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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальнiсть теми. Для опису багатьох явищ в iнженерiї, фiзицi,
фiнансовiй сферi часто використовуються моделi, що керуються вiнерiв-
ським процесом, тобто гауссiвським процесом з однорiдними, незалежни-
ми приростами та неперервними траєкторiями. Одним з найбiльш попу-
лярних методiв побудови таких моделей є опис вiдповiдних явищ за допо-
могою стохастичних диференцiальних рiвнянь Iто. Такi рiвняння можна
розглядати як математичну iнтерпретацiю випадкової динамiки або про-
цесiв дифузiї. Найвiдомiший результат фiнансової математики — форму-
ла Блека-Шоулса — був отриманий iз застосуванням саме вище-згаданого
апарату. Вiнерiвський процес (або броунiвський рух) у фiзицi був вперше
описаний А. Ейнштейном, М. Смолуховським. Як математичний об’єкт
вiн активно дослiджувався Н. Вiнером, П. Левi, М. Йором.

Проте властивостi незалежностi приростiв вiнерiвського процесу обме-
жують застосування таких моделей. Наприклад, коли мова йде про про-
цеси iз довгостроковою залежнiстю: мiж приростами процесу iснує зале-
жнiсть, яка помiтна навiть при безмежному збiльшеннi iнтервалу, на яко-
му спостерiгається процес. У цьому випадку Б. Мандельбротом та Дж. ван
Нессом було запропоновано використання процесу дробового броунiвсько-
го руху, який залежить вiд числового параметра H ∈ (0, 1), що носить на-
зву iндекса Хюрста. Цей параметр визначає характер та “силу” залежностi
приростiв, а також вiдповiдає за регулярнiсть траєкторiй. Дробовий бро-
унiвський рух дослiджувався у роботах багатьох математикiв, зокрема,
Б. Мандельброта, М. Такку, Й. Ху, Д. Нуаларта, I. Нурдена, Л. Кутен.

Виявляється, що фiзичнi та фiнансовi процеси, зазвичай, не мають ста-
лої регулярностi. У цьому випадку доцiльнiше використовувати у якостi
керуючого сигналу мультидробовi процеси. Такi процеси є також неодно-
рiдними у часi. Вперше мультидробовi процеси були розглянутi у роботi
Р.Ф. Пелтьє та Ж. Левi Веля: вони запропонували побудову мультидро-
бового броунiвського руху, використовуючи зображення Мандельброта-
ван Несса, формально замiнюючи iндекс Хюрста H на функцiю Хюрста
H : R+ → (0, 1). Iншi пiдходи були запропонованi Г.Шевченком та К. Раль-
ченком, М. Доццi, Б. Буфуссi та Р. Мартi, iншими. Такi процеси також
вивчалися у роботах М. Такку, Ж. Лебовiца, А. Аяша, К. Фалконера.

Спостерiгаючи за процесом у рiзних просторових шкалах, може ви-
явитися, що вiн має суттєво рiзну поведiнку, що може трактуватися як
неоднорiднiсть або мультидробовiсть у просторi. Найдоцiльнiше у цьому
разi використати у якостi керуючого процесу лiнiйну комбiнацiю дробо-
вих процесiв. Найпопулярнiшим процесом у такому випадку є сума вiне-
рiвського сигналу та дробового броунiвського руху. Одним з перших ре-
зультатiв для такого процесу є результат П. Керидито про еквiвалентнiсть
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розподiлiв “змiшаного” та вiнерiвського процесiв (у випадку, коли iндекс
Хюрста дробового броунiвського руху H ∈ (3/4, 1)) i, як наслiдок, вiдсу-
тнiсть арбiтражу на “змiшаному” ринку. Цiновi процеси на такому ринку
задаються змiшаними стохастичними диференцiальними рiвняннями, тоб-
то рiвняннями, що керуються вiнерiвським процесом та дробовим броунiв-
ським рухом. Такi рiвняння вивчалися у роботахЮ. Мiшури, Г.Шевченка,
М. Целє, Д. Нуаларта.

Для вивчення ймовiрнiсних розподiлiв розв’язкiв стохастичних дифе-
ренцiальних рiвнянь П. Маллявеном у серединi XX столiття була розро-
блена технiка, яка зараз носить назву “числення Маллявена”. Стержневим
питанням цiєї теорiї є iснування та властивостi (наприклад, регулярнiсть,
оцiнки знизу, iтд.) щiльностi розподiлу розв’язку стохастичного диферен-
цiального рiвняння, а вiдповiднi результати застосовуються у теорiї дифе-
ренцiальних рiвнянь у часткових похiдних, чисельних методах, стохасти-
чному аналiзi, iтд.

Для переважної бiльшостi стохастичних рiвнянь неможливо знайти
розв’язок точно. У таких випадках необхiдно використовувати наближе-
нi схеми. Виникає також природне питання: оцiнити швидкiсть збiжностi
наближеної схеми до розв’язку вихiдного рiвняння. Колом таких питань
займалися I. Нурден, Ю. Мiшура, Г. Шевченко, Д. Нуаларт, К. Камерон,
Дж. Кларк, А. Нойнкiрх, С. Тiндел, П. Кледен, Е. Платен.

Дисертацiйна робота розширює вказанi дослiдження у декiлькох на-
прямках. Першим напрямком є побудова локальних версiй для мульти-
дробових процесiв: такого мультидробового процесу, що в околi кожної
скiнченної точки вiн поводить себе як дробовий броунiвський рух, а на не-
скiнченностi — як дробовий броунiвський рух з iндексом Хюрста бiльшим,
нiж у вiдповiдних процесiв у скiнченних точках (а отже такий процес має
“на нескiнченностi” вищу регулярнiсть). Другий напрям — це оцiнка знизу
точностi наближення функцiоналiв вiд траєкторiї дробового броунiвсько-
го руху, функцiоналами вiд приростiв дробового броунiвського руху на
дискретних розбиттях iнтервалiв. Зокрема у дисертацiї доведена гiпотеза,
висловлена С. Тiнделом, А. Нойнкiрхом, Ж. Унтерберже, про оптималь-
нiсть формули трапецiй для наближення так званої дробової площi Левi.
Третiй напрямок — побудова iнтегрального зображення випадкових вели-
чин, що є фiнальними точками процесiв iз логарифмiчно гельдеровими
траєкторiями. Четвертий напрямок — це розвиток теорiї змiшаних стоха-
стичних диференцiальних рiвнянь. Встановлено умови iснування щiльно-
стi розподiлу розв’язкiв таких рiвнянь, зв’язок мiж змiшаними рiвняння-
ми та рiвняннями iз шершавими траєкторiями, а також доведено граничнi
теореми для змiшаних рiвнянь iз затримкою.
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертацiйна робота виконана в рамках державних бюджетних дослiд-
ницьких наукових тем № 11БФ038-02 НДЛ “Еволюцiйнi системи: дослi-
дження аналiтичних перетворень, випадкових флуктуацiй та статисти-
чних закономiрностей” (номер державної реєстрацiї 0111U006561) на ка-
федрi теорiї ймовiрностей, статистики та актуарної математики механiко-
математичного факультету Київського нацiонального унiверситету iменi
Тараса Шевченка i входить до комплексного тематичного плану науково-
дослiдних робiт “Сучаснi математичнi проблеми природознавства, еконо-
мiки та фiнансiв”.

