ВІДГУК

оф іційного опонента
на дисертаційну роботу Ф рей М арії М иколаївни на тему:

“Стохастичне диференціювання та віківське числення в аналізі
білого шуму Леві ”,

подану на здобуття наукового ступеня кандидата ф ізико-м атем атичних наук
за спеціальністю 0 1 .0 1 .0 1 .- м атем атичний аналіз

Д исертаційна робота присвячена вивченню операторів стохастичного
диференцію вання та елем ентів віківського числення в аналізі білого шуму Леві.
Ці дослідж ення належ ать до нескінченновим ірного аналізу - доволі широкого
розділу

сучасної

м атем атики,

визначною

характеристикою

якого

є

використання ф ункцій та/або узагальнених ф ункцій нескінченної кількості
змінних. Слід відзначити, що активний розвиток нескінченновим ірного аналізу
протягом

останніх

десятиріч

зум овлений

потребам и

багатьох

розділів

математики, фізики, економіки та ін.
Класичним прикладом теорії, що належ ить до нескінченновим ірного
аналізу,

є

гауссівський

аналіз

білого

ш уму.

О ператори

стохастичного

диференцію вання відіграю ть у ньому важ ливу роль. Зокрема, вони тісно
п о в’язані

із

стохастичною

розш иреним
похідною

стохастичним

Х іди,

і

мож уть

інтегралом

С корохода

застосовуватись

для

та

зі

вивчення

властивостей розш иреного стохастичного інтеграла. Інш им важ ливим о б ’єктом
у гауссівському аналізі є віківське числення на просторах узагальнених
функцій, тобто теорія, що вивчає природні аналоги поточкового добутку
(віківський добуток) і голом орф них ф ункцій (віківські версії голоморфних
функцій) на цих просторах.
О скільки у сучасних дослідж еннях природним чином виникаю ть не лиш е
гауссівські випадкові процеси, є потреба розбудовувати аналоги гауссівського

аналізу білого шуму для негауссівських процесів. О дним з таких аналогів є
аналіз білого ш уму Л еві (у якому роль гаусссівської міри та вінерівського
процесу, похідною якого у сенсі узагальнених ф ункцій є гауссівський білий
шум, відіграю ть відповідно м іра білого ш уму Л еві та процес Леві). Цей аналіз є
одним и з найбільш запитаних у застосуваннях, тому його розбудова, і, зокрема,
побудова

та

дослідж ення

у

його

рам ках

операторів

стохастичного

диф еренцію вання та елем ентів віківського числення, є важ ливою та актуальною
задачею .
Д исертаційна робота (загальний обсяг — 141 сторінка) містить анотацію ,
перелік ум овних позначень, вступ, 3 розділи, висновки, список використаних
дж ерел та додатки, в яких подано список публікацій автора за темою дисертації
та

відомості

про

апробацію

результатів

дисертаційного

дослідж ення.

Н априкінці другого та третього розділів наведено висновки до цих розділів.
Перш ий розділ є допоміж ним . В ньому здійснено огляд літератури з
тем атики дослідж ення, наведено

основні

поняття та позначення,

подано

результати інш их авторів, необхідні в наступних розділах.
У другому розділі дисертації уведено та детально вивчено оператори
стохастичного

диф еренцію вання

на

просторах

регулярних

основних

і

узагальнених функцій аналізу білого ш уму Леві. Розглянуто окремо випадки, у
яких згадані оператори є обм еж еними та необм еж еним и.
У

третьому розділі

просторах

регулярних

побудовано

узагальнених

елем енти

ф ункцій

віківського

аналізу

білого

числення
ш уму

на

Леві.

Зокрема, доведено, що оператор стохастичного диф еренцію вання перш ого
порядку задовольняє правило Л ейбніца відносно віківського множ ення.
Доведення лем, теорем і наслідків повні та детальні, отже, достовірність
результатів роботи

не

викликає

сумніву.

Результати

інш их

авторів,

що

використовую ться у роботі, м аю ть відповідні посилання.
Основні наукові результати достатньо повно відображ ені у 5 наукових
публікаціях, з яких 3 - у виданнях, вклю чених до м іж народних наукометричних
баз Scopus та/або W eb o f Science. Результати роботи доповідалися на 5
м іж народних

та

5

всеукраїнських

конф еренціях,
2

а

також

на

семінарах

ф акультету м атем атики та інф орм атики Д В Н З «П рикарпатський національний
університет імені Василя С теф аника». За результатам и дисертації опубліковано
10 тез доповідей на наукових конф еренціях.
Разом з тим дисертація не позбавлена і певних недоліків. А саме:
1. У перш ом у розділі на ст. 33 не обов'язково доводити коректність
визначення, оскільки цей розділ присвячено попереднім відомостям і він
не м істить результатів, отрим аних дисертантом.
2. Н а ст. 116 використовую ться м іркування "за аналогією мож на довести..."
або "мож на показати, щ о ...". В важ аю , що в цих випадках варто було б
написати детальніш е.
3. У роботі є незначні грам атичні пом илки та описки, зокрем а на сторінках
3 7 ,4 3 , 55 та 92.

Втім, вказані недоліки не є суттєвим и і не впливаю ть на загальний
позитивний висновок про подану до захисту роботу. Д исертація є заверш еною
науковою працею , в якій отримані нові науково обґрунтовані результати.
Робота

належ но

оформлена,

автореф ерат

адекватно

відображ ає

зміст

дисертації.
Результати дисертації маю ть теоретичний характер. Вони мож уть бути
застосовані для подальш ої розбудови аналізу білого ш ум у Л еві, зокрема, теорії
стохастичних рівнянь з нелінійностям и віківського типу, які використовую ться,
зокрема, при м оделю ванні багатьох ф ізичних процесів.
Д исертаційне дослідж ення є внеском у подальш ий розвиток аналізу
білого ш уму Леві.
Враховую чи вищ евикладене, вваж аю , що за актуальністю тематики,
обсягом

виконаної

роботи,

новизною

і

науковою

цінністю

отриманих

результатів дисертаційна робота “С тохастичне диф еренцію вання та віківське
числення в аналізі білого ш уму Л еві” задовольняє всім вим огам пунктів 9, 1114 “ П орядку присудж ення наукових ступенів” (П останова К абінету М іністрів
України N 0 567 від 24. 07. 2013) щ одо дисертаційних робіт на здобуття
наукового ступеня кандидата ф ізико-м атем атичних наук, а її авторка, Фрей
З

М арія М иколаївна, заслуговує присудж ення їй наукового ступеня кандидата
ф ізико-м атем атичних наук за спеціальністю 01.01.01 —м атем атичний аналіз.

К андидат ф ізико-м атем атичних наук,
старш ий науковий співробітник відділу аналізу,
геом етрії та топології Інституту прикладних
проблем м еханіки і м атем атики
ім. Я. С. П ідстригана Н А Н У країни

Ч ернега І. В.
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