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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальнiсть теми. Дисертацiйну роботу присвячено дробовим
процесам, якi використовуються для моделювання складної поведiнки
випадкових систем. Прикладами дробових процесiв є дробовий броунiв-
ський рух, дробовий процес Пуассона та дробовi процеси Левi. Вивчаються
також мультидробовi узагальнення цих процесiв та їхнi багатопараме-
тричнi аналоги — дробовi випадковi поля.

Iнтенсивний розвиток дослiджень з окресленої тематики упродовж
останнiх рокiв пов’язаний iз тим, що багатьом процесам у фiзичних
системах, радiоелектронних приладах та комп’ютерних мережах прита-
манна властивiсть довгострокової (або ж короткострокової) залежностi,
тобто кореляцiї випадкового шуму в таких процесах є вiдмiнними вiд
нуля та повiльно (або швидко) спадають iз часом. Схожi процеси iз
пам’яттю спостерiгаються в гiдромеханiцi, клiматологiї, гiдрографiї, на
фiнансових ринках тощо. Застосування для моделювання таких систем
класичних моделей iз вiнерiвським процесом суттєво обмежене через
незалежнiсть його приростiв, завдяки чому породжений ним випадко-
вий шум є «бiлим» (некорельованим). Процеси iз пам’яттю зазвичай
моделюють математично за допомогою дробового броунiвського руху
та керованих ним стохастичних диференцiальних рiвнянь. Цей процес
уперше з’явився в роботi А. Колмогорова 1940 року пiд назвою «спiраль
Вiнера», а сучасну назву отримав у пiонерськiй статтi Б. Мандельброта та
Дж. Ван Несса 1968 року, в якiй дробовий броунiвський рух зображено
у виглядi iнтегралу за вiнерiвським процесом та покладено початок
побудовi стохастичного аналiзу для нього. Протягом другої половинi XX
столiття цей процес вивчався багатьма дослiдниками, зокрема, Б. Ман-
дельбротом, Г. М. Молчаном, Ю. I. Голосовим, М. Такку. Значний iнтерес
до дослiдження дробового броунiвського руху виник наприкiнцi 90-х
рокiв, що пов’язано iз його застосуваннями у фiнансах, телекомунiкацiях
та iнших галузях. З’явилось багато статей, присвячених стохастичному
аналiзу для цього процесу, серед яких роботи Л. Декресфонда, Т. Лайонса,
Ю. С. Мiшури, Д. Нуаларта, Б. Оксендала, М. Целе та iнших.

Дробовий броунiвський рух має властивостi стацiонарностi приростiв
та самоподiбностi, що приводить до незмiнної в часi регулярностi тра-
єкторiй i «глибини пам’ятi», якi визначаються параметром Хюрста. Це
накладає обмеження на його застосування до моделювання фiзичних i
фiнансових процесiв, для яких цi характеристики не є сталими. У зв’язку з
цим, рiзними авторами було запропоновано декiлька узагальнень дробо-
вого броунiвського руху на випадок змiнного в часi параметра Хюрста, якi
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отримали назву мультидробових процесiв. Зокрема, Р. Ф. Пелтьє i Ж. Левi
Велем введено в розгляд так званий мультидробовий броунiвський рух з
рухомим середнiм, а А. Бенассi, С. Жаффаром i Д. Ру — гармонiзований
мультидробовий броунiвський рух. Пiзнiше ще одне узагальнення, муль-
тидробовий броунiвський рух типу Вольтерра, дослiджувалось у роботi
Б. Буфуссi, М. Доццi та Р. Мартi.

Поряд зi згаданими мультидробовими процесами, введено iншi спо-
рiдненi з дробовим броунiвським рухом процеси, покликанi покращити
його властивостi для моделювання реальних процесiв, насамперед фiнан-
сових. Зокрема, у статтях П. Керiдiто запропоновано розглядати змiшаний
дробовий броунiвський рух, який являє собою лiнiйну комбiнацiю вiне-
рiвського та дробового броунiвського процесiв. Серед iнших узагальнень
варто вiдзначити субдробовий та бiдробовий броунiвськi рухи, якi мають
дещо складнiшi за дробовий броунiвський рух коварiацiйнi функцiї,
проте зберiгають частину його властивостей, зокрема самоподiбнiсть.

Значну увагу в дисертацiйнiй роботi зосереджено на дробових дифу-
зiйних моделях, якi задаються стохастичними диференцiальними рiвня-
ннями з описаними процесами. Цi моделi утворюють досить широкий
клас, до якого належать узагальнення на дробовий випадок класичних
моделей фiнансової математики (як-от моделi Орнштейна – Уленбека,
Васiчека, Кокса – Iнгерсолла – Росса), а також моделей Ферхюльста i Гом-
перца, що використовуються в бiологiї та демографiї. Вивчаються також
бiльш складнi моделi, що описуються стохастичними диференцiальними
рiвняннями з частинними похiдними. Також дослiджуються рiвняння
зi стохастичною волатильнiстю, в яких коефiцiєнт дифузiї залежить вiд
iншого випадкового процесу. Такi моделi є досить гнучкими, вони до-
зволяють точнiше описувати поведiнку цiнових процесiв, порiвняно з їх
класичними аналогами, а тому набувають дедалi ширшого застосування.

Використання описаних моделей на практицi потребує розробки
статистичних методiв дослiдження для дробових i спорiднених процесiв,
а також побудови нових моделей та глибокого вивчення їхнiх аналiти-
чних властивостей як-от iснування та єдинiсть розв’язкiв стохастичних
диференцiальних рiвнянь, гранична та асимптотична поведiнка тощо.

Зв’язок роботи з науковимипрограмами, планами, темами. Ди-
сертацiйну роботу виконано в рамках державних бюджетних дослiдни-
цьких наукових тем № 11БФ038-02 «Еволюцiйнi системи: дослiдження
аналiтичних перетворень, випадкових флуктуацiй та статистичних зако-
номiрностей» (номер державної реєстрацiї 0111U006561) та № 16БФ038-02
«Дослiдження та статистичний аналiз асимптотичної поведiнки складних
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стохастичних неоднорiдних динамiчних систем» (номер державної реє-
страцiї 0116U002530) кафедри теорiї ймовiрностей, статистики та актуарної
математики механiко-математичного факультету Київського нацiональ-
ного унiверситету iменi Тараса Шевченка, що входять до комплексного
тематичного плану науково-дослiдних робiт «Сучаснi математичнi про-
блеми природознавства, економiки та фiнансiв».

Мета та задачi дослiдження. Дисертацiйну роботу присвячено
стохастичному аналiзу та статистичному оцiнюванню для дробових i
спорiднених процесiв. Такi процеси можуть застосовуватись як мате-
матичнi моделi процесiв iз пам’яттю, якi виникають в багатьох задачах
фiзики, iнформатики, економiки, клiматологiї, гiдромеханiки та фiнансо-
вої математики. Зокрема, такi процеси широко використовуються для
моделювання й прогнозування курсiв валют, цiн акцiй, опцiонiв та iн-
ших цiнних паперiв, а також нерiдко з’являються в задачах обробки
зображень та при дослiдженнi процесiв у комп’ютерних, електричних,
телекомунiкацiйних мережах.

Метою дисертацiйної роботи є розробка основ стохастичного аналiзу
дробових i спорiднених процесiв та розробка статистичних методiв
оцiнювання параметрiв для моделей з такими процесами.

Об’єктом дослiдження є випадковi явища з властивостями довгостро-
кової або короткострокової залежностi.

Предметом дослiдження є стохастичний i статистичний аналiз дро-
бових i спорiднених процесiв, що використовуються для моделювання
таких явищ.

Методи дослiдження. У роботi використано методи теорiї випадкових
процесiв, теорiї ймовiрностей, математичної статистики, функцiональ-
ного аналiзу, теорiї стохастичних диференцiальних рiвнянь, опуклої
геометрiї тощо.

