢)𝜇(𝑑𝑢), 𝑓 ∈ 𝐶2

∞(R𝑛), (54)

де функцiя 𝑚(𝑥, 𝑢) – невiд’ємна та обмежена зверху виразом 𝑐(1 ∧ ‖𝑢‖𝜖),
де 𝑐, 𝜖 > 0; мiра Левi 𝜇 є симетричною.

Розглянемо спочатку випадок 1. Припустимо, що коефiцiєнти опера-
тора задовольняють наступним умовам.

A2. Iснують сталi 0 < 𝑐 6 𝐶, 𝜂 ∈ (0, 1] такi, що

𝑐 6 𝑎(𝑥) 6 𝐶, |𝑎(𝑥) − 𝑎(𝑦)| 6 𝐶‖𝑥− 𝑦‖𝜂, 𝑥, 𝑦 ∈ R𝑛. (55)

A3. Iснують сталi 𝐶 > 0, 𝛾 ∈ [0, 1] такi, що

𝑏(·) ∈ 𝐶𝑏(R
𝑑), |𝑏(𝑥) − 𝑏(𝑦)| 6 𝐶‖𝑥− 𝑦‖𝛾 , 𝑥, 𝑦 ∈ R𝑛. (56)

Додатково, ми будемо розглядати три групи припущень.
A4.1. 𝛼 ∈ (1, 2), 𝛾 = 0.
A4.2. 𝛼 ∈ ((1 + 𝛾)−1, 2), 0 < 𝛾 < 1.
A4.3. 𝛼 ∈ (0, 2), 𝛾 = 1.
Перейдемо до випадкiв 3 та 4. Надалi ми припускаємо, що мiра 𝜇 за-

довольняє умовi A1. У випадку 3 ми будемо припускати, що функцiя
𝑚(𝑥, 𝑢) та коефiцiєнт зсуву 𝑎(𝑥) задовольняють наступним припущен-
ням.
A2′. Функцiї 𝑚(𝑥, 𝑢) та 𝑎(𝑥) є вимiрними, та для деяких сталих

𝑏1, 𝑏2, 𝑏3 > 0 мають мiсце нерiвностi

𝑏1 6 𝑚(𝑥, 𝑢) 6 𝑏2, |𝑎(𝑥)| 6 𝑏3, 𝑥, 𝑢 ∈ R𝑛.

A3′. Iснують сталi 𝛾 ∈ (0, 1] та 𝑏4 > 0 такi, що

|𝑚(𝑥, 𝑢)−𝑚(𝑦, 𝑢)|+‖𝑎(𝑥)−𝑎(𝑦)‖ 6 𝑏4(‖𝑥−𝑦‖𝛾 ∧1), 𝑢, 𝑥, 𝑦 ∈ R𝑛.

A4. У випадку 𝛼 ∈ (0, 1] припустимо, що 𝑎(𝑥) = 0 та ядро 𝜇(𝑥, 𝑑𝑢) є
симетричним за 𝑢 для всiх 𝑥 ∈ R𝑛.

У випадку 4 будемо припускати, що функцiя 𝑚(𝑥, 𝑢) задовольняє на-
ступним умовам.
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A2′′. Мiра Левi 𝜇 є симетричною, функцiя 𝑚(𝑥, 𝑢) є симетричною за 𝑢
для довiльного 𝑥 ∈ R𝑛 та 𝑚(𝑥, 𝑢) > 0.

A3′′. Iснують 𝑐, 𝜖 > 0 такi, що sup𝑥𝑚(𝑥, 𝑢) 6 𝑐(1 ∧ ‖𝑢‖𝜖).
Позначимо

𝐿𝑧𝑓(𝑥) := 𝑏(𝑧)·∇𝑓(𝑥)+

∫︁
R𝑛

(︀
𝑓(𝑥+𝑢)−𝑓(𝑥)−𝑢·∇𝑓(𝑥)1{‖𝑢‖61}

)︀
𝜇(𝑧, 𝑑𝑢); (57)

коефiцiєнти та мiра Левi вибрано вiдповiдно випадкам 1–4, 𝑓 ∈ 𝐶2
∞(R𝑛).

Оператори (𝐿𝑧, 𝐶2
∞(R𝑛)) та (L0, 𝐶2

∞(R𝑛)) допускають замикання, якi
є генераторами напiвгруп, що вiдповiдають процесам Левi. Бiльш того,
за умови A1 такi процеси мають щiльностi, якi ми позначимо, вiдповiдно,
p𝑧𝑡 (𝑥) та p𝑡(𝑦− 𝑥). Вiдомо, що p𝑧𝑡 (𝑦− 𝑥) та p𝑡(𝑦− 𝑥) є фундаментальними
розв’язками задач Кошi для операторiв 𝜕𝑡 − 𝐿𝑧 та 𝜕𝑡 − L0, вiдповiдно.