Частина цiєї роботи була виконана на кафедрi Математичної Еконо-
мiки II Iнституту Математики унiверситету мiста Маннгайм, Нiмеччина
у спiвробiтництвi з професором, доктором Андреасом Нойнкiрхом за пiд-
тримки гранту фонду DAAD A/12/81206, а також пiд час наукового вi-
зиту до професора Iвана Нурдена в Iнститут Анрi Пуанкаре унiверситету
Лотарингiї, м. Нансi, Францiя у червнi, 2013 р. за пiдтримки гранту фран-
цузького посольства у м. Києвi (№ 785645H).

Мета i завдання дослiдження. Метою дисертацiйної роботи є вста-
новлення властивостей випадкових моделей, що мiстять дробовий броу-
нiвський рух, мультидробовий броунiвський рух i процес Вiнера, а також
залежнiсть поведiнки таких систем вiд значень iндексу Хюрста. Особлива
увага придiляється властивостi регулярностi та чисельним аспектам для
таких моделей.

Завданнями дисертацiйної роботи є наступнi
— Дослiдження питання наближення випадкових величин, що мають

“невироджений” перший вiнерiвський хаос, наближення дробової
площi Левi.

— Встановлення представлення випадкових величин у виглядi iнте-
грала вiд узгодженого процесу по дробовому броунiвському руху.
Мовою фiнансової математики це можна переформулювати як по-
шук реплiкативної стратегiї для даного платiжного зобов’язання в
моделi ринку, що керується дробовим броунiвським рухом.

— Дослiдження моделей, що мiстять узагальнення дробового броунiв-
ського руху — мультидробовий броунiвський рух.

— Отримання класичних результатiв числення Маллявена для рiв-
нянь, що керуються дробовим броунiвським рухом та процесом Вi-
нера: диференцiйовнiсть, iснування щiльностi за рiзних умов.

— Встановлення граничних теорем для змiшаних рiвнянь iз затрим-
кою.

— Встановлення зв’язку мiж змiшаними рiвняннями та вiдповiдними
рiвняннями iз шершавими траєкторiями. Використовуючи теорiю
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шершавих траєкторiй отримати узагальнення деяких результатiв
для змiшаних рiвнянь.

— Аналiз наближених схем для розв’язкiв змiшаних стохастичних ди-
ференцiальних рiвнянь.

Об’єкт дослiдження. Об’єктом дослiдження є ймовiрнiснi моделi,
що мiстять дробовий броунiвський рух, мультидробовий броунiвський рух
та вiнерiвський процес.

Предмет дослiдження. Предметом дослiдження є аналiз наближе-
них схем для таких моделей, iнтегральнi представлення функцiоналiв вiд
дробового броунiвського руху, регулярнiсть за Маллявеном змiшаних сто-
хастичних рiвнянь, застосування теорiї шершавих траєкторiй до змiшаних
рiвняння.

Методи дослiдження. У роботi використовувалися методи матема-
тичного аналiзу, теорiї функцiй дiйсної змiнної, теорiї мiри, теорiї ймовiр-
ностей, функцiонального аналiзу, теорiї випадкових процесiв.

Наукова новизна одержаних результатiв. Основними наукови-
ми результатами, що виносяться на захист, є такi:

— знайдено нижню межу в L2(Ω) нормi точностi наближення випадко-
вих величин певного класу функцiоналами вiд приростiв дробового
броунiвського руху;

— доведена гiпотеза, висловлена А. Нойнкiрхом, С. Тiнделом iЖ. Ун-
терберже: формула трапецiй є найкращим в L2(Ω) сенсi набли-
женням дробової площi Левi, при цьому швидкiсть має порядок
n−2H+1/2, де n — кiлькiсть точок рiвномiрного розбиття вiдрiзка,
по якому будується наближення;

— для випадкової величини, що є кiнцевою точкою процесу з лога-
рифмiчно гельдеровими траєкторiями, побудовано такий узгодже-
ний iнтегранд, що iнтеграл вiд нього по дробовому броунiвському
руху рiвний данiй випадковiй величинi. Цей iнтеграл розумiється
в узагальненому сенсi Лебега–Стiлтьєса;

— установлено, що процес Xt = BH∞t + B
H(t)
t , t ∈ [0, 1] за певних

умов на параметри H∞, H(t), t ∈ [0, 1] є строго локалiзовним на
нескiнченностi та у всiх скiнчених точках;

— для змiшаних рiвнянь доведений аналог леми Норрiса;
— встановлено iснування щiльностi розподiлу розв’язкiв змiшаних сто-

хастичних диференцiальних рiвнянь за умов типу умови Херман-
дера;

— доведена гранична теорема для змiшаних рiвнянь iз затримкою.
Як наслiдок доведено результат про збiжнiсть схеми Ойлера до
розв’язку вихiдного рiвняння;
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— знайдено достатнi умови iснування експоненцiйного моменту суп-
ремум-норми розв’язку змiшаного рiвняння;

— розглянуто застосування теорiї шершавих траєкторiй до змiшаних
рiвнянь. Як наслiдок — доведена гранична теорема для таких рiв-
нянь та проаналiзованi наближенi схеми типу схеми Ейлера.

Практичне значення одержаних результатiв. Робота має тео-
ретичний характер. Окремi результати можуть використовуватися у фi-
нансовiй математицi та у вивченнi наближених схем розв’язку змiшаних
рiвнянь, зокрема в оцiнцi швидкостi збiжностi таких схем.

Особистий внесок здобувача. Дисертацiя є самостiйною науковою
працею, у якiй висвiтленi власнi iдеї та розробки автора, що дозволили
розв’язати поставленi завдання. Робота мiстить теоретичнi та методичнi
положення i висновки, сформульованi дисертантом особисто. За резуль-
татами дисертацiї здобувач опублiкував п’ять робiт у фахових журналах.
Чотири з них пiдготовленi з науковим керiвником Г.М. Шевченком, одна з
яких — у спiвавторствi з проф. Ю.С. Мiшурою; п’ята публiкацiя — спiльна
з проф. А. Нойнкiрхом. У цих статтях спiвавторам належить постановка
задачi та доведення деяких допомiжних тверджень. Використанi в дисер-
тацiї iдеї, положення чи гiпотези iнших авторiв мають вiдповiднi посила-
ння i використанi лише для пiдкрiплення iдей здобувача.