Наукова новизна одержаних результатiв. Наукова новизна ре-
зультатiв полягає в розробцi наукових основ стохастичного аналiзу
дробових i спорiднених процесiв та методiв статистичного оцiнювання
для них i базується на наступних положеннях. У дисертацiйнiй роботi
вперше:

— побудовано потраєкторнi iнтеграли вiдносно процесiв Вольтерра,
якi керуються шумом Левi або мартингальним шумом;

— введено мультистiйкий субординатор та мультидробовий процес
Пуассона, дослiджено їхнi властивостi та доведено функцiональнi
граничнi теореми, зокрема збiжнiсть випадкових блукань з непе-
рервним часом до мультидробового процесу Пуассона;
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— введено неевклiдовi узагальнення дробового броунiвського поля
Левi та дробового пуассонiвського поля, одержано iнтегральнi зо-
браження та граничнi теореми для них;

— доведено iснування i єдинiсть м’якого розв’язку змiшаного стоха-
стичного рiвняння теплопровiдностi з вiнерiвським та дробовим
броунiвським шумами;

— доведено iснування моментiв розв’язку стохастичного рiвняння
теплопровiдностi з дробовим броунiвським шумом;

— доведено теореми iснування та єдиностi для слабких i сильних
розв’язкiв стохастичного диференцiального рiвняння зi стохасти-
чною волатильнiстю;

— побудовано строго конзистентнi оцiнки невiдомого параметра зсуву
стохастичного диференцiального рiвняння зi стохастичною вола-
тильнiстю;

— побудовано строго конзистентнi статистичнi оцiнки невiдомого
параметру зсуву в дифузiйнiй моделi з дробовим броунiвським
рухом;

— побудовано строго конзистентнi статистичнi оцiнки невiдомого
параметру зсуву в ергодичнiй дробовiй моделi Орнштейна – Улен-
бека за дискретними спостереженнями та запропоновано метод
перевiрки гiпотези про знак цього параметра;

— побудовано конзистентнi статистичнi оцiнки невiдомого параме-
тру зсуву в неергодичнiй мультидробовiй моделi Орнштейна –
Уленбека та лiнiйнiй моделi з мультидробовим броунiвським рухом;

— у регресiйнiй моделi з центрованим гауссовим процесом побудо-
вано оцiнки максимальної вiрогiдностi невiдомого параметра та
доведено їхню строгу конзистентнiсть.

Удосконалено:
— умови iснування i єдиностi м’якого розв’язку стохастичного рiвня-

ння теплопровiдностi з дробовим броунiвським шумом;
— умови асимптотичної нормальностi дискретизованої оцiнки макси-

мальної вiрогiдностi в однорiднiй ергодичнiй дифузiйнiй моделi;
— умови строгої конзистентностi оцiнок невiдомого параметру зсуву

в дробовiй моделi Орнштейна – Уленбека.
Практичне значення одержаних результатiв. Робота має теоре-

тичний характер. Отриманi результати є внеском у теорiю та статистику
випадкових процесiв, а також у теорiю стохастичних диференцiальних
рiвнянь, як звичайних, так i з частинними похiдними. Запропонованi в
дисертацiї методи можуть бути корисними при дослiдженнi математи-
чних моделей випадкових явищ зi складною поведiнкою, зокрема тих,
якi характеризуються довгостроковою або короткостроковою залежнiстю.
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Особистий внесок здобувача. Основнi результати, що виносяться
на захист, отриманi автором самостiйно. У монографiї [1] здобувачем
написано пiдроздiли 1.1, 1.3, 1.5, 5.2–5.4, 5.6, додаток B. У спiльних стат-
тях з професором I. Молчановим [2, 3] спiвавтору належить постановка
задач та загальне керiвництво роботою, основнi результати отриманi
дисертантом особисто. В iнших роботах, опублiкованих у спiвавторствi,
особистий внесок здобувача полягає в наступному: [5–7] — побудова
дискретизованих оцiнок параметра зсуву та теореми про їхню строгу
конзистентнiсть; [8, 9] — постановка задач, визначення загальної схе-
ми дослiдження, iдей i методiв доведення основних результатiв; [10] —
теореми про оцiнки моментiв iнтегралiв за процесами Левi в загаль-
ному випадку, приклади iнтеграторiв у роздiлi 3, теореми роздiлу 5
про прийнятнi (p, α)-iнтегратори; [11, 12] — формулювання теорем iсну-
вання та єдиностi та їхнi доведення для випадку мультиплiкативної
волатильностi, доведення конзистентностi оцiнок для загального випад-
ку, приклади моделей зi стохастичною волатильнiстю; [13] — вступний
роздiл та перевiрка технiчних викладок; [14] — побудова статистичних
критерiїв, основнi результати щодо їхнiх властивостей, допомiжнi леми
щодо функцiї розподiлу статистики критерiю, асимптотична поведiн-
ка дисперсiї дробового процесу Орнштейна – Уленбека; [15] — роздiли
3 та 4; [16] — твердження про ймовiрностi потрапляння в нуль дробо-
вого процесу Орнштейна – Уленбека, обчислення його коварiацiйної
функцiї; [17] — асимптотичнi оцiнки зверху для траєкторiй та приростiв
мультидробового броунiвського руху, теореми про конзистентнiсть пара-
метра зсуву в мультидробових моделях, допомiжнi оцiнки для гауссових
процесiв; [18–20] — доведення основних результатiв щодо побудови i
конзистентностi оцiнок максимальної вiрогiдностi для окремого випадку
лiнiйного зсуву та стацiонарних приростiв; [21, 22] — доведення iснува-
ння та єдиностi розв’язку стохастичного диференцiального рiвняння з
частинними похiдними та апрiорних оцiнок для нього.

Апробацiя результатiв дисертацiї. Результати дисертацiї допо-
вiдались та обговорювались на наукових конференцiях та засiданнях
наукових семiнарiв провiдних українських та мiжнародних наукових
установ. Конференцiї:

— International Conference “Modern Stochastics: Theory and Applicati-
ons III”, м. Київ, Україна, 10–14 вересня 2012 р.

— Workshop “Stochastic Processes: Theory and Statistical Applications”,
м. Київ, Україна, 25 квiтня 2013 р.

— 18th European Young Statisticians Meeting, м. Осiєк, Хорватiя, 26–30
серпня 2013 р.
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— 10th International Conference “Computer Data Analysis and Modeling:
�eoretical and Applied Stochastics”, м. Мiнськ, Бiлорусь, 10–14 вересня
2013 р.

— Workshop “Statistique Asymptotique des Processus Stochastiques X”,
м. Ле-Ман, Францiя, 17–20 березня 2015 р.

— International Conference “Probability, Reliability and Stochastic Optimi-
zation”, м. Київ, Україна, 7–10 квiтня 2015 р.

— 11th International Conference “Computer Data Analysis and Modeling:
�eoretical and Applied Stochastics”, м. Мiнськ, Бiлорусь, 6–10 вересня
2016 р.

— Limit Theorems in Probability Theory, Number Theory and Mathematical
Statistics: International workshop in honour of Prof. V. V. Buldygin,
м. Київ, Україна, 10–12 жовтня 2016 р.

— XV Мiжнародна конференцiя студентiв, аспiрантiв та молодих
вчених «Шевченкiвська весна 2017», м. Київ, Україна, 4–6 квiтня
2017 р.

— 61st ISI World Statistics Congress, м. Марракеш, Марокко, 16–21 липня
2017 р.

— International Conference on Differential Equations, Mathematical Physics
and Applications, м. Черкаси, Україна, 17–19 жовтня 2017 р.

— Воркшоп «Фрактальнi структури в математицi та її застосуваннях»,
м. Київ, Україна, 6 квiтня 2018 р.

— International Conference “Modern Stochastics: Theory and Applicati-
ons IV”, м. Київ, Україна, 24–26 травня 2018 р.

— 12th International Vilnius Conference on Probability �eory and Math-
ematical Statistics and 2018 IMS Annual Meeting on Probability and
Statistics, м. Вiльнюс, Литва, 2–6 липня, 2018 р.

Науковi семiнари:
— Семiнар Iнституту математичної статистики та актуарної науки

Унiверситету Берна, м. Берн, Швейцарiя, 2013 р.
— Семiнар Департаменту актуарної науки Унiверситету Лозанни,

м. Лозанна, Швейцарiя, 2013 р.
— Семiнар «Теорiя ймовiрностей та математична статистика» кафедри

теорiї ймовiрностей, статистики та актуарної математики Київського
нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка, м. Київ, Україна,
2014 р., 2018 р.

— Cемiнар Департаменту математики Унiверситету Осло, м. Осло,
Норвегiя, 2016 р., 2018 р.

— Семiнар «Стохастика та її застосування» кафедри дослiдження
операцiй факультету кiбернетики Київського нацiонального унiвер-
ситету iменi Тараса Шевченка, м. Київ, Україна, 2016 р., 2019 р.
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— Семiнар «Асимптотичнi методи в статистицi» механiко-матема-
тичного факультету Київського нацiонального унiверситету iменi
Тараса Шевченка, м. Київ, Україна, 2016 р.

— «Київський семiнар з функцiонального аналiзу», Iнститут матема-
тики НАН України, м. Київ, Україна, 2018 р.

— «Семiнар з фрактального аналiзу» Iнституту математики НАН Ук-
раїни i Нацiонального педагогiчного унiверситету iменi М. П. Дра-
гоманова, м. Київ, Україна, 2019 р.

— Семiнар «Статистичнi проблеми для випадкових процесiв i полiв»
кафедри математичного аналiзу та теорiї ймовiрностей Нацiональ-
ного технiчного унiверситету України «Київський полiтехнiчний
iнститут iменi Iгоря Сiкорського», м. Київ, Україна, 2019 р.