Зауважимо, що у випадку, коли 𝑏 є лiпшицевою, задача Кошi для
диференцiального рiвняння 𝑑𝑣𝑡 = 𝑏(𝑣𝑡) 𝑑𝑡 має розв’язок, який утворюють
потiк {𝜒𝑡, 𝑡 ∈ R}. Позначимо за {𝜃𝑡 = 𝜒−1

𝑡 , 𝑡 ∈ R} зворотнiй потiк, який є
розв’язком задачi Кошi 𝑑𝑣𝑡 = −𝑏(𝑣𝑡) 𝑑𝑡.

Позначимо 𝑔(𝛼)(𝑥) щiльнiсть симетричного 𝛼-стiйкого розподiлу, че-
рез 𝑔(𝛼,𝐶±)

𝑡 – щiльнiсть процесу Левi iз характеристичною експонентою

𝜓(𝛼,𝐶±)(𝜉) =

∫︁
R

(︀
1 − 𝑒𝑖𝜉𝑢

)︀
𝜇(𝛼,𝐶±)(𝑑𝑢),

де 𝜇𝛼,𝐶±(𝑑𝑢) = 𝑚(𝛼,𝐶±)(𝑢) 𝑑𝑢,

𝑚(𝛼,𝐶±)(𝑢) := 𝐶+𝑢
−1−𝛼1𝑢>0𝑑𝑢+ 𝐶−(−𝑢)−1−𝛼1𝑢<0,

Опишемо конструкцiю, що лежить в основi класичного методу паратем-
триксу. Розглянемо деяку апроксимацiю нульового порядку 𝑝0𝑡 (𝑥, 𝑦) фун-
кцiї 𝑝𝑡(𝑥, 𝑦), та позначимо 𝑟𝑡(𝑥, 𝑦) залишковий доданок, отриманий при
такiй апроксимацiї, тобто

𝑝𝑡(𝑥, 𝑦) = 𝑝0𝑡 (𝑥, 𝑦) + 𝑟𝑡(𝑥, 𝑦). (58)

Покладемо

Φ𝑡(𝑥, 𝑦) :=
(︁
𝐿− 𝜕𝑡

)︁
𝑝0𝑡 (𝑥, 𝑦), 𝑡 > 0, 𝑥, 𝑦 ∈ R𝑛. (59)

За припущення, що 𝑝𝑡(𝑥, 𝑦) є фундаментальним розв’язком задача Кошi
для оператору 𝜕𝑡 − 𝐿, можна показати, що 𝑟 = 𝑝0 ~ Ψ, де Ψ𝑡(𝑥, 𝑦) =∑︀∞
𝑘=1 Φ~𝑘

𝑡 (𝑥, 𝑦). Далi ми пiдберемо апроксимацiю нульового порядку
𝑝0𝑡 (𝑥, 𝑦) окремо у кожному з випадкiв 1 – 4, та покажемо, що за таким
вибором 𝑝0𝑡 (𝑥, 𝑦) ряд, з якого складається Ψ, збiгається абсолютно при
𝑡 > 0, 𝑥, 𝑦 ∈ R𝑛, а отже, вираз (58) має сенс.
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Теорема 4.2.1. Нехай виконано одне з наступних припущень.
∙ Оператор 𝐿 має вигляд (49), мають мiсце умови A2, A3, та

𝑝0𝑡 (𝑥, 𝑦) :=
1

𝑡𝑑/𝛼𝑎𝑑/𝛼(𝑦)
𝑔(𝛼)

(︂
𝜔(𝑡, 𝑦) − 𝑥

𝑡1/𝛼𝑎1/𝛼(𝑦)

)︂
, (60)

де

𝜔(𝑡, 𝑦) :=

⎧⎪⎨⎪⎩
𝑦, у випадку A4.1;
𝑦 − 𝑡𝑏(𝑦), у випадку A4.2;
𝜃𝑡(𝑦), у випадку A4.3.

(61)

∙ Оператор 𝐿 має вигляд (50), та

𝑝0𝑡 (𝑥, 𝑦) := 𝑔
(𝛼,𝐶±)
𝑡 (𝜃𝑡(𝑦) − 𝑥). (62)

∙ Оператор 𝐿 має вигляд (51), мають мiсце умови A1, A2′, A3′,
A4, та

𝑝0𝑡 (𝑥, 𝑦) := p𝑧𝑡 (𝑦 − 𝑥)
⃒⃒
𝑧=𝑦

. (63)

∙ Оператор 𝐿 має вигляд (52), мають мiсце умови A1, A2′′ – A3′′,
та

𝑝0𝑡 (𝑥, 𝑦) := p𝑡(𝑦 − 𝑥). (64)

Тодi функцiя 𝑝𝑡(𝑥, 𝑦), яку введено в (58), є коректно визначеною (а саме,
iснують iнтеграли Φ~𝑘, 𝑝0 ~ Φ~𝑘 та ряд