Апробацiя результатiв дисертацiї. Основнi результати дослiдження
доповiдалися на наукових конференцiях рiзного рiвня та наукових семiна-
рах. Це такi конференцiї:

— VIII мiжнародна наукова мiждисциплiнарна конференцiя студен-
тiв, аспiрантiв та молодих вчених “Шевченкiвська весна”, Київ,
22–26 березня, 2010 р., назва доповiдi “On Properties of Some Multi-
fractional Processes”;

— X мiжнародна наукова мiждисциплiнарна конференцiя студентiв,
аспiрантiв та молодих вчених “Шевченкiвська весна”, Київ, 19–23
березня, 2012 р., назва доповiдi “Approximation of random variables
by functionals of increments of fractional Brownian motion”;

— Мiжнародна конференцiя “Modern Stochastics: Theory and Appli-
cations III”, Київ, 10–14 вересня, 2012 р., назва доповiдi “Approxi-
mation of random variables by functionals of increments of fractional
Brownian motion”;

— XI мiжнародна наукова мiждисциплiнарна конференцiя студентiв,
аспiрантiв та молодих вчених “Шевченкiвська весна”, Київ, 18–22
березня, 2013 р., назва доповiдi “Regularity in mixed models”;

— Третя мiжунiверситетська наукова конференцiя молодих вчених з
математики та фiзики, Київ, 25–27 квiтня, 2013 р., назва доповiдi
“Regularity in mixed models”;
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— Мiжнародна конференцiя “Ulm Stochastik Tage”, Ульм, Нiмеччи-
на, 4–7 березня, 2014 р., назва доповiдi “Malliavin regularity of the
solutions to mixed SDEs”;

— Мiжнародна конференцiя “Probability, Reliability and Stochastic Opti-
mization”, Київ, 7–10 квiтня, 2015 р., назва доповiдi “Continuous
dependence of solutions to SDEs driven by fractional Brownian moti-
on on the Hurst index of the driving signal”.

Це такi семiнари, лiтнi школи:
— Конкурс студентських наукових робiт, м. Iвано-Франкiвськ, квi-

тень, 2012 р., назва доповiдi “Застосування стохастичного аналiзу
дробових та мультидробових процесiв у прикладних задачах”;

— Науковий семiнар зi стохастики, м. Ульм, Нiмеччина, 3 грудня,
2012 р. (науковий керiвник професор, доктор Є. Сподарев), назва
доповiдi “Approximation of fractional Brownian functionals by functi-
onals of fractional Brownian motion’s increments”;

— лiтня математична школа з теорiї ймовiрностей та випадкових про-
цесiв “Saint Flour Probability Summer School 2014”, м. Сент Флюр,
Францiя, 15–26 липня, 2014 р., назва доповiдi “Approximations of
functionals of fractional Brownian motion”;

— науковий семiнар з аналiзу та стохастики Технiчного Унiверситету
мiста Дрезден, м. Дрезден, Нiмеччина, 6 листопада, 2014 р. (науко-
вий керiвник професор, доктор Р. Шиллiнг), назва доповiдi “Lower
bounds for an approximation on the first, second Wiener chaoses”;

— науковий семiнар “Стохастика та її застосування”, м. Київ, 7 ве-
ресня, 2015 р. (науковий керiвник, професор, доктор фiзико-ма-
тематичних наук О. М. Iксанов), назва доповiдi “Наближення ви-
падкових величин функцiоналами вiд приростiв дробового броунiв-
ського руху”.

— науковий семiнар кафедри теорiї ймовiрностей, статистики та акту-
арної математики, м. Київ, 21 жовтня, 2015 р. (науковi керiвники
професор, доктор фiзико-математичних наукЮ. С. Мiшура та про-
фесор, доктор фiзико-математичних наук Ю. В. Козаченко), назва
доповiдi “Стохастичний аналiз змiшаних моделей ”.

Публiкацiї. Основнi результати роботи викладено у 5 статтях [1, 3, 4,
2, 5], опублiкованих у виданнях, що внесенi до перелiку наукових фахових
видань України, та додатково вiдображено в матерiалах конференцiй [6,
7, 8, 9, 10, 12, 11].

Структура дисертацiї. Робота складається зi вступу, шiстьох роз-
дiлiв, висновкiв. Обсяг дисертацiї 155 сторiнок машинописного тексту,
список використаних джерел (93 публiкацiї) та список публiкацiй автора
(12 публiкацiй) займають 12 сторiнок.
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ОСНОВНИЙ ЗМIСТ РОБОТИ

У вступi обгрунтовано актуальнiсть теми, наведено методи дослiд-
ження, що використовуються у дисертацiї, обгрунтовано теоретичне та
практичне значення результатiв, наведено також список публiкацiй здо-
бувача та апробацiю результатiв, викладено короткий змiст роботи, вказа-
ний зв’язок з науковими програмами, охарактеризовано особистий внесок
здобувача. У першому роздiлi наведено огляд лiтератури за тематикою
дисертацiйної роботи.

Другий роздiл мiстить основнi теоретичнi факти, що використовуються
у дисертацiї.

Третiй роздiл присвячений наступному питанню. Нехай BH = {BHt ,
t ∈ [0, T ]} — дробовий броунiвський рух (надалi ДБР) з iндексом Хюрста
H ∈ (1/2, 1), тобто центрований гауссiвський процес з коварiацiйною фун-
кцiєю RH(s, t) = 1

2 (t2H+s2H−|t−s|2H). Розглянемо ξ ∈ L2(σ{BHt , t 6 1},P)
— функцiонал вiд траєкторiї ДБР на iнтервалi [0, 1]. Найкраще наближен-
ня у середньо квадратичному сенсi, вимiрне вiдносно σ{BHk/n, k = 0, . . . , n},
задається умовним математичним сподiванням вiдносно цiєї сигма-алгебри:
ξn = E[ ξ|BHk/n, k = 0, . . . , n ]. Нас цiкавить оцiнка знизу для величини
E[ (ξ − ξn)2 ].

Мотивацiя вивчати таку задачу походить з теорiї чисельних методiв
для стохастичних диференцiальних рiвнянь, керованих ДБР, методами
дискретизацiї часу (наприклад, за допомогою схем Ейлера, Мiльштейна
тощо). Тодi природно постає питання про точнiсть апроксимацiї функцiо-
налiв вiд розв’язку стохастичних диференцiальних рiвнянь, тобто функ-
цiоналiв вiд ДБР, функцiоналами вiд його приростiв. Оскiльки апроксима-
цїi, наприклад, за схемами Ейлера та Мiльштейна в одновимiрному випад-
ку будуються за приростами ДБР, то такi результати дають верхню оцiнку
для точностi найкращого наближення розв’язкiв СДР функцiоналами вiд
приростiв ДБР.