— Семiнар «Асимптотичнi та аналiтичнi методи для задач матема-
тичної фiзики» кафедри математичної фiзики Київського нацiо-
нального унiверситету iменi Тараса Шевченка, м. Київ, Україна,
2019 р.

— Cемiнар Iнституту кiбернетики iменi В. М. Глушкова НАН України
«Математичнi методи дослiдження операцiй та їх застосування»,
м. Київ, Україна, 2019 р.

— Семiнар «Теорiя стохастичних процесiв та її застосування» кафедри
теоретичної та прикладної статистики Львiвського нацiонального
унiверситету iменi Iвана Франка, м. Львiв, Україна, 2019 р.

— Семiнар Iнституту математичної стохастики Технiчного унiверси-
тету Дрездена, м. Дрезден, Нiмеччина, 2019 р.

Публiкацiї. Основнi результати роботи викладено в монографiї [1],
21 науковiй статтi [2–22] i додатково вiдображено в 13 матерiалах кон-
ференцiй [23–35]. Статтi опублiковано у виданнях, що внесенi до пе-
релiку наукових фахових видань України, та iноземних перiодичних
фахових виданнях. Зокрема, 18 статей опублiковано у виданнях, якi iнде-
ксуються в мiжнародних наукометричних базах: [2, 3, 5, 7, 10, 12–20] — у
Scopus, [2, 3, 6, 7, 10–14, 16, 18, 19, 21, 22] — у Web of Science.

Структура та обсяг дисертацiї. Дисертацiя складається зi вступу,
шести роздiлiв, розбитих на пiдроздiли, висновкiв, списку використаних
джерел (249 найменувань), та додатку, який мiстить список публiкацiй
здобувача за темою дисертацiї та вiдомостi про апробацiю результатiв.
Повний обсяг дисертацiї становить 354 сторiнки, основний текст займає
309 сторiнок.



8

ОСНОВНИЙ ЗМIСТ РОБОТИ

Увступi обґрунтовано актуальнiсть теми дисертацiйної роботи, визна-
чено мету i задачi дослiдження, видiлено наукову новизну та практичне
значення отриманих результатiв.

Перший роздiл мiстить короткий iсторичний огляд лiтератури за
тематикою дисертацiї та висвiтлює сучасний стан вивчення проблем,
схожих до тих, що розглядаються в дисертацiйнiй роботi.

У другому роздiлi наведено основнi означення й позначення, якi
використано в дисертацiї, та твердження, що мають безпосереднє вiдно-
шення до змiсту дисертацiйної роботи. Також у цьому роздiлi описано
деякi дробовi i спорiдненi моделi та доведено низку допомiжних результа-
тiв для них. У пiдроздiлi 2.1 наведено означення дробового броунiвського
руху та основнi факти про нього.

У пiдроздiлi 2.2 розглянуто дробовий процес Орнштейна – Уленбека,
який є розв’язком рiвняння Ланжевена вигляду

Xt = x0 + θ

t∫
0

Xs ds + σBH
t , t > 0, (2.6)

де x0 ∈ �, θ ∈ �,σ > 0 — дiйснi параметри, а BH — дробовий броунiвський
рух з iндексом Хюрста H ∈ (0,1). Дослiджено коварiацiйну структуру
цього процесу, знайдено оцiнку зверху для ймовiрностi потрапляння в
нуль. Нехай τ — перший момент вiдвiдування нуля процесом X , заданим
рiвнянням (2.6).

Теорема 2.3. 1. Якщо θ 6 0, то P(τ < ∞) = 1.
2. Якщо θ > 0, то P(τ < ∞) ∈ (0,1], причому має мiсце оцiнка

P(τ < ∞) 6 C1

( x0

σ

) 1
H−2

exp

(
−

θ2H x2
0

σ2Γ(2H + 1)

)
,

де C1 > 0 — деяка стала.

Цю теорему застосовано для визначення дробового процесу Кокса –
Iнгерсолла – Росса (пiдроздiл 2.3), який збiгається з квадратом дробового
процесу Орнштейна – Уленбека до моменту першого потрапляння в нуль.

У пiдроздiлi 2.4 введено потраєкторне iнтегрування вiдносно проце-
сiв Вольтерра, якi керуються шумом Левi або мартингальним шумом.
Встановлено умови iснування iнтеграла в термiнах дробових похiдних
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та вивчено його властивостi. Окрему увагу придiлено випадку субор-
динованого вiнерiвського процесу, зокрема детально вивчено випадки
складеного пуассонiвського, стiйкого та гамма субординаторiв. Як при-
клад розглянуто так званий дробовий процес Левi за перетворенням
Молчана – Голосова.

Третiй роздiл присвячено мультидробовим та неевклiдовим узагаль-
ненням дробових процесiв.

У пiдроздiлi 3.1 введено мультистiйкий субординатор, який уза-
гальнює стiйкий субординатор на випадок змiнного в часi параметра
стiйкостi. За його допомогою означено мультидробовий процес Пуас-
сона. Нехай β : �+ → (0,1)— неперервна функцiя. Розглянемо точко-
вий процес Пуассона Π = {(ti, xi)} на �+ × (0,∞) з мiрою iнтенсивностi
ν(dt, dx) = β(t)x−β(t)−1dt dx. Випадковий процес

D(t) =
∑
ti6t
(ti,xi)∈Π

xi, t > 0.

будемо називати мультистiйким субординатором з iндексом β(t), t > 0.
Якщо β(t) = β є константою, то перетворення Лапласа D(t) збiгається з
перетворенням Лапласа β-стiйкого субординатора.

Нехай E(r) = inf{t > 0 : D(t) > r}— неперервна справа обернена для
D(t). Крiм того, нехай N(t)— однорiдний процес Пуассона з iнтенсивнiстю
λ, який не залежить вiд Π. Процес X(t) = N(E(t)), t > 0, називається
мультидробовим процесом Пуассона з iндексом β(t), t > 0.

Встановлено такi властивостi мультистiйкого субординатора та обер-
неного процесу:

1. Якщо β∗ B supt β(t) < 1, то процес D неперервний за ймовiрнiстю.
2. Процес D має незалежнi прирости.
3. Траєкторiї D є м. н. строго зростаючими.
4. Траєкторiї E м. н. неперервнi i неспаднi.
Для введених процесiв одержано низку граничних теорем. Нехай

{Jnk,n > 1, k > 1} — такi невiд’ємнi незалежнi випадковi величини, що

P(Jnk > t) = t−β(k/n)L
(
tβ(k/n)/β

∗
)

для деякої функцiї L(t), що повiльно змiнюється на нескiнченностi. Ви-
значимо послiдовностi нормуючих сталих {an,n > 1} i {bnk,n > 1, k > 1}
таким чином: a−β

∗

n L(an) =
1
n , bnk = aβ

∗/β(k/n)
n . Нехай δx — дельта-мiра,

зосереджена в точцi x.
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Теорема 3.1. Точковий процес Nn =
∑∞

k=1 δ(kn−1,b−1
nk

Jnk) слабко збiгається до
точкового процесу Пуассона Π.

Теорема 3.2. Припустимо, що β∗ B inf t β(t) > 0 i β∗ < 1. Тодi
∑

k6nt b−1
nk Jnk

слабко збiгається до D(t) при n→∞.

Нехай Y (p)i , i > 1, — незалежнi однаково розподiленi випадковi ве-
личини, незалежнi вiд Jnk , n > 1, k > 1, такi, що P

(
Y (p)i = 1

)
= p,

P
(
Y (p)i = 0

)
= 1 − p. Позначимо S(p)(t) =

∑
i6t Y (p)i .

Теорема 3.3. Припустимо, що β∗ > 0 i β∗ < 1. Якщо pn ↓ 0 при n → ∞,
то випадкове блукання з неперервним часом S(pn)(λEn(t)/pn) збiгається до
мультидробового процесу Пуассона N(E(t)) при n→∞ в M1-топологiї на
D(�+,�).

У пiдроздiлi 3.2 дослiджено узагальнення дробового броунiвського
поля Левi в евклiдовому просторi, яке ґрунтується на замiнi евклiдової
норми iншою нормою в �d . Замкнена обмежена множина F ⊂ �d

називається зiрковим тiлом, якщо для кожного u ∈ F iнтервал [0,u)
мiститься у внутрiшностi F. Функцiонал Мiнковського вiд F визначається
як ‖u‖F = inf{s > 0 : u ∈ sF} i є неперервною функцiєю вiд u ∈ �d .

Означення 3.2. Центроване гауссове випадкове поле XF(z), z ∈ �d , iз
коварiацiйною функцiєю

CF(z1, z2) =
1
2

[
‖z1‖

2H
F + ‖z2‖

2H
F − ‖z1 − z2‖

2H
F

]
, z1, z2 ∈ �

d ,

називається дробовим броунiвським полем Мiнковського (ДБПМ) з параме-
тром Хюрста H ∈ (0,1] та асоцiйованим зiрковим тiлом F.