∑︀
𝑘>0 Φ~𝑘 збiгається абсолю-

тно), та неперервною на (0,∞) ×R𝑛 ×R𝑛.
Далi проводиться процедура обгрунтування, яка доводить, що побу-

дована функцiя дiйсно є щiльнiстю перехiдної iмовiрностi процесу, що
вiдповiдає замиканню (𝐴,𝐷(𝐴)) оператора (𝐿,𝐶2

∞(R𝑛)) в 𝐶∞(R𝑛), а са-
ме, (𝐴,𝐷(𝐴)) є генератором напiвгрупи (𝑇𝑡)𝑡>0, де

𝑇𝑡𝑓(𝑥) =

∫︁
R𝑛

𝑓(𝑦)𝑝(𝑥, 𝑦)𝑑𝑦.

Метод параметриксу, що розглядається в данiй роботi, також дає мо-
жливiсть побудувати верхню та нижню оцiнки на щiльнiсть перехiдної
iмовiрностi 𝑝𝑡(𝑥, 𝑦).

Теорема 4.2.5. За умов теореми 4.2.1, у випадку 1 для щiльностi
перехiдної iмовiрностi 𝑝𝑡(𝑥, 𝑦) виконано наступнi спiввiдношення:

𝑝𝑡(𝑥, 𝑦) ≍ 1

𝑡𝑑/𝛼
𝑔(𝛼)

(︂
𝑦 − 𝜔*(𝑡, 𝑥)

𝑡1/𝛼

)︂
, 𝑡 ∈ (0, 𝑇 ], 𝑥, 𝑦 ∈ R𝑛, (65)
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де

𝜔*(𝑡, 𝑦) :=

⎧⎪⎨⎪⎩
𝑥, у випадку A4.1;
𝑥− 𝑡𝑏(𝑥), у випадку A4.2;
𝜒𝑡(𝑥), у випадку A4.3.

(66)

Завдяки ефекту несиметричностi мiри Левi у випадку 2 оцiнки на
функцiю 𝑝𝑡(𝑥, 𝑦), якi вдалося знайти, мають трохи iнший вигляд.

Теорема 4.2.6. За умов теореми 4.2.1, у випадку 2 для щiльностi
перехiдної iмовiрностi 𝑝𝑡(𝑥, 𝑦) має мiсце наступна нерiвнiсть:

𝑝𝑡(𝑥, 𝑦) 6
(︀
𝑔
(𝛼)
𝑡+1 + 𝑔

(𝛼)
𝑡

)︀
(𝑦 − 𝜒𝑡(𝑥)), 𝑡 ∈ (0, 𝑇 ], 𝑥, 𝑦 ∈ R. (67)

У випадках 3 та 4 має мiсце наступний результат.

Теорема 4.2.7. Iснують сталi 𝑑𝑖 > 0, 1 6 𝑖 6 4, та сiмейство
субiмовiрнiсних мiр {𝑄𝑡, 𝑡 > 0} таке, що для всiх 𝑡 ∈ (0, 𝑇 ], 𝑥, 𝑦 ∈ R𝑛

𝜌𝑛𝑡 𝑓𝑙𝑜𝑤(𝜌𝑡(𝑦 − 𝑥)) 6 𝑝𝑡(𝑥, 𝑦) 6 𝜌𝑛𝑡
(︀
𝑓𝑢𝑝(𝜌𝑡·) *𝑄𝑡

)︀
(𝑦 − 𝑥), (68)

де 𝑓𝑢𝑝, 𝑓𝑙𝑜𝑤 – функцiї типу (10) зi сталими 𝑑𝑖 вiдповiдно, 𝜌𝑡 визначено
в (6), а {𝑄𝑡, 𝑡 > 0} є сiмейством субiмовiрнiсних мiр.

Схожi верхнi оцiнки побудовано i для похiдних 𝜕𝑡𝑝𝑡(𝑥, 𝑦).
П’ятий роздiл присвячено дослiдженню умов, за яких вдається

побудувати функцiонали вiд процесу типу Левi, який побудовано в 4-му
роздiлi, та побудовi напiвгрупи Фейнмана – Каца.

У наступнiй теоремi знайдено необхiднi та (окремо) достатнi умови
того, що скiнченна борельова мiра належить класу Като вiдносно щiль-
ностi 𝑝(𝛾)𝑡 (𝑥, 𝑦) процесу, який отримано за допомоги замiни часу 𝑡 𝑇

(𝛾)
𝑡 ,

де 𝑇 (𝛾)
𝑡 є 𝛾-стiйким субординатором (зростаючим процесом Левi в R+).

Теорема 5.1.1. Нехай 𝜛, supp𝜛 = 𝐷, є скiнченою борельовою мiрою
на R𝑛.

