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НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛIДЖЕНЬ Ю.В. КОЗАЧЕНКА:
СТАТИСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

В роботi висвiтлюються науковi здобутки доктора фiзико-математичних наук про-
фесора Юрiя Васильовича Козаченка в галузi статистичного моделювання. Козаченко
Ю.В. працював на кафедрi теорiї ймовiрностей, статистики та актуарної математики
КНУ iменi Тараса Шевченка. Професор Козаченко Ю.В. стояв бiля витокiв стати-
стичного моделювання в Київському унiверситетi. Козаченком Ю. В. та його учнями
розробленi науковi основи теорiї моделювання гауссових та близьких до них випад-
кових процесiв i полiв в рiзних функцiональних просторах iз заданими точнiстю i
надiйнiстю. При розробцi методiв статистичного моделювання значна увага придiля-
лась дослiдженню збiжностi статистичних моделей випадкових процесiв та полiв в
рiзних функцiональних просторах. До результатiв наукової школи Козаченка Ю.В.
належить i розробка теорiї функцiональних просторiв випадкових величин. Значне
мiсце в цих дослiдженнях займають простори Орлiча.

Ключовi слова: субгауссовi процеси, простори Орлiча, статистичне моделювання,
точнiсть, надiйнiсть

1. Вступ. 5 травня 2020 року пiшов iз життя видатний вчений-математик, док-
тор фiзико–математичних наук, професор Юрiй Васильович Козаченко. Коза-
ченко Юрiй Васильович пройшов шлях вiд студента Київського нацiонального
унiверситету iменi Тараса Шевченка до професора, завiдувача кафедри теорiї
ймовiрностей та математичної статистики, яку вiн очолював з 1998 по 2003 рiк.
Для сотень студентiв та десяткiв аспiрантiв вiн був дорогим Вчителем i провiд-
ником у свiт науки. Професор Козаченко Ю. В. був одним з лiдерiв української
школи з теорiї ймовiрностей та математичної статистики, визнаним в свiтi фа-
хiвцем у галузi теорiї i методiв моделювання випадкових процесiв та полiв у
функцiональних просторах. Ю. В. Козаченко є одним iз творцiв теорiї субгаус-
сових випадкових процесiв та процесiв iз просторiв Орлiча. Вiн створив новий
науковий напрямок – моделювання випадкових процесiв у рiзних функцiональ-
них просторах iз заданою точнiстю та надiйнiстю. Професор Козаченко Ю. В.
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отримав також вагомi науковi результати у дослiдженнi аналiтичних властиво-
стей випадкових процесiв, рiвнянь математичної фiзики iз випадковими поча-
тковими умовами, статистицi випадкових процесiв, вейвлет-аналiзi.

У 2003 роцi вiн став лауреатом Державної премiї України в галузi науки та
технiки.

У 2005 роцi удостоєний звання “Почесний доктор Ужгородського нацiональ-
ного унiверситету”, у 2009 роцi – звання “Заслужений професор Київського на-
цiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка”, у 2010 роцi – звання “За-
служений дiяч науки i технiки України” та Вiдзнаки Вченої ради Київського
нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка.

В 2013 роцi вiдзначений премiєю iм. М.М. Крилова президiї НАН України.
У 2018 роцi за визначний особистий внесок у розвиток вiтчизняної матема-

тичної науки, плiдну багаторiчну педагогiчну працю професор Ю.В.Козаченко
був нагороджений орденом “За заслуги” III ступеня.

Юрiй Васильович передав своє захоплення науковими проблемами теорiї
ймовiрностей та математичної статистики своїм учням, колегам, студентам, якi
будуть продовжувати i розвивати науковi дослiдження ним започаткованi.

Свiтлiй пам’ятi Юрiя Васильовича Козаченка – нашого Вчителя i присвяче-
на стаття.