Теорема 3.3. Нехай випадкова величина ξ ∈ L2(σ{BHt , t 6 1},P).
Якщо функцiя f1 у її розкладi Iто-Вiнера ξ =

∑∞
n=0 In(fn) є диферен-

цiйовною та задовольняє умови

|f ′1(x)| 6M, x ∈ [0, 1], λ(x ∈ [0, 1] : f ′1(x) 6= 0) > 0,

то знайдеться така стала C > 0, що для довiльного рiвномiрного роз-
биття iнтервалу [0, 1] π = πδ = {0 = t0 < t1 < . . . < tn = 1} достатньо
малого дiаметра δ та будь-якого функцiоналу F = F (∆BHt1 ,∆B

H
t2 , . . . ,∆B

H
tn)

вiд приростiв ДБР на цьому розбиттi має мiсце нерiвнiсть

E
[

(ξ − F )2
]
> Cδ4H .
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У другiй частинi першого роздiлу розглядається задача про набли-
ження дробової площi Левi. Такий процес отримується наступним чином.
Нехай {B(1)

t , t > 0} та {B(2)
t , t > 0} — незалежнi ДБР з iндексом Хюрста

H > 1/2, тодi площа Левi визначається як процес

Xt =

∫ t

0

B(1)
s dB(2)

s , t > 0.

Похибка оптимального середньоквадратичного наближення XT дорiвнює

e(n) =

(
E
[ ∣∣∣XT − E

[
XT |B(i)

T/n, B
(i)
2T/n, . . . , B

(i)
T , i = 1, 2

]∣∣∣2 ])1/2

Теорема 3.4. Нехай H > 1/2. Iснують такi сталi cH , CH > 0 , що

lim inf
n→∞

n2H−1/2 e(n) > cHT
2H , lim sup

n→∞
n2H−1/2 e(n) 6 CHT

2H .

У статтi А. Нойнкiрха, С. Тiндела та Ж. Унтерберже 1 доведено, що
формула трапецiй XTr

n = 1
2

∑n−1
k=0

(
B

(1)
(k+1)T/n +B

(1)
kT/n

)(
B

(2)
(k+1)T/n −B

(2)
kT/n

)
для наближення XT має швидкiсть збiжностi порядку n1/2−2H , тобто iснує

така стала CH , що
(
E
[
|XT − XTr

n |2
])1/2

6 CHn
1/2−2H . Тому отриманий у

дисертацiї результат дає позитивну вiдповiдь на гiпотезу, висловлену в
цитованiй статтi: формула трапецiй є асимптотично оптимальною в се-
редньоквадратичному сенсi схемою наближення дробової площi Левi, по-
будованою за значеннями B(i)

kT/n, i = 1, 2, k = 1, . . . , n.
Четвертий роздiл присвячений зображенню випадкових величин дро-

бовими iнтегралами вiд узгодженого iнтегранда по ДБР:

ξ =

∫ 1

0

ψs dBHs . (1)

Бiльш точно, нехай F = {Ft = σ{BHs , s 6 t}}t∈[0,1] — натуральна фiль-
трацiя, породжена ДБР, а випадкова величина ξ — F1-вимiрна. У дисер-
тацiї побудований такий F-узгоджений процес ψ = {ψt}t∈[0,1], що рiвнiсть
(1) виконується майже напевне. На жаль, не вдалося встановити цей факт
для всiх випадкових величин. Припускається, що випадкова величина за-
довольняє наступну логарифмiчну умову Гельдера:

Припущення 1. Iснує такий F-узгоджений процес {Zt}t∈[0,1], що Z1 =
ξ i для деякого a > 1 нерiвнiсть |Z1−Zt| 6 C(ω)| log(1− t)|−a, виконується
для всiх t ∈ [0, 1).

1Neuenkirch, A. Discretizing the fractional Lévy area / A. Neuenkirch, S. Tindel,
J. Unterberger // Stochastic Process. Appl. — 2010. — Vol. 120, no. 2. — P. 223–254.
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Теорема 4.1. Нехай випадкова величина ξ задовольняє припущення
1. Тодi знайдеться такий F-узгоджений процес ψ = {ψt}t∈[0,1], що (1)
має мiсце майже напевне, а iнтеграл розумiється в узагальненому сенсi
Лебега-Стiлтьєса.

Щоб отримати цей результат було розширене означення iнтеграла Лебега-
Стiлтьєса за ДБР.

У п’ятому роздiлi розглядається процес {Xt = BH∞t + B
H(t)
t , t >

0}, який є сумою ДБР та мультидробового броунiвського руху, заданого
гармонiзованим представленням:

B
H(t)
t = G(H(t))

∫
R

eitξ − 1

|ξ|H(t)+1/2
Ŵ (dξ), t > 0,

де G(H) = (HΓ(2H) sinπH)1/2π−1/2, а функцiя H : R+ → (0, 1) — гельде-
рова функцiя з показником γ: |H(t)−H(s)| 6 C|t− s|γ .

Теорема 5.3. Припустимо, що inft>0H(t) > 0 i H∞ > supt>0H(t).
Тодi має мiсце слабка збiжнiсть на просторi C([0, T ]){

λ−H∞Xλt, t ∈ [0, T ]
} w−C([0,T ])−−−−−−−→

λ→∞

{
BH∞t , t ∈ [0, T ]

}
,

i для будь-якої точки t0 ∈ [0, T ]{Xt0+su −Xt0

sH(t0)
, u ∈ [0, T ]

}
w−C([0,T ])−−−−−−−→

s→0

{
BH(t0)
u , u ∈ [0, T ]

}
.

У шостому роздiлi дослiджено властивостi ймовiрнiсних розподiлiв
розв’язкiв багатовимiрних СДР на вiдрiзку [0, T ] вигляду

Xi
t = Xi

0 +

∫ t

0

ai(s,Xs) ds+

m∑
j=1

∫ t

0

bi,j(s,Xs) dW j
s

+

l∑
k=1

∫ t

0

ci,k(s,Xs) dBH,ks , i = 1, . . . , d,

(2)

з невипадковою початковою умовою X0 = (X1
0 , . . . , X

d
0 ) ∈ Rd. У цьому рiв-

няннi iнтеграл по W розумiється у сенсi Iто, iнтеграл по BH розумiється
у потраєкторному сенсi (як iнтеграл Юнга). Рiвняння (2) керується двома
незалежними джерелами випадковостi:m-вимiрним F-вiнерiвським проце-
сом {Wt = (W 1

t , . . . ,W
m
t ), t ∈ [0, T ]} та {BHt =, (BH,1t , . . . , BH,lt ), t ∈ [0, T ]}

— l-вимiрним ДБР з iндексом Хюрста H ∈ (1/2, 1).
Припущення 2.Коефiцiєнти ai, bi,j , ci,k : [0, T ]×Rd → Rd, i = 1, . . . , d, j =

1, . . . ,m, k = 1, . . . , l задовольняють наступнi умови
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A1 для всiх t ∈ [0, T ] a(t, ·), b(t, ·) ∈ C1(Rd), c(t, ·) ∈ C2(Rd);
A2 для всiх t ∈ [0, T ], x ∈ Rd

|a(t, x)|+ |b(t, x)|+ |c(t, x)| 6 C(1 + |x|);

A3 для всiх t ∈ [0, T ], x ∈ Rd |∂xc(t, x)| 6 C;
A4 iснує таке β > 0, що для всiх t, s ∈ [0, T ], x ∈ Rd

|c(t, x)− c(s, x)| 6 C|t− s|β(1 + |x|), |∂xc(t, x)−∂xc(s, x)| 6 C|t− s|β .