1. Якщо
1∫︁

0

sup
𝑥

𝜛(𝐵(𝑥, 𝑟))

(𝑞*)𝛾(1/𝑟)

𝑑𝑟

𝑟𝑛+1
<∞, (69)

то 𝜛 ∈ S𝐾 вiдносно щiльностi 𝑝(𝛾)𝑡 (𝑥, 𝑦).
2. Припустимо, що 𝜛 ∈ S𝐾 вiдносно 𝑝(𝛾)𝑡 (𝑥, 𝑦), 𝛾 ∈ (0, 1]. Тодi

lim
𝑡→0

sup
𝑥

𝑡∫︁
0

𝜛(𝐵(𝑥, 𝑟))

(𝑞*)𝛾(1/𝑟)

𝑑𝑟

𝑟𝑛+1
= 0. (70)



24

Для знакозмiнної мiри 𝜛 визначимо ℎ(𝑟) := sup𝑥 |𝜛|{𝑦 : ‖𝑥− 𝑦‖ 6 𝑟},
де |𝜛| := 𝜛+ + 𝜛− – повна варiацiя 𝜛. Позначимо Lℎ перетворення
Лапласа функцiї ℎ. Нехай 𝑡0 ∈ (0, 1] є досить малим.

Теорема 5.2.1. Нехай знакозмiнна мiра 𝜛 є такою, що функцiя ℎ
задовольняє умову

∫︀ 𝑡
0
𝜌𝑛+1
𝑠 Lℎ(𝜌𝑠)𝑑𝑠 6 𝐶𝑡𝜁 , 𝑡 ∈ [0, 1], де 𝐶, 𝜁 > 0 є деякими

сталими. Тодi
a) iснує неперервний функцiонал 𝐴𝑡, такий, що
E𝑥𝐴𝑡 =

∫︀ 𝑡
0

∫︀
R𝑛 𝑝𝑠(𝑥, 𝑦)𝜛(𝑑𝑦)𝑑𝑠;

b) напiвгрупа (𝑇𝐴𝑡 )𝑡>0, 𝑇𝐴𝑡 𝑓(𝑥) = E𝑥𝑓(𝑋𝑡)𝑒
𝐴𝑡 є коректно визначе-

ною, а її ядро має щiльнiсть 𝑝𝐴𝑡 (𝑥, 𝑦) вiдносно мiри Лебега на
R𝑛;

c) iснують сталi 𝑎𝑖 > 0, 1 6 𝑖 6 4, та сiмейство субiмовiрнiсних
мiр {R𝑡, 𝑡 > 0}, таких, що

𝜌𝑛𝑡 𝑓𝑙𝑜𝑤((𝑥− 𝑦)𝜌𝑡) 6 𝑝
𝐴
𝑡 (𝑥, 𝑦) 6 𝜌𝑛𝑡

(︁
𝑓𝑢𝑝(𝜌𝑡·) * R𝑡

)︁
(𝑦 − 𝑥); (71)

де 𝑡 ∈ (0, 𝑡0], 𝑥, 𝑦 ∈ R𝑛, 𝑓𝑙𝑜𝑤 та 𝑓𝑢𝑝 – функцiї вигляду (10) зi
сталими 𝑎𝑖, 1 6 𝑖 6 4, вiдповiдно.

Шостий роздiл присвячено властивостям траєкторiй процесiв типу
Левi.

У пiдроздiлi 6.1 розглянуто одновимiрний феллерiвський процес
(𝑋𝑡)𝑡>0, iз символом 𝑝(𝑥, 𝜉), який не мiстить квадратичної компоненти.
У цьому пiдроздiлi ми припускаємо, що виконано наступнi умови:

клас 𝐶∞
𝑐 (R) належить областi визначення генератора;

функцiя 𝑝(𝑥, 𝜉) є неперервною, 𝜎2 ≡ 0;
умова секторностi: ∃𝑐0 ∈ (0,∞) ∀𝑥, 𝜉 ∈ R :

| Im 𝑝(𝑥, 𝜉)| 6 𝑐0 Re 𝑝(𝑥, 𝜉).

(72)

Аналогiчно тому, як було визначено функцiю 𝜓𝑈 (див. (4)), визначимо

𝑝U(𝑥, 𝜉) :=

∫︁
R∖{0}

(|𝜉𝑦|2 ∧ 1)𝜇(𝑥, 𝑑𝑦). (73)

Припустимо, що виконано наступнi умови:

∃𝜅(𝑥) > 1 ∀𝑅 6 1 : sup
|𝑥−𝑦|62𝑅

𝑝U
(︀
𝑦, 1

𝑅

)︀
6 𝜅(𝑥) inf

|𝑥−𝑦|63𝑅
𝑝U

(︀
𝑦, 1

𝑅

)︀
; (74)

∃𝑡0 ∈ (0, 1) ∃𝑞 = 𝑞(𝑥) ∈ (0, 1) ∀𝑅 ∈ (0, 1], 𝑦 ∈ 𝐵(𝑥,𝑅), 𝑡 ∈ [0, 𝑡0] :
(75)
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P𝑦(𝑋𝑡 < 𝑦) 6 𝑞.