2. Основний результат. В данiй статтi дослiджується лише один напря-
мок наукової дiяльностi Ю.В. Козаченка – розробка теорiї та методiв стати-
стичного моделювання випадкових процесiв та полiв. А коло його наукових
iнтересiв дуже широке, це i

– аналiтичнi властивостi випадкових процесiв. Оцiнка розподiлiв функцiо-
налiв вiд випадкових процесiв,

– випадковi процеси в просторах Орлiча,
– передгауссовi та субгауссовi випадковi процеси,
– моделювання випадкових процесiв та полiв,
– задача Кошi для рiвнянь математичної фiзики з випадковими початковими

умовами,
– статистика випадкових процесiв,
– вейвлет-розклади випадкових процесiв.
Розвиток методiв статистичного моделювання бере початок з перших пiсля-

воєнних рокiв, коли в лабораторiї Лос-Алам результати моделювання вперше
були використанi для розрахункiв. Пiд статистичним моделюванням розумiють
вiдтворення на ЕОМ реалiзацiй випадкових величин, процесiв та полiв iз зада-
ними характеристиками.

Методи статистичного моделювання розглядаються як альтернатива до iсну-
ючих чисельних методiв.

Розвиток комп’ютерної технiки став каталiзатором для розвитку методiв
статистичного моделювання, зокрема, чисельного моделювання випадкових про-
цесiв та полiв. Використання обчислювальної технiки дало поштовх для широ-
кого застосування статистичного моделювання в рiзних областях природничих
та соцiальних наук, таких, як метеорологiя, радiотехнiка, соцiологiя, фiнансова
математика, при випробуваннi технiчних систем i засобiв та iнше.

Задача моделювання випадкових процесiв формулюється так. За вiдомими
характеристиками випадкового процесу такими, як математичне сподiвання,

ISSN 2616-7700 (print), 2708-9568 (online) Наук. вiсник Ужгород. ун-ту, 2020, вип. 37, № 2



НАУКОВI ДОСЛIДЖЕННЯ Ю.В. КОЗАЧЕНКА. . . 17

дисперсiя, кореляцiйна функцiя чи спектральна щiльнiсть, необхiдно побуду-
вати обчислювальний алгоритм, що дозволяє отримувати на ЕОМ реалiзацiї
випадкових процесiв X(t) чи послiдовностей {ξk, k = 0, 1, ...} iз заданими вла-
стивостями. В гауссовому випадку модель процесу повнiстю визначається ма-
тематичним сподiванням i кореляцiйною функцiєю.

Важливе мiсце в статистичному моделюваннi займають дослiдження точно-
стi i надiйностi моделей випадкових процесiв та полiв в рiзних функцiональних
просторах.

Одними з перших робiт в цьому напрямку в Київському нацiональному унi-
верситетi iменi Тараса Шевченка були роботи [1], [2], [3], [4], [5]. Козаченко Ю.В.
та Ядренко М.Й. були першими хто започаткував цей напрямок дослiджень на
кафедрi теорiї ймовiрностей та математичної статистики.

Iснує багато методiв моделювання випадкових процесiв та полiв. В бiльшостi
з них не визначається точнiсть та надiйнiсть моделювання. При моделюваннi
випадкових процесiв, як правило, намагаються вiдтворити процеси, що є сумою
великого числа випадкових факторiв, тобто, згiдно з центральною граничною
теоремою, гаусовi або близькi до них випадковi процеси. Отже, однiєю iз основ-
них задач статистичного моделювання випадкових процесiв є отримання такої
моделi випадкового процесу, яка є реалiзацiєю гауссового процесу.

Потрiбно також зауважити, що нiколи не вдається отримати модель, що дiй-
сно є гауссовим процесом. На результат моделювання впливає багато факторiв,
серед них – використання псевдовипадкових послiдовностей, точнiсть представ-
лення дiйсних чисел в обчислювальних системах (впливає на якiсть генераторiв
випадкових чисел), використання рiзних моделей для побудови реалiзацiй ви-
падкових процесiв та полiв.

В теорiї методiв Монте-Карло важливе значення має вивчення швидкостi
збiжностi статистичних моделей випадкових процесiв та полiв. При оцiнюваннi
швидкостi збiжностi методiв статистичного моделювання використовуються ре-
зультати дослiдження аналiтичних властивостей випадкових процесiв та полiв.