Показано, що введена сiм’я процесiв збiгається з сiм’єю всiх автомо-
дельних гауссових полiв зi стацiонарними приростами.

Lp-кулею для p > 0 називається зiркове тiло F таке, що (�d, ‖ · ‖F) є
iзометрично вкладеним в Lp([0,1]). Доведено, що ДБПМ iснує тодi i тiльки
тодi, коли H ∈ (0,1] i F є Lp-кулею з p = 2H. Для Lp-кулi F норма ‖z‖F
допускає зображення ‖z‖pF =

∫
�d−1 |〈z,u〉|pσ(du) для скiнченної парної

мiри σ на одиничнiй евклiдовiй сферi �d−1. Ця мiра σ називається
спектральною мiрою вiдповiдного ДБПМ XF(·).

Для ДБПМ одержано декiлька iнтегральних зображень. Нехай Wσ —
бiлий шум в�d з контрольною мiрою m, яка має напрямкову компоненту
σ(du) та радiальну компоненту (2π)−d/2rd−1dr ; Ŵσ — перетворення Фур’є
вiд Wσ, визначене в сенсi узагальнених функцiй.
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Теорема 3.4. ДБПМ зi спектральною мiрою σ можна подати у виглядi

XF(z) = aH,d

∫
�d

eı〈z,y〉 − 1
‖y‖H+d/2Ŵσ(dy) ,

де aH,d = 2(2π) d−1
4 (HΓ(2H) sin(Hπ)) 12 .

Наслiдок 3.4. ДБПМ зi спектральною мiрою σ можна подати у виглядi

XF(z) = aH,dbH,d

∫
�d

[‖z − u‖H−d/2 − ‖u‖H−d/2]Wσ(du),

де bH,d = 2−HΓ
( 1

2(−H + d/2)
)
/Γ

( 1
2(H + d/2)

)
.

Твердження 3.5. Нехай BH — дробовий броунiвський рух на дiйснiй осi,
а M — незалежний вiд BH гауссiв бiлий шум на одиничнiй сферi �d−1 з
контрольною мiрою σ. Тодi

XF(z) =
∫
�d−1

BH(〈z, v〉)M(dv)

є ДБПМ зi спектральною мiрою σ.

Розглянемо властивостi ДБПМ по вiдношенню до їхнiх зiркових тiл.

Твердження 3.6. Нехай Fn, n > 1, — послiдовнiсть Lp-куль з p = 2H така,
що ‖u‖Fn → ‖u‖F для зiркового тiла F . Тодi F є Lp-кулею, i скiнченновимiрнi
розподiли XFn збiгаються до скiнченновимiрних розподiлiв XF . Якщо при
цьому iснує ε > 0 таке, що Fn ⊃ εBd

2 для всiх достатньо великих n, то
XFn слабко збiгається до XF у просторi неперервних функцiй на довiльнiй
компактнiй пiдмножинi �d .

Твердження 3.7. Для двох ДБПМ XF1 i XF2

E sup
z∈D
|XF1(z)| > E sup

z∈D
|XF2(z)|

для кожної компактної множини D ⊂ �d тодi i тiльки тодi, коли F1 ⊂ F2.

Твердження 3.9. Нехай XF1 i XF2 — два незалежних ДБПМ з асоцiйованими
зiрковими тiлами F1 i F2. Тодi XF1 + XF2 є ДБПМ з асоцiйованим зiрковим
тiлом F = F1 +p F2, яке є p-сумою F1 i F2 для p = 2H (тобто ‖u‖2H

F =

‖u‖2H
F1
+ ‖u‖2H

F2
).
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У пiдроздiлi 3.3 розглядається випадкове поле, породжене точковим
процесом Пуассона на�d×[0,∞), як має таку ж саму коварiацiйну функцiю,
що й ДБПМ. Нехай H ∈ (0, 1

2), NH = {(xi,ri), i > 1}— точковий процес
Пуассона на �d × (0,∞) з мiрою iнтенсивностi νH(dx, dr) = dx r−d−1+2Hdr .
Нехай K — опукле тiло в �d з непорожньою внутрiшнiстю. Дробовим
пуассонiвським полем з iндексом Хюрста H та параметром форми K
називається випадкове поле

ξ(z) =
∫

�d×(0,∞)

(1z∈x+rK − 10∈x+rK) NH(dx, dr) . (3.24)

Для того, щоб пiдкреслити залежнiсть поля вiд параметра форми та
iндексу Хюрста, вживатимемо запис ξK або ξK,H .

Якщо K — опукле тiло в �d , то його радiальне середнє тiло порядку p,
яке позначається RpK , визначається для p > −1 спiввiдношенням

‖u‖RpK =
©« 1

Vd(K)

∫
K

ρK(x,u)pdxª®¬
−1/p

,

де ρK(x,u) = max{t : x + tu ∈ K}— зображення межi K в сферичних
координатах з початком координат, розташованим в точцi x, Vd(K)
позначає d-вимiрну мiру Лебега множини K .

Теорема 3.5. Коварiацiйна функцiя дробового пуассонiвського поля ξ, за-
даного формулою (3.24), збiгається з коварiацiйною функцiєю ДБПМ X з

асоцiйованим зiрковим тiлом F =
(

H
Vd(K)

)1/2H
R−2HK .

Доведено граничнi теореми, яка зображують ДБПМ як границю дро-
бових пуассонiвських полiв.

Твердження 3.10. Скiнченновимiрнi розподiли a−HξK(az) збiгаються при
a→∞ до скiнченновимiрних розподiлiв ДБПМ XF(z), z ∈ �d , з асоцiйованим
зiрковим тiлом F, заданим формулою (3.27). Крiм того, a−H

∫
L ξK(az) dz

збiгається за розподiлом при a → ∞ до
∫

L XF(z) dz для кожної обмеженої
борелiвської множини L.

Теорема 3.6. Скiнченновимiрнi розподiли випадкового поля
√

1 − 2H ξK,H(z),
z ∈ �d , збiгаються при H ↑ 1

2 до скiнченновимiрних розподiлiв ДБПМ X(z),
z ∈ �d , з параметром Хюрста H = 1

2 й асоцiйованим зiрковим тiлом
F = 1

2Π
∗K (тут Π∗K позначає полярне проекцiйне тiло до K).
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Нехай p > 1
2 , Np — це точковий процес Пуассона з iнтенсивнiстю

νp(dx, dr) = dx r−d−1+2pdr . Для C > 0 визначимо

ηC,p(z) =
∫

�d×[0,C]

(1z∈x+rK − 10∈x+rK) Np(dx, dr) .

Теорема 3.7. Для довiльного p > 1
2 скiнченновимiрнi розподiли випадкового

поля C1/2−pηC,p(z), z ∈ �d , збiгаються при C → ∞ до скiнченновимiрних
розподiлiв ДБПМ з параметром Хюрста H = 1

2 i асоцiйованим зiрковим
тiлом F =

(
p − 1

2
)
Π∗K .

У пiдроздiлi 3.4 отримано асимптотичнi оцiнки з iмовiрнiстю 1 швид-
костi зростання траєкторiй мультидробового броунiвського руху та його
приростiв. Нехай H : �+ → (0,1)— неперервна функцiя, яка задовольняє
умови:
(D1) Iснують такi сталi 0 < h1 < h2 6 1, що для будь-якого t > 0

h1 6 Ht 6 h2.

(D2) Iснують такi сталi D > 0 та κ ∈ (0,1], що для всiх t > s > 0

|Ht − Hs | 6 D |t − s |κ .

Мультидробовий броунiвський рух з функцiональним параметром H
визначається як

Yt =

∫
�

eitu − 1
|u|Ht+1/2W̃(du), t > 0,

де W̃(du)— перетворення Фур’є бiлого шуму W(du).
Основними результатами пiдроздiлу є наступнi двi теореми.

Теорема 3.14. Нехай функцiя Хюрста H задовольняє умови (D1) та (D2).
Тодi для будь-якого δ > 0 iснує таке tδ, що для всiх t > tδ

|Y (t)| 6
(
th∗+δ ∨ 1

)
ξ м. н.,

де h∗ = limt→∞ Ht , ξ —така невiд’ємна випадкова величина, що для всiх
u > 0

P(ξ > u) 6 C1e−C2u2

для деяких додатних сталих C1 = C1(δ) та C2 = C2(δ).
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Теорема 3.17. Для будь-якого ε > 0 та будь-якого p > 2 iснує така не-
вiд’ємна випадкова величина η = η(ε, p), що для всiх 0 6 t2 < t1 6 t2 + 1

|Y (t1) − Y (t2)| 6
(
th2+ε
1 ∨ 1

)
(t1 − t2)h3 (|ln(t1 − t2)|p ∨ 1) η м. н.,

де h3 = min {h1, κ}, причому iснують такi додатнi сталi C1 = C1(ε, p) та
C2 = C2(ε, p), що для всiх u > 0

P(η > u) 6 C1e−C2u2
.