Наприклад, (75) має мiсце (навiть зi знаком =) при 𝑞 = 1/2, якщо
функцiя 𝜆𝑡(𝑥, 𝜉) = E𝑥𝑒𝑖𝜉(𝑋𝑡−𝑥) є дiйснозначною. У випадку процесу
Левi, який не є складним пуассонiвським, умовy (75) виконано, якщо
lim𝑡→0P(𝑋𝑡 > 0) = 𝜌 ∈ (0, 1). В теоремi 6.1.2 ми розглянемо конкретний
випадок, коли 𝜌 можна знайти явно. Покладемо

𝑢 ≡ 𝑢(𝑥,𝑅) :=
1

inf |𝑥−𝑦|63𝑅 𝑝U
(︀
𝑦, 1

𝑅

)︀ , 𝑅 ∈ (0, 1], (76)

та позначимо 𝑢*(𝑥,𝑤) := inf{𝑟 : 𝑢(𝑥, 𝑟) > 𝑤} узагальнене обернене вiд-
ображення 𝑅 ↦→ 𝑢(𝑥,𝑅).

Основним результатом пiдроздiлу 6.1 є наступна теорема.

Теорема 6.1.1. Нехай (𝑋𝑡)𝑡>0 є феллерiвським процесом в R, символ
якого 𝑝(𝑥, 𝜉) задовольняє умовам (72) – (75). Тодi iснує стала 𝐶(𝑥) > 0
така, що

lim
𝑡→0

sup06𝑠6𝑡 |𝑋𝑠 − 𝑥|
𝑢*(𝑥, 𝑡/log | log 𝑡|)

= 𝐶(𝑥) P𝑥-м.н. (77)

У пiдроздiлi 6.2 знайдено нижню оцiнку на розмiрнiсть Хаусдорфа
образу феллерiвського процесу, за умови iснування iмовiрнiсної щiльно-
стi та рiвномiрної оцiнки зверху на цю щiльнiсть.

Теорема 6.2.1. Нехай (𝑋𝑡)𝑡>0 є феллерiвським процесом в R𝑛, пе-
рехiдна щiльнiсть 𝑝𝑡(𝑥, 𝑦) якого задовольняє наступнiй нерiвностi:

𝑝𝑡(𝑥, 𝑦) 6 𝑐𝑡−𝑛/𝛼, 𝑡 ∈ (0, 1], 𝑥, 𝑦 ∈ R𝑛, (78)

де 𝛼 ∈ (0, 2). Тодi, для довiльної аналiтичної множини 𝐸 ⊂ [0, 1], маємо

dim𝑋(𝐸) >
(︀
𝛼 ∧ 𝑛

)︀
dim𝐸. (79)

У пiдроздiлi 6.3 дослiджуються розмiрностi Хаусдорфа множин рiвня
та множин зiткнень феллерiвського процесу, який побудовано в роздiлi
4, випадки 3 та 4. Нагадаємо, що множина 𝐷 називається 𝑑-множиною,
якщо iснує мiра 𝜛, supp𝜛 = 𝐷 така, що 𝜛(𝐵(𝑥, 𝑟)) ≍ 𝑟𝑑 для всiх 𝑥 ∈ 𝐷,
𝑟 ∈ (0, 1]. В роботi наведено приклади таких множин.

Теорема 6.3.1. Нехай 𝐷 = 𝐷 ⊂ R𝑛 замкнена 𝑑-множина, 𝑑 > 𝑛−𝛼.
Припустимо, що 𝑥 ∈ 𝐷.

1 − 𝛾inf 6 dim{𝑠 : 𝑋𝑥
𝑠 ∈ 𝐷} 6 1 − 𝛾sup, P𝑥-м.н. (80)

Величини 𝛾inf та 𝛾sup визначено явно.
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Теорема 6.3.2. Нехай 𝑛 = 1. Припустимо додатково, що 𝑋– зворо-
тний, а функцiя 𝜓*(𝑟) (див. (6)) задовольняє оцiнкам

𝑐1𝑟
𝛼 6 𝜓*(𝑟) 6 𝑐2𝑟

𝛽 , 𝑟 > 1, (81)

де 1 < 𝛼 6 𝛽 < 2. Тодi мiра Хаусдорфа множини зiткнень 𝐴(𝜔) процесу
𝑋 має наступнi верхнi та нижнi оцiнки:

𝛼− 1 6 dim𝐴(𝜔) 6 𝛽 − 1 P𝑥-м.н. для всiх 𝑥 ∈ R.

Сьомий роздiл присвячено просторами узагальненої гладкостi, якi
природно виникають при дослiдженнi субмарковських напiвгруп в 𝐿𝑝,
1 < 𝑝 <∞.