В якостi оцiнки точностi моделювання можна розглядати оцiнки моментiв,
оцiнку кореляцiйної функцiї, слабку збiжнiсть. Так, в роботах М.Й. Ядренка
та його учнiв [5], [6] дослiджувались методи моделювання iзотропних та одно-
рiдних випадкових полiв на площинi та на сферi. Для оцiнки точностi викори-
стовуються оцiнки моментiв.

У зв’язку з широким застосуванням стохастичного моделювання випадкових
процесiв i полiв у рiзних областях природничих та соцiальних наук актуальними
є саме дослiдження точностi i надiйностi моделей випадкових процесiв i полiв
в нормах рiзних функцiональних просторiв.

Козаченко Ю.В. та його учнями започатковано дослiдження збiжностi ста-
тистичних моделей за ймовiрнiстю в рiзних функцiональних просторах. Була
розроблена теорiя моделювання випадкових процесiв та полiв iз заданими то-
чнiстю i надiйнiстю в рiзних функцiональних просторах. А саме в просторах
Lp(T ), p ≥ 1, в просторах Орлiча та в просторi неперервних функцiй.

Нехай випадковий процес X = {X(t), t ∈ T} може бути зображений у ви-

глядi ряду X(t) =
∞∑
k=1

ξkfk(t), який збiгається у середньому квадратичному.
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Моделлю процесу X називатимемо суму XM(t) =
M∑
k=1

ξkfk(t).

Нехай випадковий процес X та всi XM = {XM(t), t ∈ T},M = 1, 2, . . . на-
лежать деякому функцiональному банаховому простору A(T ) з нормою ‖ · ‖.
Нехай задано два числа δ > 0 та ε, 0 < ε < 1. Говоритимемо, що модель XM

наближає X з надiйнiстю 1− ε та точнiстю δ у нормi простору A(T ), якщо для
цiєї моделi має мiсце нерiвнiсть

P{‖ X(t)−XM(t) ‖≥ δ} ≤ ε. (1)

Отже, для побудови моделi потрiбно знайти такi M , для яких при заданих δ та
ε виконується нерiвнiсть (1).

Розглянемо простiр Rd з метрикою ρ(~t, ~s), ~tT = (t1, . . . , td), ~sT = (s1, . . . , sd),
де ρ(~t, ~s) – це звичайна евклiдова метрика або будь-яка метрика еквiвалентна
евклiдовiй метрицi.

Нехай T – множина вигляду T = {~t : ρ(~t, 0) ≤ L}, де L > 0 деяке число,
{Rd,Ξ, ν} – вимiрний простiр, Ξ – борелiвська σ–алгебра, ν – скiнчена мiра.
Нехай X = {X(~t), t ∈ T} – центроване випадкове поле, що може бути зображене
у виглядi

X(~t) =
N∑
r=1

∫
Rd
fr(~t, ~λ)dZr(~λ), (2)

де Zr(S), S ∈ Ξ – некорельованi випадковi мiри пiдпорядкованi мiрi ν, а fr(~t, ~λ)

такi функцiї, що при кожному ~t ∈ T , fr(~t, ~λ) ∈ L2(Rd, ν), а при кожному ~λ ∈ Rd

функцiя fr(~t, ~λ) неперервна по ~t.
Нехай A – однозв’язна, з кусково–гладкою межею область в Rd, Dn – роз-

биття областi A на n однозв’язних областей ∆1, . . . ,∆n з кусково–гладкими ме-
жами, ~λi, i = 1, 2, . . . , n – фiксованi точки в Rd такi, що ~λi ∈ ∆i.

Позначимо

Xn(~t, A) =
N∑
r=1

n∑
i=1

fr(~t, ~λi)Zr(∆i). (3)

Випадкове полеXn(~t, A) називатимемо апроксимацiйною моделлю поляX(~t)
(A-моделлю).

Апроксимацiйна модель Xn(~t, A) наближає X(~t) з надiйнiстю 1− ε та точнi-
стю δ у нормi простору A(T ), якщо для цiєї моделi має мiсце нерiвнiсть

P{‖ X(~t)−Xn(~t, A) ‖≥ δ} ≤ ε. (4)

Результати дослiджень були систематизованi та викладенi в багатьох моно-
графiях, основнi з них [7]– [14].