Як допомiжнi результати, що мають самостiйне значення, одержано
асимптотичнi оцiнки з iмовiрнiстю 1 швидкостi зростання траєкторiй
гауссового процесу та деяких функцiоналiв вiд нього в термiнах коварiа-
цiйної функцiї приростiв.

Четвертий роздiл присвячено стохастичним диференцiальним рiв-
нянням з частинними похiдними, якi мiстять дробовий броунiвський
рух. У пiдроздiлi 4.1 вивчається наступна крайова задача Неймана для
неавтономного стохастичного диференцiального рiвняння з частинни-
ми похiдними параболiчного типу в цилiндричнiй областi D × (0,T),
керованого нескiнченновимiрним дробовим шумом:

du(x, t) =
(
div

(
k(x, t)∇u(x, t)

)
+ f

(
u(x, t)

) )
dt + h

(
u(x, t)

)
WH(x, dt),

(x, t) ∈ D × (0,T),
u(x,0) = ϕ(x), x ∈ D,
∂u(x, t)
∂n(k)

= 0, (x, t) ∈ ∂D × [0,T].

(4.1)

Тут D ⊂ �d — обмежена область з межею ∂D, що належить класу C2+β з
деяким β ∈ (0,1), k =

{
ki,j

}
: D × [0,T] → �d×d — матричнозначне поле,

n(k)(x) B k(x, t)n(x)— конормальне векторне поле, ∂u(x,t)
∂n(k) — конормальна

похiдна u вiдносно k , n(x) ∈ �d — зовнiшнiй нормальний вектор до ∂D.
Накладаються такi умови на коефiцiєнти та початкове значення.

(E1) Коефiцiєнти ki j задовольняють такi припущення:
(i) ki,j = k j,i для всiх i, j = 1, . . . , d;

(ii) ki,j ∈ Cβ,β′(D × [0,T]) для всiх i, j = 1, . . . , d та для деякого
β′ ∈ (12,1];

(iii) ∂
∂xl

ki,j ∈ Cβ,β/2(D × [0,T]) для всiх i, j, l = 1, . . . , d;
(iv) iснує таке k > 0, що

d∑
i,j=1

ki,j(x, t)qiq j > k |q |2 ,
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для всiх x ∈ D, t ∈ [0,T], q ∈ �d ;

(v) (x, t) 7→
d∑

i=1
ki,j(x, t)ni(x) ∈ C1+β,(1+β)/2(∂D × [0,T]) для всiх j;

(vi) конормальне векторне поле (x, t) 7→ n(k)(x, t) = k(x, t)n(x) спря-
моване назовнi, нiде не дотичне до ∂D для будь-якого t.

(E2) Початкова умова ϕ ∈ C2+β(D) задовольняє конормальну крайову
умову вiдносно k .

(E3) f , h, h′ : �→ �— глобально лiпшицевi функцiї.
Нехай ‖ · ‖2 та ‖ · ‖∞ — це норми в L2(D) та L∞(D) вiдповiдно. При-

пустимо, що
{
e j, j ∈ �

}
— ортонормований базис у L2(D),

{
µ j, j ∈ �

}
—

послiдовнiсть додатних дiйсних чисел, якi задовольняють умову:

(E4) sup
j

e j

∞
< ∞ та

∞∑
j=1

µ
1/2
j < ∞.

Нехай BH
j =

{
BH

j (t), t > 0
}
, j ∈ �, — це послiдовнiсть одновимiрних неза-

лежних броунiвських рухiв з iндексом Хюрста H ∈ (1/2,1), визначених на
стохастичному базисi (Ω,F ,�,P). L2(D)-значний дробовий броунiвський
рух WH =

{
WH(·, t), t > 0

}
визначається як WH(·, t) =

∑∞
j=1 µ

1/2
j e j(·)BH

j (t),
де ряд збiгається м. н. в L2(D). Розв’язок задачi (4.1) розумiється у м’якому
сенсi. Основним результатом пiдроздiлу є наступна теорема.

Теорема 4.1. Нехай H ∈ (1/2,1), α ∈ (1−H,1/2). Припустимо, що виконано
умови (E1)–(E4). Тодi задача (4.1) має єдиний м’який розв’язок.

На вiдмiну вiд результатiв M. Санс-Соле та П.-А. Вiллермо1, єдинiсть
встановлено в повнiстю нелiнiйному випадку, тобто без припущення
афiнностi коефiцiєнта при дробовому броунiвському русi, та для всiх
H ∈ (1/2,1). Доведено також, що за припущень теореми розв’язок u задачi
(4.1) задовольняє E supt∈[0,T],x∈D |u(t, x)|

p < ∞ для всiх p > 0.
У пiдроздiлi 4.2 розглянуто аналогiчну задачу для змiшаного рiвняння,

яке мiстить як вiнерiвську, так i дробово-броунiвську компоненту, а саме:

du(x, t) =
(
div

(
k(x, t)∇u(x, t)

)
+ f

(
u(x, t)

) )
dt + g

(
u(x, t)

)
W(x, dt)

+ h
(
u(x, t)

)
WH(x, dt), (x, t) ∈ D × (0,T), (4.51)

u(x,0) = ϕ(x), x ∈ D, (4.52)
∂u(x, t)
∂n(k)

= 0, (x, t) ∈ ∂D × [0,T]. (4.53)
1Sanz-Solé, М. Mild sulutions for a class of fractional SPDEs and their sample paths / M. Sanz-Solé,

P.-A. Vuillermot // Journal of Evolution Equations. — 2009. — Vol. 9, no. 2. — P. 235–265.
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Припускається, що виконуються умови (E1) та (E2) попереднього пiдроз-
дiлу, а також умова
(E′3) f ,g : �→ �— лiпшицевi функцiї, h : �→ �— афiнна функцiя.

Нехай
{
λ j, j ∈ �

}
i
{
µ j, j ∈ �

}
— двi послiдовностi додатних дiйсних чи-

сел, та {ei, i ∈ �} — ортонормований базис в L2(D), такi, що

(E′4) sup
j

e j

∞
< ∞,

∞∑
j=1

λ j < ∞,

∞∑
j=1

µ
1/2
j < ∞.

Нехай B j =
{
B j(t), t > 0

}
, j ∈ �, — послiдовнiсть одновимiрних незале-

жних вiнерiвських процесiв визначених на (Ω,F ,�,P). L2(D)-значний
вiнерiвський процес W = {W(·, t), t > 0} вводиться за допомогою рiвностi
W(·, t) =

∑∞
j=1 λ

1/2
j e j(·)B j(t), де ряд збiгається в L2(Ω,F ,P).

Теорема 4.2. Нехай H ∈
(

d+1
d+2,1

)
та виконуються припущення (E1), (E2),

(E′3), (E
′
4). Тодi задача (4.51)–(4.53) має єдиний м’який розв’язок.

П’ятий роздiл присвячено оцiнюванню параметра зсуву в моделях зi
стохастичною волатильнiстю. Спочатку у пiдроздiлi 5.1 вивчається одно-
рiдне стохастичне диференцiальне рiвняння з невiдомим параметром
зсуву θ ∈ �:

Xt = x0 + θ

t∫
0

a(Xs)ds +

t∫
0

b(Xs)dWs,

де x0 ∈ �, a, b : � → �— вимiрнi функцiї, {Wt, t > 0}— стандартний
вiнерiвський процес.

Позначимо c(x) = a(x)
b(x)2 , d(x) = a(x)2

b(x)2 , ϕθ(x) = exp
{
−2θ

∫ x
0 c(y)dy

}
та

Φθ(x) =
∫ x

0 ϕθ(y)dy.
Припустимо, що виконуються такi умови.

(F1) Для деякого L > 0 та будь-яких x, y ∈ �

|a(x) − a(y)| + |b(x) − b(y)| 6 L |x − y | .

(F2) Φθ(+∞) = −Φθ(−∞) = +∞.
(F3) Gθ :=

∫+∞
−∞

dx
b(x)2ϕθ (x)

< ∞.
(F4) Iснують такi K > 0 та p > 0, що

|b(x)|−1 6 K(1 + |x |p).