У пiдроздiлi 7.1 введено необхiднi позначення та твердження, та вста-
новлено зв’язок мiж просторами узагальненої гладкостi та псевдодифе-
ренцiальними операторами.

У пiдроздiлi 7.2 доведено неперервнiсть псевдо-диференцiального опе-
ратору певного типу мiж пiдпросторами типу Трiбеля – Лiзоркiна на
пiвпросторi R𝑛+.

У пiдроздiлi 7.3 знайдено еквiвалентне зображення для простору Трi-
беля – Лiзоркiна узагальненої гладкостi.

У пiдроздiлi 7.4 доведено узагальнення теореми Макенхоупа – Уiдена,
яке дозволяє записати еквiвалентну норму 𝐿𝑝 для узагальнених бесселе-
вих потенцiалiв. Наведемо останнiй результат. Визначимо потенцiал мiри
𝜇 та її максимальну функцiю:

𝐼𝑓𝜇(𝑥) =

∫︁
R𝑛

𝜇(𝑑𝑦)

|𝑥− 𝑦|𝑛𝑓
(︁

1
|𝑥−𝑦|2

)︁ , 𝑀𝑓𝜇(𝑥) = sup
𝑟>0

𝜇(𝐵(𝑥, 𝑟))

𝑓(𝑟−2/𝑛)𝜔𝑛𝑟𝑛
,

де 𝜔𝑛 – об’єм одиничної кулi в R𝑛, a 𝑓 – функцiя Бернштейна.

Теорема 7.4.1. Нехай 1 < 𝑝 <∞, 𝑛 > 2, та функцiя Бернштейна 𝑓
задовольняє наступним умовам:

i) iснує 𝛽 > 0 таке, що для всiх 𝜆 > 1, 𝑥 > 0 виконано 𝑐1𝜆𝛽 6
𝑓(𝜆𝑥)
𝑓(𝑥) ;

ii) iснує 0 < 𝜎 < 𝑛
2𝑝 таке, що для всiх 𝜆 6 1, 𝑥 > 0 має мiсце

𝑐2𝜆
𝜎 6 𝑓(𝜆𝑥)

𝑓(𝑥) .
Тодi iснує стала 𝑐 > 0 така, що для довiльної додатної мiри 𝜇 мають
мiсце нерiвностi:

𝑐−1‖𝑀𝑓𝜇‖𝑝 6 ‖𝐼𝑓𝜇‖𝑝 6 𝑐‖𝑀𝑓𝜇‖𝑝. (82)
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ВИСНОВКИ

У дисертацiйнiй роботi отримано наступнi результати.
∙ Для певного класу процесiв Левi показано, що умова Хартмана –

Вiнтнера є необхiдною та достатньою для iснування гладкої щiль-
ностi перехiдної iмовiрностi. Доведено також узагальнення умови
Хартмана – Вiнтнера. Побудовано верхню оцiнку на щiльнiсть
перехiдної iмовiрностi процесу Левi за умови iснування експон-
цiйних моментiв мiри Левi на нескiнченностi. Побудовано оцiнки
“типу згортки” на щiльностi перехiдної iмовiрностi процесу Левi
у малому часi. Встановлено достатнi умови, за яких характери-
стична функцiя нескiнченно-подiльного розподiлу є (з точнiстю до
нормуючого множника) щiльнiстю iншого нескiнченно-подiльного
розподiлу. Побудовано оцiнку на швидкiсть збiжностi у локальнiй
граничнiй теоремi до щiльностi нескiнченно-подiльного розподiлу.

∙ За допомогою модифiкацiї методу сiдлової точки дослiджено
асимптотичну поведiнку на нескiнченностi щiльностi розподiлу
процесу, що задається функцiоналом вiд процесу Левi. Дослiдже-
но частковi випадки цього результату, а саме, коли процес є про-
цесом Орнштейна – Уленбека з шумом Левi, та дробовим рухом
Левi iз параметром Хурста 1/2 < 𝐻 < 1. Зокрема, а) для дро-
бового руху Левi знайдено необхiднi та достатнi умови iснування
щiльностi розподiлу; б) при фiксованому параметрi часу, знайде-
но асимптотичну поведiнку на нескiнченностi щiльностi розподiлу
дробового руху Левi.