Нехай D1,p — простiр диференцiйовних за Маллявеном випадкових вели-
чин, iнтегровних у p-му степенi разом з похiдною.

Теорема 6.1. Припустимо, що коефiцiєнти a, b, c рiвняння (2) задо-
вольняють наступним вимогам

B1 для всiх t ∈ [0, T ] a(t, ·), b(t, ·) ∈ C1(Rd), c(t, ·) ∈ C2(Rd);
B2 a, b, ∂xa, ∂xb, ∂xc, ∂

2
xxc — обмеженi;

B3 iснує таке β > 0, що для всiх t, s ∈ [0, T ], x ∈ Rd

|c(t, x)− c(s, x)| 6 C|t− s|β(1 + |x|), |∂xc(t, x)−∂xc(s, x)| 6 C|t− s|β .

Тодi Xt ∈
⋂
p>1 D1,p для всiх t > 0.

Якщо ж опустити умову обмеженостi коефiцiєнтiв, то має мiсце бiльш
слабке твердження.

Теорема 6.2. Якщо коефiцiєнти (2) задовольняють припущення A1–
A4, тодi Xt ∈

⋂
p>1 D

1,p
loc для всiх t > 0.

Припустимо додатково, що матрицi дифузiй задовольняють так звану
спрощену умову Хермандера:

span{c·,k(0, X0), b·,j(0, X0) | 1 6 k 6 l, 1 6 j 6 m } = Rd. (3)

Теорема 6.3. Припустимо, що коефiцiєнти (2) задовольняють при-
пущення A1–A4 а також спрощену умову Хермандера (3). Тодi для всiх
t > 0 розподiл Xt є абсолютно неперервним вiдносно мiри Лебега в Rd.

Розглянемо для t > 0 однорiдну по часу версiю (2):

Xt = X0 +

∫ t

0

a(Xs) ds+

∫ t

0

b(Xs) dWs +

∫ t

0

c(Xs) dBHs . (4)

У наступних трьох твердженнях припускається, що H ∈ (1/2, 2/3).

Теорема 6.6. Припустимо додатково, що θ ∈
(
θ∗, 1/2

)
, де θ∗ =

H− 1
2

3−4H ,
а процес {Yt}t∈[0,T ] задається рiвнiстю

Yt = Y0 +

∫ t

0

a(s) ds+

∫ t

0

b(s) dWs +

∫ t

0

c(s) dBHs , (5)
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i a, b, c в (5) — F-узгодженi процеси, що задовольняють

E [ ‖a‖p∞ + ‖b‖pθ + ‖c‖pθ ] <∞,

для всiх p > 1. Тодi iснує таке q > 0 таке, що для всiх p > 1, ε > 0

P {‖Y ‖∞ < ε i ‖b‖∞ + ‖c‖∞ > εq} 6 Cpε
p.

Припущення 3. Коефiцiєнти (4) задовольняють умову
C1 a, b, c ∈ C∞b (Rd).

За цiєї умови розв’язок є нескiнченно диференцiйовним у сенсi Маллявена:
Xt ∈

⋂∞
k,p=1 Dk,p = D∞, для всiх t > 0. Це можна довести аналогiчно

випадку, коли коефiцiєнти задовольняють умови B1–B3.
Наступна теорема також мiстить результат щодо iснування експонен-

цiйного моменту гельдерiвської напiвнорми X.
Теорема 6.5. Нехай {Xt, t ∈ [0, T ]} — розв’язок (4). Припустимо,

що a, b, c задовольняють умову (C1). Тодi X ∈ Cθ([0, T ]), для θ ∈ (0, 1/2)
а також E [ exp {K ‖X‖qθ} ] < ∞ для всiх q ∈

(
0, q∗

)
, K > 0, де q∗ =

4H
2(H+θ)+1 ∧

2H+1
4H . Зокрема, E [ ‖X‖pθ ] <∞ для всiх p > 1.

Покладемо V0 = a(·), Vj(·) = b·,j(·) для j = 1, . . . ,m i Vj+m(·) =
c·,j(·) для j = 1, . . . , l. Для векторних полiв B1, B2 на Rd асоцiйованих
з B1(x), B2(x), x ∈ Rd, тобто Bj = Bij(x)∂i, j = 1, 2 покладемо B41 B2 =∑d
l=1B

l
1∂lB

i
2∂i; визначимо дужки Лi як [B1, B2] = B41 B2 − B42 B1. та по-

будуємо множину векторiв

Υk = {[Vi1 , . . . , [Vik−1
, Vik ] . . .], (i1, . . . , ik) ∈ {1, . . . , l +m}k}, k > 2.

Означення. Говорять, що векторне поле Υ0 = {Vj}j=1,...,m+l задо-
вольняє умову Хермандера у точцi X0, якщо iснує таке цiле число n0, що

span

{
V (X0), V ∈

n0⋃
k=1

Υk

}
= Rd. (6)

Теорема 6.4. Припустимо, що коефiцiєнти (4) задовольняють умову
(C1) та умову Хермандера (6). Тодi для всiх t > 0 розподiл Xt має гладку
щiльнiсть (тобто, класу C∞) вiдносно мiри Лебега в Rd.

Далi у роздiлi вивчається зв’язок змiшаних СДР та вiдповiдних рiв-
нянь iз шершавими траєкторiями, керованими вiнерiвським процесом та
ДБР з iндексом Хюрста H > 1/2. Отримано формулу з поправкою, ана-
логiчну поправцi Iто-Стратоновича. Це спiввiдношення дозволяє перене-
сти властивостi одного типу рiвнянь на iнший i буде продемонстровано
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на прикладi чисельних методiв для змiшаних та рiвнянь iз шершавими
траєкторiями. Змiшане рiвняння виглядає наступним чином:

XM
t = x0 +

∫ t

0

aM (XM
s ) ds+

∫ t

0

bM (XM
s )dIWs +

∫ t

0

cM (XM
s ) dBHs , (7)

a вiдповiдне рiвняння iз шершавими траєкторiями виглядає так:

XR
t = x0 +

∫ t

0

aR(XR
s ) ds+

∫ t

0

bR(XR
s )dRWs +

∫ t

0

cR(XR
s )dRBHs , (8)

де, як i ранiше W = (Wt)t>0 — m-вимiрний вiнерiвський процес, BH =
(BHt )t>0 —l-вимiрний ДБР з iндексом Хюрста H > 1/2, x0 ∈ Rd, а кое-
фiцiєнти aM , aR : Rd → Rd, bM , bR : Rd → Rd×m, cM , cR : Rd → Rd×l задо-
вольняють належнi припущення гладкостi. Вiдмiннiсть мiж двома рiвнян-
нями — визначення iнтегралу по вiнерiвському процесу: коли йдеться про
змiшане рiвняння, то iнтеграл по вiнерiвському процесу

∫ t
0
bM (XM

s )dIWs

розумiється у сенсi Iто, у той час як iнтеграл
∫ t
0
bR(XR

s )dRWs у рiвняннях
iз шершавими траєкторiями вiдповiдає iнтегралу Стратоновича.