(F5) E |ξθ |r ≡

+∞∫
−∞

|x |r µθ(x) dx < ∞ для всiх r > 0, де µθ(x) = 1
Gθb(x)2ϕθ (x)

,

x ∈ �— iнварiантна щiльнiсть.
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(F6) a не є тотожним нулем.
Нехай 0 < α < 1. Припустимо, що ми спостерiгаємо процес X у

дискретнi моменти часу tn
k = k/n, 0 6 k 6 n1+α. Розглянемо оцiнку

θ̂n =

∑n1+α

k=1 c
(
Xk−1

n

)
∆Xn

k

n−1 ∑n1+α

k=1 d
(
Xk−1

n

) ,
де ∆Xn

k = Xk
n
− Xk−1

n
. Основним результатом пiдроздiлу є теорема про

асимптотичнi властивостi цiєї оцiнки.

Теорема 5.1. Припустимо, що виконуються умови (F1)–(F6). Тодi

(i) θ̂n
P
−→ θ при n→∞,

(ii) nα/2
(
θ̂n − θ

)
⇒ N (0,1/E d(ξθ)) при n→∞.

У пiдроздiлi 5.2 дослiджується стохастичне диференцiальне рiвняння,
коефiцiєнт дифузiї якого мiстить додатковий випадковий процес Y :

Xt = X0 +

t∫
0

a(s,Xs) ds +

t∫
0

σ(s,Xs,Ys) dWs, t ∈ [0,T], (5.20)

Доведено рiзнi теореми iснування та єдиностi слабких i сильних розв’яз-
кiв цього рiвняння (теореми 5.2–5.9), якi є аналогами вiдомих теорем для
звичайного стохастичного диференцiального рiвняння. Розглядаються
пiдходи Скорохода, Струка – Варадана, Ямада – Ватанабе, та стандартнi
умови Лiпшица. У пунктi 5.2.1 детально вивчається випадок мультиплiка-
тивної волатильностi, тобто σ(t, x, y) = σ1(t, x)σ2(t, y), загальний випадок
розглянуто в пунктi 5.2.2.

У пiдроздiлi 5.3 розглядається задача оцiнювання невiдомого параме-
тра зсуву θ для такої параметризованої версiї рiвняння (5.20):

Xt = X0 + θ

t∫
0

a(s,Xs) ds +

t∫
0

σ(s,Xs,Ys) dWs, t ∈ [0,T].

Основна задача полягає в оцiнюваннi невiдомого параметра θ за непе-
рервними спостереженнями X та Y . Запропоновано двi оцiнки. Перша —
це оцiнка найменших квадратiв вигляду

θ̃T =

∫T
0 a(t,Xt) dXt∫T
0 a2(t,Xt) dt

.

Припускається, що для всiх t > 0 та деякої сталої C > 0
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(G1) E
∫ t

0 a2(s,Xs) ds < ∞,
(G2)

∫∞
0 a2(s,Xs) ds = ∞ м. н.,

(G3) |σ(t,Xt,Yt)| 6 C м. н.

Теорема 5.10. За припущень (G1)–(G3) оцiнка θ̃T є строго конзистентною
при T →∞.

Друга оцiнка — це оцiнка максимальної вiрогiдностi. Вона має вигляд

θ̂T =

∫T
0 f (t,Xt,Yt) dXt∫T
0 g2(t,Xt,Yt) dt

,

де f (t, x, y) = a(t,x)
σ2(t,x,y) , g(t, x, y) =

a(t,x)
σ(t,x,y) . Припускається, що для всiх t > 0

(H1) σ(t,Xt,Yt) , 0 м. н.,
(H2) E

∫ t
0 g

2(s,Xs,Ys) ds < ∞,
(H3)

∫∞
0 g2(s,Xs,Ys) ds = ∞ м. н.

Теорема 5.11. За припущень (H1)–(H3) оцiнка θ̂T є строго конзистентною
при T →∞.

Як приклад у пунктi 5.3.2 розглянуто лiнiйну модель

dXt = θXt dt + Xtσ2(Yt) dWt, X0 = x0 ∈ �,

у якiй Y є розв’язком рiвняння

dYt = α(Yt) dt + β(Yt) dW1
t , Y0 = y0 ∈ J,

де W , W1 — два вiнерiвськi процеси, можливо корельованi. Для даної
моделi в теоремi 5.12 встановлено умови строгої конзистентностi оцiнки
максимальної вiрогiдностi. Розглянуто декiлька прикладiв процесу Y , для
яких умови теореми 5.12 виконуються, а саме: лiнiйну модель, процес
Орнштейна – Уленбека, геометричний броунiвський рух та процес Кокса –
Iнгерсолла – Росса.

У пунктi 5.3.3 дослiджено iнший приклад, процес Орнштейна – Уленбе-
ка зi стохастичною волатильнiстю, який задається рiвнянням

Xt = X0 + θ

t∫
0

Xs ds +

t∫
0

σ(Ys) dWs, t ∈ [0,T].

Припускається, що процес Y не залежить вiд вiнерiвського процесу W , а
коефiцiєнт дифузiї σ(Y ) задовольняє умову: iснують такi додатнi сталi
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σ1 та σ2, що σ1 6 σ(Yt) 6 σ2 м. н. для всiх t > 0. У теоремi 5.13 доведено,
що за цих припущень оцiнки найменших квадратiв та максимальної
вiрогiдностi параметра θ є строго конзистентними при T →∞.

У шостому роздiлi дослiджуються задачi статистичного оцiнювання
невiдомого параметра зсуву в моделях, якi мiстять дробовi та мультидро-
бовi процеси.

У пiдроздiлi 6.1 розглядається задача оцiнювання невiдомого параме-
тра зсуву θ для стохастичного диференцiального рiвняння з дробовим
броунiвським рухом вигляду

Xt = x0 + θ

t∫
0

a(Xs) ds +

t∫
0

b(Xs) dBH
s .

Вiдношення вiрогiдностi подано у виглядi функцiї вiд процесу, що спо-
стерiгається. В окремому випадку встановлено збiжнiсть дискретизованої
оцiнки максимальної вiрогiдностi до iстинного значення параметра θ.
Запропоновано три нестандартнi оцiнки невiдомого параметра за дис-
кретними спостереженнями процесу X у точках tn

k = k2−n, k = 0,1, . . . ,22n.
Доведено строгу конзистентнiсть одержаних оцiнок та знайдено їхню
швидкiсть збiжностi до iстинного значення параметра.

Пiдроздiл 6.2 присвячено статистичним задачам для дробового процесу
Орнштейна –Уленбека X , що є розв’язком рiвняння Ланжевена (2.6). У
пунктi 6.2.1 вивчаються оцiнки параметра зсуву θ для випадку θ > 0.
Спочатку розглядається та оцiнка за неперервними спостереженнями

θ̂T =
X2

T − x2
0

2
∫T

0 X2
t dt

,

яку у випадку H ∈ (12,1) можна записати у виглядi θ̂T =

∫T
0 Xt dXt∫T
0 X2

t dt
.

Теорема 6.6. Нехай H ∈ (0,1). Для θ > 0 оцiнка θ̂T є строго конзистентною
при T →∞.

Далi розглядаються дискретнi аналоги оцiнки θ̂T . Припускається, що
траєкторiя X = X(t) спостерiгається в точках tk,n =

k
n , 0 6 k 6 nm, n > 1, де

m > 1 — деяке фiксоване цiле число. Вивчаються оцiнки

θ̃
(1)
n (m) =

n
∑nm−1

k=0 Xk,n∆Xk,n∑nm−1
k=0 X2

k,n

та θ̃
(2)
n (m) =

n
(
X2

nm−1 − x2
0

)
2
∑nm−1

k=0 X2
k,n

,

де Xk,n = Xtk ,n , ∆Xk,n = Xk+1,n − Xk,n.



20

Теорема 6.7. Нехай H ∈ (0,1), θ > 0. Тодi для довiльного m > 1 оцiнки θ̃(1)n (m)
та θ̃(2)n (m) є строго конзистентними.

У пунктi 6.2.2 дослiджуються оцiнки ергодичного типу для випадку
θ < 0. Для випадку неперервних спостережень одержано такий результат.

Теорема 6.8. Нехай H ∈ (0,1). Для θ < 0 оцiнка

θ̂
(3)
T = −

©« 1
σ2HΓ(2H)T

T∫
0

X2
t dtª®¬

− 1
2H

є строго конзистентною при T →∞.

Оцiнку θ̂(3)T можна дискретизувати таким чином. Нехай h > 0. Припу-
стимо, що траєкторiя процесу X = X(t) спостерiгається в моменти часу
tk = kh, k = 0,1, . . . ,n.

Теорема 6.9. Нехай H ∈ (0,1). Для θ < 0 оцiнка

θ̃
(3)
n = −

(
1

σ2HΓ(2H)n

n−1∑
k=0

X2
kh

)− 1
2H

є строго конзистентною при n→∞.

У пунктi 6.2.3 розроблено новий метод перевiрки гiпотези знак па-
раметра зсуву процесу Орнштейна – Уленбека. Критерiй використовує
статистику

Z(t) =
ln+ ln |Xt |

ln t
, t > 1.