∙ Запропоновано версiю методу параметриксу для побудови функцiї
𝑝𝑡(𝑥, 𝑦), що виявляється фундаментальним розв’язком задачi Ко-
шi для оператора 𝜕𝑡−𝐴, де 𝐴 – замикання оператора (𝐿,𝐶2

∞(R𝑛)
в 𝐶∞(R𝑛). Також, а) доведено неперервнiсть функцiї 𝑝𝑡(𝑥, 𝑦) за
(𝑡, 𝑥, 𝑦) ∈ (0,∞) × R𝑛 × R𝑛; b) доведено властивостi неперерв-
нiсть оператору 𝑇𝑡 (ядром якого є 𝑝𝑡(𝑥, 𝑦)) в 𝐶∞(R𝑛), та сильну
неперервнiсть 𝑇𝑡 в 0 в просторi 𝐶∞(R𝑛); c) побудовано верхню
та нижнi оцiнки на функцiю 𝑝𝑡(𝑥, 𝑦); d) доведено, що функцiя
𝑝𝑡(𝑥, 𝑦) є диференцiйовною за 𝑡, неперервнiсть функцiї 𝜕𝑡𝑝𝑡(𝑥, 𝑦),
та побудовано оцiнки на її похiднi.

∙ Доведено необхiдну та достатню умови того, що (знакозмiнна) мi-
ра належить класу Като вiдносно щiльностi перехiдної iмовiрно-
стi 𝑝𝑇 (𝛾)(𝑥, 𝑦) процесу𝑋

𝑇
(𝛾)
𝑡

, де 𝑇 (𝛾) є 𝛾-стiйким субординатором.
У випадку, коли 𝑝𝑡(𝑥, 𝑦) допускає компактну оцiнку зверху сте-
пеневого типу, встановлено необхiдну i достатню умову того, що
(знакозмiнна) мiра належить класу Като вiдносно 𝑝𝑡(𝑥, 𝑦). Для
неперервного адитивного функцiоналу 𝐴𝑡, що вiдповiдає мiрi, яка
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належить класу Като вiдносно 𝑝𝑡(𝑥, 𝑦), доведено, що напiвгрупа
Фейнмана – Каца 𝑇𝐴𝑡 є коректно визначеною, її ядро є абсолютно
неперервним вiдносно мiри Лебега. Побудовано верхнi та нижнi
оцiнки на щiльнiсть 𝑝𝐴𝑡 (𝑥, 𝑦).

∙ Доведено закон повторного логарифму Чанга для процесу типу
Левi. Доведено нижню оцiнку на розмiрнiсть Хаусдорфа образу
траєкторiї процесу типу Левi, за припущення iснування щiльно-
стi перехiдної iмовiрностi процесу, та оцiнки знизу на щiльнiсть.
Для процесу, що побудовано в роздiлi 4, знайдено розмiрностi Ха-
усдорфа множини рiвня та множини зiткнень. Доведено достатнi
умови регулярностi та полярностi точок (множин).

∙ Доведено неперервнiсть псевдодиференцiального оператора пев-
ного типу мiж просторами 𝜓-беселевих потенцiалiв на R𝑛+; Дове-
денi достатнi умови, при яких задачi Дiрiхле та Неймана для опе-
ратора 𝜓(𝐷), що задано на пiвпросторi R𝑛+, та символ якого має
зображення Левi – Хiнчiна, мають єдиний розв’язок. Встановле-
но еквiвалентне зображення норми простору Трiбеля – Лiзоркiна
узагальненої гладкостi. Доведено узагальнення теореми Макенхо-
упа – Уiдена.
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тична статистика. — Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса
Шевченка Мiнiстерства освiти i науки України, Київ, 2016.

Дисертацiйну роботу присвячено локальним властивостям процесiв
Левi, функцiоналiв вiд процесiв Левi, та процесiв типу Левi. Першим на-
прямком дослiджень є дослiдження умов iснування щiльностi розподiлу
процесiв Левi, функцiоналiв вiд процесу Левi, дослiдження її структури,
асимптотичної поведiнки та побудовi її верхнiх та нижнiх оцiнок. Другий
напрямок дослiдження полягає у побудовi процесу типу Левi, локаль-
нi характеристики якого подiбнi до характеристик вiдповiдного процесу
Левi. Третiй напрям дослiдження присвячено застосуванню оцiнок щiль-
ностi перехiдної iмовiрностi процесу типу Левi, якi було отримано на по-
передньому етапi. Встановлено, за яких умов мiра належить класу Като
вiдносно знайденої щiльностi перехiдної iмовiрностi процесу типу Левi.
Побудовано напiвгрупу Фейнмана – Каца, та отримано оцiнки на щiль-
нiсть ядра цiєї напiвгрупи вiдносно мiри Лебега. Четвертим напрямком
є дослiдження властивостей траєкторiй процесу типу Левi. Доведено за-
кон повторного логарифму Чанга, та встановлено оцiнки на розмiрнiсть
Хаусдорфа множин рiвня та зiткнень процесу типу Левi.

Ключовi слова: процес типу Левi, щiльнiсть перехiдної iмовiрностi,
функцiонал вiд процесу Левi, метод параметриксу, клас Като, напiвгрупа
Фейнмана – Каца, траекторiї процесу типу Левi, розмiрнiсть Хаусдорфа
випадкової множин, простори узагальненої гладкостi.