Наступна теорема показує, що розв’язок рiвняння (8) є розв’язком змi-
шаного рiвняння

XM
t = x0 +

∫ t

0

aM (XM
s ) ds+

m∑
j=1

∫ t

0

bM,(j)(XM
s )dIW (j)

s (9)

+

l∑
j=1

∫ t

0

cM,(j)(XM
s ) dBH,(j)s , t ∈ [0, T ],

з коефiцiєнтами

aM (x) = aR(x) +
1

2

d∑
i=1

D(i)

bR
bR,(i)(x), bM (x) = bR(x), cM (x) = cR(x). (10)

Теорема 6.7. Нехай δ > 0 i aR, bR,(i), cR,(j) ∈ C2,δb (Rd;Rd), i = 1, . . . ,m,
j = 1, . . . , l. Тодi розв’язок XR рiвняння (8) iз шершавими траєкторiями
i розв’язок XM змiшаного рiвняння (9) з коефiцiєнтами, заданими (10),
рiвнi P-майже напевне, тобто P

{
XM
t = XR

t , t ∈ [0, T ]
}

= 1.

Надалi ми припускаємо, що aM , bM , cM ∈ C2
b . За цих умов iснує єдиний

розв’язок XM = (XM
t )t∈[0,T ] рiвняння (9), такий що E [ ‖X‖pθ ] < ∞ для

всiх p > 1 i θ < 1/2.
Теорема 6.8. Нехай aM , bM,(i), cM,(j) ∈ C2

b ([0, T ];Rd), i = 1, . . . ,m,
j = 1, . . . , l, i припустимо, що XM = {XM

t }t∈[0,T ] — розв’язок (9), тодi
XM — розв’язок (8) з коефiцiєнтами aR, bR, cR, визначеними (10).
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Для n ∈ N визначимо BH,nt = n
∫ t
(t−1/n)∨0B

H
s ds, t > 0. Нехай XM,n =

(XM,n
t )t∈[0,T ] — розв’язок

XM,n
t = x0 +

∫ t

0

(
a(XM,n

s ) + c(XM,n
s )ḂH,ns

)
ds+

∫ t

0

b(XM
s )dIWs, (11)

а XR,n — вiдповiдний розв’язок рiвняння iз шершавими траєкторiями з
коефiцiєнтами, заданими (10).

Твердження 6.2. Нехай коефiцiєнти рiвняння для XR,n ã, b(i), c(j) ∈
C2,δb (Rd;Rd), i = 1, . . . ,m, j = 1, . . . , l, а γ ∈ (1/3, 1/2). Тодi

‖XR,n −XR‖γ,∞,[0,T ]
P1−→ 0, при n→∞.

Як наслiдок отримаємо граничну теорему для змiшаних рiвнянь.

Наслiдок 6.1. Нехай a, b(i), c(j) ∈ C2,δb (Rd;Rd), i = 1, . . . ,m, j = 1, . . . , l,
γ ∈ (1/3, 1/2) i

∑m
i=1D

(i)
b b(i) ∈ C2,δb (Rd;Rd). Тодi маємо

‖XM,n −XM‖γ,∞,[0,T ]
P1−→ 0, при n→∞.

Далi у роздiлi розглядається багатовимiрне рiвняння iз затримкою

dX(t) = a(t,Xt) dt+ b(t,Xt) dW (t) + c(t,Xt) dZ(t), t ∈ [0, T ]. (12)

Коефiцiєнти a, b, c залежать вiд “минулого” Xs = {X(s+ u), u ∈ [−r, 0]}
процесу X, початкова умова задається як X(t) = η(t), t ∈ [−r, 0], де
η : [−r, 0] → R — деяка функцiя. Рiвняння (12) керується двома проце-
сами: стандартним процесом Вiнера W та процесом Z, траєкторiї якого є
γ-гельдеровими з γ > 1/2. Процес Z, зазвичай, має “довгу пам’ять”. Таким
процесом може бути ДБР BH з iндексом Хюрста H > 1/2.

Зафiксуємо T > 0 — часовий горизонт та r > 0 — горизонт затримки
i нехай C = C([−r, 0];Rd), нормою на цьому просторi вiзьмемо ‖ψ‖C =
maxs∈[−r,0] |ψ(s)|, ψ ∈ C. Для позначення залежностi вiд минулого для
процесу ξ = {ξ(t), t ∈ [−r, T ]} визначимо ξt ∈ C в точцi t ∈ [0, T ] наступним
чином: ξs(u) = ξ(s+ u), u ∈ [−r, 0].

Розглянемо наступну послiдовнiсть змiшаних диференцiальних рiвнянь
iз затримкою в Rd проiндексовану цiлим iндексом n > 0:

Xn(t) = ηn(0) +

∫ t

0

an(s,Xn
s ) ds+

m∑
i=1

∫ t

0

bni (s,Xn
s ) dWi(s) +

+

l∑
j=1

∫ t

0

cnj (s,Xn
s ) dZj(s), t ∈ [0, T ],

Xn(t) = ηn(t), t ∈ [−r, 0].

(13)
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Тут an, bni , cnj : [0, T ]× C→ Rd, i = 1, . . . ,m, j = 1, . . . , l — вимiрнi функцiї,
процес Z = {Z(t), t ∈ [0, T ]} — F-узгоджений зi значеннями в Rl та має
майже напевне γ-гельдерiвськi траєкторiї, γ > 1/2; W = {W (t), t ∈ [0, T ]}
— F-вiнерiвський процес в Rm, а “початкову умову” η : [0, T ]→ Rd вважа-
ємо невипадковою.

Припущення 4. Коефiцiєнти рiвняння (13) задовольняють наступнi
умови:

H1 Для всiх ψ ∈ C, t ∈ [0, T ], n > 1

|an(t, ψ)|+ |bn(t, ψ)|+ |cn(t, ψ)| 6 K(1 + ‖ψ‖C).

H2 Для всiх t ∈ [0, T ], ψ ∈ C, cn — диференцiйовна у сенсi Фреше, а її
похiдна рiвномiрно обмежена по t ∈ [0, T ], ψ ∈ C:

‖∂ψcn(t, ψ)‖L(C,Rd) 6 K.

H3 Функцiї an, bn та ∂ψcn — локально лiпшицевi по ψ, тобто для всiх
R > 0, t ∈ [0, T ] i всiх ψ1, ψ2 ∈ C, таких що ‖ψ1‖C 6 R, ‖ψ2‖C 6 R,
виконуються нерiвностi

|an(t, ψ1)− an(t, ψ2)|+ |bn(t, ψ1)− bn(t, ψ2)|+
‖∂ψcn(t, ψ1)− ∂ψcn(t, ψ2)‖L(C,Rd) 6 KR ‖ψ1 − ψ2‖C .