Покладемо

g(0, x0, t, c) = Φ
(
etc − x0

tH

)
+ Φ

(
etc + x0

tH

)
− 1,

де Φ— функцiя розподiлу стандартної нормальної випадкової величини,
c ∈ (0,1). Визначимо t0 як найбiльше t > 1, яке задовольняє принаймнi
одну з рiвностей g(0, x0, t,0) = 1 − α або g(0, x0, t,1) = 1 − α.

Алгоритм 6.1. Гiпотезу H0 : θ 6 0 проти альтернативи H1 : θ > 0 можна
перевiрити таким чином.

1. Знайти t0. Алгоритм можна застосовували лише у випадку t > t0.
2. Обчислити статистику Z(t).
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3. Обчислити значення g(0, x0, t, Z(t)).
4. Не вiдхиляти гiпотезу H0 при g(0, x0, t, Z(t)) 6 1 − α, та вiдхилити її

в протилежному випадку.

Властивостi критерiю пiдсумовано в наступнiй теоремi.

Теорема 6.10. Критерiй, описаний в алгоритмi 6.1 є незмiщеним та кон-
зистентним при t →∞. Для простої альтернативи θ1 > 0 та моменту
t > t0 потужнiсть критерiю дорiвнює 1 − g(θ1, x0, t, ct), де ct можна знайти
як корiнь рiвняння g(0, x0, t, ct) = 1 − α.

Аналогiчний алгоритм запропоновано для перевiрки H0 : θ > θ0 проти
альтернативи H1 : θ 6 0, де θ0 ∈ (0,1)— деяке фiксоване число.

У пiдроздiлi 6.3 вивчаються двi статистичнi моделi з мультидробовим
броунiвським рухом. Для цих моделей запропоновано строго конзи-
стентнi оцiнки невiдомого параметра зсуву. У пунктi 6.3.1 розглядається
лiнiйна мультидробова модель вигляду

Xt = θt + Yt, t > 0,

де θ ∈ �— невiдомий параметр, Yt — мультидробовий броунiвський рух,
з функцiєю Хюрста Ht , яка задовольняє умови (D1)–(D2). Побудовано таку
оцiнку параметра θ за спостереженнями X : θ̂T =

XT

T .

Теорема 6.12.
1) Оцiнка θ̂T є строго конзистентною при T →∞.
2) Для всiх T > 0

T1−HT

C(HT )

(
θ̂T − θ

)
d
= N(0,1),

де C(H) =
(

π
HΓ(2H) sin(πH)

)1/2
. Як наслiдок, довiрчий iнтервал рiвня 1−α

визначається як
θ̂T ±

C(HT )

T1−HT
z1−α/2,

де zp позначає p-квантиль стандартного нормального розподiлу.

У пунктi 6.3.2 розглядається оцiнювання невiдомого параметра зсу-
ву θ > 0 за спостереженнями мультидробового процесу Орнштейна –
Уленбека X = {Xt, t > 0}, який є розв’язком стохастичного диференцiаль-
ного рiвняння типу Ланжевена

Xt = x0 + θ

t∫
0

Xs ds + Yt,
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де x0 ∈ �— вiдома стала, Y = {Yt, t > 0} — мультидробовий броунiвський
рух. Дослiджується оцiнка методу найменших квадратiв:

θ̂T =

∫T
0 Xs dXs∫T
0 X2

s ds
.

Теорема 6.13. Нехай θ > 0. Тодi оцiнка θ̂T є строго конзистентною при
T →∞.

У пiдроздiлi 6.4 вивчається задача оцiнювання параметра зсуву ви-
падкового процесу

Xt = θt + Bt,

де θ ∈ �— невiдомий параметр, а B = {Bt, t > 0}— центрований гауссiв
процес зi стацiонарними приростами, B0 = 0. У пунктi 6.4.1 побудовано
оцiнку максимальної вiрогiдностi за дискретними спостереженнями
процесу X в точках 0 = t0 < t1 < . . . < tN 6 T . Ця оцiнка має вигляд

θ̂(N) =
z>

(
Γ(N)

)−1
∆X (N)

z>
(
Γ(N)

)−1 z
,

де z = (tk − tk−1)
N
k=1, Γ(N) — коварiацiйна матриця вектора

(
Btk − Btk−1

)N
k=1.

Теорема 6.15. Нехай h > 0 та

E
(
B(k+1)h − Bkh

)
Bh → 0 при k →∞.

Нехай θ̂(N) — оцiнка максимальної вiрогiдностi параметра θ за спостере-
женнями Xkh, k = 1, . . . ,N . Тодi оцiнка θ̂(N) є конзистентною в середньому
квадратичному, тобто

E
(
θ̂(N) − θ

)2
→ 0 при N →∞.

Теорема 6.16. За припущень теореми 6.15 оцiнка θ(N) є строго конзистен-
тною, тобто θ̂(N) → θ при N →∞ м. н.

У пунктi 6.4.2 вивчається оцiнка максимальної вiрогiдностi за непе-
рервними спостереженнями процесу X на всьому iнтервалi [0,T].

Нехай виконується таке припущення:
(L1) Коварiацiйна функцiя Bt має мiшану похiдну

∂2

∂s ∂t
(E Bt Bs) = K(t − s),

де K(t)— парна функцiя, K ∈ L1[−T,T].
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Визначимо лiнiйний оператор ΓT : L2[0,T] → L2[0,T]:

ΓT f (t) =

T∫
0

K(t − s) f (s) ds,

i сформулюємо ключове припущення щодо ядра K .
(L2) Для всiх T > 0 стала функцiя 1[0,T](t) = 1, t ∈ [0,T], належить

множинi значень оператора ΓT , тобто iснує функцiя hT ∈ L2[0,T]
така, що ΓT hT = 1[0,T].

Теорема 6.17. Якщо всi скiнченновимiрнi розподiли процесу {Bt, t ∈ (0,T]},
невиродженi, i виконуються припущення (L1) i (L2), то

L(θ) = exp
θ

T∫
0

hT (s) dBs −
θ2

2

T∫
0

hT (s) ds


є функцiєю вiрогiдностi.

Оцiнка максимальної вiрогiдностi параметра θ за неперервними
спостереженнями задається формулою

θ̂T =

∫T
0 hT (t) dXt∫T
0 hT (t) dt

.

Теорема 6.18. Нехай процес B = {Bt, t > 0} задовольняє припущення 1 та 2.
Якщо коварiацiйна функцiя процесу приростiв BN − BN−1 прямує до нуля,
тобто

E (BN+1 − BN) B1 → 0 при N →∞,

то оцiнка максимальної вiрогiдностi θ̂T є конзистентною в середньому
квадратичному.

Теорема 6.19. За умов теореми 6.18 оцiнка θ̂T є строго конзистентною.

ВИСНОВКИ

У дисертацiйнiй роботi одержано наступнi результати.
— Для дробового процесу Орнштейна – Уленбека наведено верхню оцiнку

для ймовiрностi потрапляння в нуль за скiнченний час. Як допомi-
жний результат одержано формулу для коварiацiйної функцiї цього
процесу. Визначено дробовий процес Кокса – Iнгерсолла – Росса, який
є квадратом дробового процесу Орнштейна – Уленбека до першого
моменту потрапляння в нуль.
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— За допомогою дробового числення введено потраєкторне iнтегрування
вiдносно процесiв Вольтерра, якi керуються шумом Левi або мартин-
гальним шумом. Встановлено умови iснування iнтеграла в термiнах
дробових похiдних та вивчено його властивостi.

— Введено мультистiйкий субординатор, який узагальнює стiйкий су-
бординатор на випадок змiнного в часi параметра стiйкостi. За його
допомогою означено мультидробовий процес Пуассона. Дослiджено
властивостi цих процесiв та встановлено збiжнiсть випадкових блукань
з неперервним часом до мультидробового процесу Пуассона.

— Дослiджено узагальнення дробового броунiвського поля Левi в евклiдо-
вому просторi, яке базується на замiнi евклiдової норми iншою нормою
в �d , зокрема виведено критерiй iснування та iнтегральнi зображе-
ння. Введена сiм’я процесiв збiгається з сiм’єю всiх автомодельних
гауссових полiв зi стацiонарними приростами.

— Введено декiлька неевклiдових варiантiв дробового пуассонiвського
поля та показано, що вони мають однакову коварiацiйну структуру з
неевклiдовим дробовим броунiвським полем та збiгаються до нього.
Параметри форми пуассонiвського i броунiвського полiв пов’язанi мiж
собою за допомогою перетворень опуклої геометрiї, а саме: радiального
середнього тiла порядку p та полярного проектування.

— Одержано асимптотичнi оцiнки з iмовiрнiстю 1 швидкостi зростання
траєкторiй мультидробового броунiвського руху та його приростiв.
Як допомiжнi результати, що мають самостiйне значення, одержано
асимптотичнi оцiнки з iмовiрнiстю 1 швидкостi зростання траєкторiй
гауссового процесу та деяких функцiоналiв вiд нього.