АННОТАЦИЯ

Кнопова В.П. Локальные свойства распределения и траекторий про-
цессов типа Леви. — Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математи-
ческих наук по специальности 01.01.05 — теория вероятностей и мате-
матическая статистика. — Киевский национальный университет имени
Тараса Шевченко Министерства образования и науки Украины, Киев,
2016.

Диссертационная работа посвящена локальным свойствам процессов
Леви, функционалов от процесса Леви, а также процессов типа Леви.
Первым направлением исследования является изучение условий суще-
ствования плотности распределения процесса Леви, функционала от про-
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цесса Леви, изучение ее структурных свойств, асимптотического пове-
дения, а также построение верхних и нижних оценок. Второе направ-
ление посвящено построению процесса типа Леви, локальные характе-
ристики которого подобны характеристикам соответствующего процес-
са Леви. Приведены условия, при которых нелокальный оператор ти-
па Леви допускает замыкание, которое является генератором феллеров-
ской полугруппы, которая соответсвует процессу типа Леви, а переход-
ная вероятностная мера процесса имеет плотность относительно меры
Лебега. Третье направление исследования посвящено применению оце-
нок плотности переходной вероятности процесса типа Леви, полученных
на предыдущем этапе. Доказано, при каких условиях мера принадлежит
классу Като относительно найденной плотности переходной вероятности
процесса типа Леви. Построена полугруппа Фейнмана – Каца, а также
получены оценки на плотность ядра этой полугруппы относительно ме-
ры Лебега. Четвертое направление посвящено изучению свойств траек-
торий процесса типа Леви. Доказан закон повторного логарифма Чанга,
а также найдены оценки на размерности Хаусдорфа множеств уровня и
столкновений процесса типа Леви.

Ключевые слова: процесс типа Леви, плотность переходной вероятно-
сти, функционал от процесса Леви, метод параметрикса, класс Като, по-
лугруппа Фейнмана–Каца, траектории процесса типа Леви, размерность
Хаусдорфа случайного множества, пространства обобщенной гладкости.

ABSTRACT

Knopova V.P. Local properties of distribution and trajectories of a Lévy
type process. — Manuscript.

Doctor’s thesis in Physics and Mathematics, speciality 01.01.05 — prob-
ability theory and mathematical statistics. — Taras Shevchenko National
University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv,
2016.

The thesis is devoted to the local properties of Lévy processes, functionals
of Lévy processes, and Lévy type processes. The first direction of the research
is devoted to the study of the conditions for the existence of the distribution
density of a Lévy process and some of its functionals, to the investigation of its
structure, its asymptotic behaviour as well as to the construction of upper and
lower bounds. In particular, the scope of investigated functionals includes the
fractional Lévy motion and the fractional Ornstein-Uhlenbeck process, which
are of particular importance in many applied problems. Special attention is
paid to the structure of the estimates on the transition probability density
of a Lévy process in small time. This structure allows to treat the cases
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when the corresponding Lévy measure is singular; in this case the estimates
reflect the intrinsic structure of the support of the Lévy measure, and have
the compound kernel structure.

The second direction is devoted to the construction of a Lévy type pro-
cess, the local characteristics of which are similar to those of the respective
Lévy process. Under certain conditions it is shown that a non-local Lévy
type operator admits a closure, which is the generator of a Feller semigroup,
corresponding to a Lévy type process, and its transition probability measure
of the process has a density with respect to the Lebesgue measure. In this
part a modification of the parametrix method is developed. Upper and lower
estimates on this transition probability density are constructed. On this step
the estimates on the transition probability density of the Lévy process are of
crucial importance, in particular, the estimates constructed in the Lévy-type
case have the same structure as those in the Lévy case.

The third direction is devoted to the application of estimates on the tran-
sition probability density of a Lévy type process, obtained on the previous
step. In particular, the conditions under which a measure belongs to the Kato
class with respect to the transition probability density of the constructed
Lévy type process are established, which allows to construct functionals of
this process. In particular, we constructed a Feynman – Kac semigroup, and
obtained estimates on the density of its kernel with respect to a Lebesgue
measure. This estimates also have the compound kernel structure, inherited
from the structure of the original Lévy type process.

The forth direction concerns the investigation of the properties of trajec-
tories of Lévy type processes. The Chung law of iterated logarithm for a Lévy
type process is proved. The crucial difference from the Lévy case is the lack
of the independence of increments. Instead, the fact that a Lévy type process
is strong Markov is used. The other result contained in this part consists in
establishing the estimates on the Hausdorff dimension of level and collision
sets of a Lévy type process discussed above.

Key words: Lévy process, transition probability density, functional of
a Lévy process, fractional Lévy process, estimates of a distribution density
of a functional of a Lévy process, Lévy type process, parametrix method,
Kato class, Feynman – Kac semigroup, Hausdorff dimension of a random set,
spaces of generalized smoothness.
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