H4 Функцiї cn та ∂ψcn — гельдерiвськi по t: для деякого β ∈ (1− γ, 1)
i для всiх t1, t2 ∈ [0, T ], ψ ∈ C мають мiсце нерiвностi

|cn(t1, ψ)− cn(t2, ψ)| 6 K|t1 − t2|β(1 + ‖ψ‖C),

‖∂ψcn(t1, ψ)− ∂ψcn(t2, ψ)‖L(C,Rd) 6 K|t1 − t2|β .

H5 Початковi значення ηn — гельдерiвськi функцiї: для деякого θ ∈
(1− γ, 1/2) i для всiх t1, t2 ∈ [0, T ] має мiсце

|ηn(t1)− ηn(t2)| 6 K |t1 − t2|θ .

Щодо збiжностi припускається
C1. Збiжнiсть коефiцiєнтiв: для всiх ψ ∈ C, t ∈ [0, T ]:

an(t, ψ)→ a0(t, ψ), bn(t, ψ)→ b0(t, ψ), cn(t, ψ)→ c0(t, ψ), n→∞.

C2. Збiжнiсть початкових умов:
∥∥ηn − η0∥∥

C
→ 0, n→∞.

Має мiсце наступна теорема
Теорема 6.10. За умов H1–H5 i C1–C2 має мiсце наступна збiжнiсть∥∥Xn −X0

∥∥
∞,T

P−→ 0, n→∞.
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Отриманий загальний результат було застосовано в дисертацiї для вста-
новлення конкретних граничних теорем.

Розглянемо наступну послiдовнiсть рiвнянь iз затримкою в Rd.

Xn(t) = η(0) +

∫ t

0

aV (s,Xn(s), Xn(s− τn)) ds+∫ t

0

bV (s,Xn(s), Xn(s− τn)) dW (s) +

∫ t

0

cV (s,Xn(s), Xn(s− τn)) dZ(s),

Xn(t) = η(t), t ∈ [−τn, 0].
(14)

Тут aV : [0, T ]× R2d → Rd, bVi : [0, T ]× R2d → Rd, i = 1, . . . ,m, cVj : [0, T ]×
R2d → Rd, j = 1, . . . , l, η : [0, T ] → Rd — вимiрнi функцiї, якi задовольня-
ють умови, аналогiчнi попереднiм; {τn, n > 1}— це послiдовнiсть додатних
чисел: τn < r. У Теоремi 6.11 доведено, що послiдовнiстьXn збiгається рiв-
номiрно за ймовiрнiстю до вiдповiдного розв’язку X змiшаного рiвняння
без затримки, якщо τn → 0, n→∞:

Теорема 6.11. Припустимо, що коефiцiєнти рiвняння (14) задоволь-
няють вище згаданi умови, i τn → 0, n → ∞. Тодi має мiсце рiвномiрна
збiжнiсть: ‖Xn −X‖∞,T

P−→ 0, n→∞, до розв’язку X рiвняння

X(t) = η(0) +

∫ t

0

aV (s,X(s), X(s)) ds+

∫ t

0

bV (s,X(s), X(s)) dW (s)+∫ t

0

cV (s,X(s), X(s)) dZ(s).

Iншим наслiдком Теореми 6.10 є Теорема 6.12 дисертацiї, у якiй вста-
новлено рiвномiрну збiжнiсть за ймовiрнiстю апроксимацiй за схемою Ей-
лера розв’язкiв змiшаних рiвнянь без затримки.

Як допомiжний результат, що має самостiйний iнтерес, доведено грани-
чну теорему для стохастичних диференцiльних рiвнянь Iто iз затримкою,
якi мають випадковi коефiцiєнти (Теорема 6.13).

ВИСНОВКИ

Дисертацiйну роботу присвячено вивченню моделей iз дробовим броу-
нiвським рухом, мультидробовим броунiвським рухом та вiнерiвським про-
цесом.

Для випадкових величин з невиродженим першим вiнерiвським хаосом
встановлено нижню межу точностi наближення функцiоналами вiд при-
ростiв дробового броунiвського руху на iнтервалах рiвномiрного розбиття:
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n−2H , тут n — кiлькiсть точок рiвномiрного розбиття, використаних для
побудови наближення. Доведено, що оптимальним, у середньоквадрати-
чному сенсi, методом наближення дробової площi Левi є формула трапе-
цiй, а вiдповiдна швидкiсть збiжностi має порядок n1/2−2H , де n — те ж,
що i вище. Цей результат пiдтверджений комп’ютерним моделюванням

У роботi побудовано мультидробовий процес iз локальною версiєю BH∞

на нескiнченностi та BH(t) у кожнiй скiнченнiй точцi t ∈ [0, T ] та доведено
його строгу локалiзовнiсть, тобто слабку збiжнiсть на просторi траєкторiй.

Встановлено iнтегральне представлення з узгодженим iнтеграндом ви-
падкових величин, що є кiнцевими точками узгоджених процесiв з логари-
фмiчно гельдеровими траєкторiями. Для отримання такого представлення
було розширено поняття iнтеграла Лебега-Стiлтьєса на клас функцiй, якi
є iнтегровнi з деякою вагою.

У роботi вивчаються також змiшанi стохастичнi диференцiальнi рiв-
няння. Встановлено належнiсть розв’язку неоднорiдного змiшаного рiв-
няння локальному соболiвському простору D1,p

loc . Доведено iснування та
гладкiсть щiльностi розподiлу розв’язкiв таких рiвнянь за умов типу кла-
сичної умови Хермандера. Для розв’язкiв змiшаних рiвнянь доведено ана-
лог леми Норрiса.

Встановлено зв’язок мiж розв’язками змiшаних рiвнянь та вiдповiд-
ними рiвняннями iз шершавими траєкторiями: вiн задається поправкою,
аналогiчною поправцi Стратоновича. Використовуючи такий зв’язок мо-
жна “перенести” результати з одного типу рiвняння на iнший. Зокрема,
була доведена основна гранична теорема про збiжнiсть розв’язкiв рiвнянь
iз “згладженим” дробовим броунiвським рухом до розв’язку вихiдного змi-
шаного рiвняння. Отримано також результати щодо збiжностi наближеної
схеми Ейлера.

У випадку змiшаних рiвнянь iз затримкою ми отримали граничну тео-
рему наступного плану: якщо послiдовностi коефiцiєнтiв та початкових
даних змiшаних рiвнянь iз затримкою збiгаються, то i послiдовнiсть вiдпо-
вiдних розв’язкiв збiгається до розв’язку рiвняння з граничними коефiцi-
єнтами. Наслiдком такого результату є, наприклад, збiжнiсть наближеної
схеми Ейлера для рiвняння без затримки до вiдповiдного розв’язку (без
встановлення швидкостi збiжностi). При достатньо м’яких умовах на кое-
фiцiєнти доведено, що послiдовнiсть розв’язкiв рiвнянь iз затримкою, що
прямує до нуля, збiгається рiвномiрно до розв’язку рiвняння без затримки
за ймовiрнiстю. Установлено також граничну теорему для рiвнянь Iто iз
випадковими коефiцiєнтами. Важливим результатом, що має самостiйний
iнтерес, є iснування моментiв (у тому числi й експоненцiйних) розв’язкiв
змiшаних стохастичних рiвнянь за рiзних умов на коефiцiєнти.
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АНОТАЦIЯ

Шалайко Т.О. Стохастичний аналiз змiшаних моделей. — Рукопис.
Дисертацiя на здобуття наукового ступеня кандидата фiзико-матема-

тичних наук за спецiальнiстю 01.01.05 — теорiя ймовiрностей i математи-
чна статистика. —Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шев-
ченка МОН України, Київ, 2015.