— Для певного класу неавтономних параболiчних стохастичних диферен-
цiальних рiвнянь з частинними похiдними, визначених на обмеженiй
пiдмножинi D ⊂ �d i керовних L2(D)-значним дробовим броунiв-
ським рухом з iндексом Хюрста H > 1/2, встановлено новий результат
щодо iснування та єдиностi розв’язку. Аналогiчну теорему отримано
для змiшаного стохастичного диференцiального рiвняння з частин-
ними похiдними, яке мiстить звичайний i дробовий L2(D)-значнi
броунiвськi рухи.

— Доведено асимптотичну нормальнiсть дискретизованої оцiнки макси-
мальної вiрогiдностi для параметра зсуву в однорiднiй ергодичнiй
дифузiйнiй моделi.

— Доведено теореми iснування та єдиностi для слабких i сильних роз-
в’язкiв стохастичного диференцiального рiвняння, коефiцiєнт дифузiї
якого є функцiєю вiд деякого узгодженого процесу. Побудовано оцiнки
параметра зсуву цього рiвняння методами найменших квадратiв та
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максимальної вiрогiдностi, встановлено умови строгої консистентностi
одержаних оцiнок. Детально дослiджено декiлька прикладiв таких
моделей, зокрема лiнiйну модель та модель Орнштейна – Уленбека зi
стохастичною волатильнiстю.

— Побудовано строго конзистентнi оцiнки невiдомого параметра зсуву
в стохастичному диференцiальному рiвняннi, керованому дробовим
броунiвським рухом, якi базуються на дискретних спостереженнях
розв’язку такого рiвняння.

— Побудовано оцiнки невiдомого параметра зсуву дробового процесу
Орнштейна – Уленбека, якi базуються на дискретних спостереженнях
цього процесу. Розроблено новий метод перевiрки гiпотези про знак
параметра зсуву та доведено консистентнiсть побудованого тесту.

— Побудовано оцiнку методу найменших квадратiв для невiдомого
параметра зсуву в мультидробовiй моделi Орнштейна – Уленбека i
встановлено її строгу консистентнiсть в неергодичному випадку.

— Дослiджено регресiйну модель Xt = θt + Bt , де θ — невiдомий пара-
метр, B — центрований гауссiв процес зi стацiонарними приростами.
Побудовано оцiнки максимальної вiрогiдностi параметра зсуву θ на
основi дискретних та неперервних спостережень траєкторiї процесу X
та доведено їхню строгу консистентнiсть.
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АНОТАЦIЯ

Ральченко К. В. Стохастичний аналiз та статистичне оцiнювання для
дробових i спорiднених процесiв. — Рукопис.

Дисертацiя на здобуття наукового ступеня доктора фiзико-математич-
них наук за спецiальнiстю 01.01.05 — теорiя ймовiрностей i математична
статистика. — Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевчен-
ка МОН України, Київ, 2019.

Дисертацiйну роботу присвячено математичним моделям iз дробовим
броунiвським рухом та спорiдненими процесами. Уперше введено муль-
тистiйкий субординатор, мультидробовий процес Пуассона, неевклiдовi
узагальнення дробового броунiвського та дробового пуассонiвського по-
лiв. Дослiджено властивостi цих процесiв та одержано граничнi теореми
для них. Встановлено умови iснування та єдиностi м’якого розв’язку для
стохастичного рiвняння теплопровiдностi з дробовим шумом та для ана-
логiчного рiвняння з двома шумами, бiлим i дробовим. Доведено теореми
iснування та єдиностi слабких i сильних розв’язкiв для стохастичного
диференцiального рiвняння зi стохастичною волатильнiстю, побудовано
строго конзистентнi оцiнки параметра зсуву такого рiвняння. Також
розроблено методи оцiнювання параметра зсуву для стохастичного ди-
ференцiального рiвняння з дробовим броунiвським рухом, дробового та
мультидробового процесу Орнштейна – Уленбека, гауссового процесу зi
стацiонарними приростами.

Ключовi слова: дробовий броунiвський рух, дробове броунiвське поле,
дробовий процес Орнштейна – Уленбека, процес Левi, процес Вольтерра,
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АННОТАЦИЯ

Ральченко К. В. Стохастический анализ и статистическое оценивание
для дробных и родственных процессов. — Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора физико-мате-
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математическая статистика. — Киевский национальный университет име-
ни Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 2019.

Диссертационная работа посвящена математическим моделям с
дробным броуновским движением и родственными процессами. Впер-
вые введены мультиустойчивый субординатор, мультидробный процесс
Пуассона, неевклидовы обобщения дробного броуновского и дробного
пуассоновского полей. Исследованы свойства этих процессов и получены
предельные теоремы для них. Установлены условия существования и
единственности мягкого решения для стохастического уравнения теп-
лопроводности с дробным шумом и для аналогичного уравнения с
двумя шумами, белым и дробным. Доказаны теоремы существования и
единственности слабых и сильных решений для стохастического диффе-
ренциального уравнения со стохастической волатильностью, построена
строго состоятельная оценка параметра сноса такого уравнения. Также
разработаны методы оценивания параметра сноса для стохастического
дифференциального уравнения с дробным броуновским движением,
дробного и мультидробного процесса Орнштейна – Уленбека, гауссовско-
го процесса со стационарными приращениями.

Ключевые слова: дробное броуновское движение, дробное броуновское
поле, дробный процесс Орнштейна – Уленбека, процесс Леви, процесс
Вольтерра, мультиустойчивый процесс, мультидробный процесс, про-
странство Минковского, стохастическое дифференциальное уравнение,
стохастическое дифференциальное уравнение в частных производных,
мягкое решение, стохастическая волатильность, оценивание параметров,
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ABSTRACT

Ralchenko K. V. Stochastic analysis and statistical estimation for fractional
and related processes. — Manuscript.

Doctor’s thesis in Physics and Mathematics, specialty 01.01.05 – probability
theory and mathematical statistics. — Taras Shevchenko National University of
Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2019.

�e thesis is devoted to mathematical models with fractional Brownian
motion and related processes. We introduce a multistable subordinator, which
generalizes the stable subordinator to the case of time-varying stability index.
�is enables us to de�ne a multifractional Poisson process. We study properties
of these processes and establish the convergence of a continuous-time random
walk to the multifractional Poisson process. We explore a generalisation of the
Lévy fractional Brownian �eld on the Euclidean space based on replacing the
Euclidean norm with another norm. A characterization result for admissible
norm yields a complete description of all self-similar Gaussian random �elds
with stationary increments. Several integral representations of the introduced
random �elds are derived. In a similar vein, several non-Euclidean variants
of the fractional Poisson �eld are introduced and it is shown that they share
the covariance structure with the fractional Brownian �eld and converge to
it. �e shape parameters of the Poisson and Brownian variants are related by
convex geometry transforms, namely the radial pth mean body and the polar
projection transforms.

For a class of non-autonomous parabolic stochastic partial di�erential
equations de�ned on a bounded open subset D ⊂ �d and driven by L2(D)-
valued fractional Brownian motion with the Hurst index H > 1/2, a new result
on existence and uniqueness of a mild solution is established. Similar theorem is
obtained for mixed stochastic partial di�erential equations involving standard
and fractional L2(D)-valued Brownian motions.

We study a stochastic di�erential equation, the di�usion coe�cient of
which is a function of some adapted stochastic process. �e various conditions
for the existence and uniqueness of weak and strong solutions are presented.
�e dri� parameter estimation in this model is investigated, and the strong
consistency of the least squares and maximum likelihood estimators is proved.
Several examples are provided supplying the strong consistency.

We consider a problem of statistical estimation of an unknown dri� pa-
rameter for a stochastic di�erential equation driven by fractional Brownian
motion. �ree strongly consistent estimators based on discrete observations
of solution are constructed. For the fractional Ornstein–Uhlenbeck process,
we propose a new method to test the hypothesis of the sign of the parameter
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and prove the consistency of the test. We also study the estimators for dri�
parameter for continuous and discrete observations and prove their strong
consistency. We construct the least square estimator for the unknown dri�
parameter in the multifractional Ornstein–Uhlenbeck model and establish its
strong consistency in the non-ergodic case. Also, the regression model driven
by a centered Gaussian process with stationary increments, is investigated, and
the strong consistency of the maximum likelihood estimator is proved.

Keywords: fractional Brownian motion, fractional Brownian �eld, frac-
tional Ornstein–Uhlenbeck process, Levy process, Volterra process, multi-
stable process, multifractional process, Minkowski space, stochastic di�erential
equation, stochastic partial di�erential equation, mild solution, stochastic vola-
tility, parameter estimation, hypothesis testing, consistency.