Дисертацiю присвячено дослiдженню моделей, що мiстять (мульти)
дробовий броунiвський рух та процес Вiнера. Дослiджуються питання
оптимального L2(Ω) наближення випадкових величин iз специфiчною бу-
довою хаосiв розкладу Iто-Вiнера: величини з невиродженим першим хао-
сом, дробової площi Левi. Отриманi результати щодо строгої локалiзовно-
стi деяких мультидробових процесiв. Для випадкових величин з достатньо
широкого класу було отримано представлення типу Дадлi. Особливу увагу
придiлено вивченню змiшаних рiвнянь, зокрема численню Маллявена для
таких рiвнянь. Знайденi умови, за яких розв’язки таких рiвнянь мають
щiльностi вiдносно мiри Лебега. У роботi встановлений зв’язок мiж змi-
шаними рiвняннями та вiдповiдними рiвняннями iз шершавими траєкто-
рiями. Такий зв’язок використаний для доведення граничних теорем для
змiшаних рiвнянь. Отримано неперервну залежнiсть розв’язкiв змiшаних
рiвнянь iз запiзненням вiд початкових даних та коефiцiєнтiв.

Ключовi слова: дробовий броунiвський рух, мультидробовий броунiв-
ський рух, стохастична апроксимацiя, чисельнi схеми, iнтегральне пред-
ставлення, ймовiрностi малих вiдхилень, узагальнений iнтеграл Лебега–
Стiлтьєса, стохастичне диференцiальне рiвняння, змiшанi моделi, шершавi
траєкторiї, площа Левi, числення Маллявена, похiдна Маллявена, розклад
Iто-Вiнера, умова Хермандера.
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АННОТАЦИЯ

Шалайко Т. А. Стохастический анализ смешанных моделей. — Руко-
пись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-матема-
тических наук по специальности 01.01.05 — теория вероятностей и ма-
тематическая статистика. —Киевский национальный университет имени
Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 2015.

Диссертация посвящена исследованию моделей, которые содержат (му-
льти)дробное броуновское движение и процесс Винера. Исследуются во-
просы оптимального L2(Ω) приближения случайных величин со специфи-
ческим строением компонент в разложении Ито-Винера: величины с не-
вырожденным ядром в первой компоненте, дробной площади Леви. По-
лучены результаты о строгой локализируемости некоторых мультидро-
бных процессов. Для случайных величин из достаточно широкого класса
было получено представление типа Дадли. Особенное внимание было уде-
лено смешанным уравнениям, в частности, исчислению Маллявена для
таких уравнений. Найдены условие, при которых, решения имеют пло-
тность относительно меры Лебега. В диссертационной работе установле-
на связь между смешанными уравнениями и соответствующими уравне-
ниями с шершавыми траекториями. Такая связь была использована для
доказательства предельных теорем для смешанных уравнений. Получена
теорема о непрерывной зависимости уравнений смешанных уравнений с
задержкой от начальных данных и коэффициентов.

Ключевые слова: дробное броуновское движение, мультидробное броу-
новское движение, стохастическая апроксимация, численные схемы, инте-
гральные представления, вероятности малых отклонений, обобщенный ин-
теграл Лебега–Стилтьеса, стохастическое дифференциальное уравнение,
смешанная модель, шершавые траектории, площадь Леви, исчисление Ма-
ллявена, производная Маллявена, разложение Ито–Винера, условие Хёр-
мандера.

ABSTRACT

Shalaiko T. O. Stochastic analysis of mixed models. — Manuscript.
Candidate’s thesis on Physics and Mathematics, speciality 01.01.05 — prob-

ability theory and mathematical statistics. — Taras Shevchenko National Uni-
versity of Kyiv of the MES of Ukraine, Kyiv, 2015.

The thesis is devoted to the investigation of models, that contain (multi)-
fractional Brownian motion and Wiener process. In particular it deals with
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the optimal L2(Ω) approximation of random variables with specific features of
chaoses in the Itô-Wiener chaos expansion, e.g. with non-degenerate first chaos,
fractional Levý area. In the first case a lower estimate is given for the accuracy
of approximation of random variables by functionals of increments of fractional
Brownian motion with Hurst index H > 1/2. In the second case it is proved
that a trapezoidal scheme is an asymptotical L2(Ω) optimal approximation
method for a fractional Levý area with an order of the convergence n1/2−2H .

The strong localisability of a multifractional process that is sum of frac-
tional and multifractional Browian motions (suitably scaled in time and space)
is obtained.

Next, we show that if a random variable is the final value of an adapted log-
Hölder continuous process, then it can be represented as a stochastic integral
with respect to a fractional Brownian motion with adapted integrand.

Great attention is paid to the investigation of mixed stochastic differential
equations, e.g. Malliavin calculus for such equations. We find sufficient condi-
tions for the existence of density of solutions to such equations with respect
to the Lebesgue measure. Such conditions are of the Hörmander type. Next
we prove the Norris type lemma for mixed equations. As a result of indepen-
dent interest we establish the existence of moments (including exponential) of
solutions to mixed SDEs.

We study the relationship between mixed stochastic differential equations
and the corresponding rough path equations driven by standard Brownian
motion and fractional Brownian motion with Hurst parameter H > 1/2. We
establish a correction formula,which relates both types of equations, analo-
gously to the Itô-Stratonovich correction formula. This correction formula al-
lows to transfer properties, which are established for one type of equation to
the other, and we will illustrate this by considering numerical methods for
mixed and rough SDEs.

The last part is concerned with a mixed stochastic delay differential equa-
tion involving both a Wiener process and a γ-Hölder continuous process with
γ > 1/2 (e.g. a fractional Brownian motion with Hurst parameter greater than
1/2). It is shown that its solution depends continuously on the coefficients and
the initial data. Two applications of this result are given: the convergence of
solutions to equations with vanishing delay to the solution of equation without
delay and the convergence of Euler approximations for mixed stochastic dif-
ferential equations. As a side result of independent interest, the integrability
of solution to mixed stochastic delay differential equations is established.

Key words: fractional Brownian motion, multifractional Brownian motion,
stochastic approximation, numerical schemes, integral representation, small
ball probabilities, generalized Lebesgue–Stieltjes integral, stochastic differen-
tial equation, mixed model, rough paths, Lévy area, Malliavin calculus, Malli-
avin derivative, Itô-Wiener chaos expansion, Hörmander condition.