Козаченко Ю.В. та його учнями розробленi теоретичнi основи побудови су-
бгауссових та ϕ – субгауссових моделей випадкових процесiв та полiв, що зо-
бражуються у виглядi випадкових рядiв, iз заданими точнiстю i надiйнiстю в
нормах рiзних функцiональних просторiв ( [8], [10], [13], [14], [15], [16]). Зна-
йдено оцiнки швидкостi збiжностi та розроблено обчислювальнi алгоритми для
моделювання випадкових процесiв та полiв, що зображуються у виглядi стоха-
стичних iнтегралiв, iз заданими точнiстю i надiйнiстю в просторах Lp(T ), p ≥ 1,
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в просторах Орлiча та в просторi неперервних функцiй ( [8], [10], [13], [14], [17]-
[20], [21], [22]). Знайдено оцiнки швидкостi збiжностi та розроблено обчислю-
вальнi алгоритми побудови iз заданими точнiстю i надiйнiстю моделей випад-
кових процесiв, що використовують зображення Карунена-Лоєва та зображення
Фур’є, процесiв з дискретним спектром в рiзних функцiональних просторах, а
саме, в просторах Lp(T ), p ≥ 1, в просторах Орлiча та в просторi неперерв-
них функцiй ( [8], [10], [13], [14], [16]). Знайдено оцiнки швидкостi збiжностi та
розроблено обчислювальнi алгоритми для моделювання випадкових полiв, що
зображуються у виглядi кратних рядiв, iз заданими точнiстю i надiйнiстю в
просторах Lp(T ), p ≥ 1, в просторах Орлiча та в просторi неперервних функцiй
( [23], [24]). Знайдено оцiнки швидкостi збiжностi та розроблено обчислюваль-
нi алгоритми для моделювання субгауссових та ϕ – субгауссових випадкових
полiв на сферi iз заданими точнiстю i надiйнiстю в просторах Lp(T ), p ≥ 1, в
просторах Орлiча та просторi неперервних функцiй ( [11], [25], [26], [27]).

В результатi проведених дослiджень покращено оцiнки швидкостi збiжно-
стi субгауссових та ϕ-субгауссових випадкових рядiв та кратних випадкових
рядiв у просторах Lp(T ), p ≥ 1, просторах Орлiча та в просторi неперервних
функцiй, оцiнки швидкостi збiжностi субгауссових стохастичних iнтегралiв у
просторах Lp(T ), p ≥ 1, просторах Орлiча та в просторi неперервних функцiй.
Набули подальшого розвитку методи дослiдження властивостей субгауссових,
ϕ-субгауссових та строго субгауссових випадкових процесiв та полiв в просторах
Lp(T ), p ≥ 1, в просторах Орлiча та в просторi неперервних функцiй.

Зупинимось на деяких основних роботах. В роботах [28], [29], [30], [31] до-
слiджувались умови та оцiнки збiжностi гауссових моделей за ймовiрнiстю в
рiзних функцiональних просторах. Це дозволяє будувати моделi, що наближа-
ють гауссовi випадковi процеси iз заданими точнiстю та надiйнiстю в рiзних
функцiональних просторах. В роботах [32], [33] вивчалась модель рандомiзацiї
спектру гауссового випадкового процесу, що була введена в роботах Г.А. Михай-
лова, i дослiджено точнiсть та надiйнiсть даної моделi в деяких функцiональних
просторах. В роботах [34], [35], [36], [37] дослiджено алгоритм моделювання ϕ-
субгауссового узагальненого дробового броунiвського руху ZH(t). Побудовано
модель, що наближає процес ZH(t) iз заданою надiйнiстю та точнiстю в C([0, 1])
та Lp(T ), p ≥ 1.

В цих роботах розв’язується актуальна проблема розробки теоретичних ос-
нов побудови субгауссових моделей випадкових процесiв i полiв, що наближають
випадковi процеси та поля iз заданими точнiстю i надiйнiстю, дослiджуються
оцiнки швидкостi збiжностi моделей в рiзних функцiональних просторах. Отри-
манi оцiнки швидкостi збiжностi випадкових рядiв та стохастичних iнтегралiв
можна застосувати для дослiдження розв’язкiв стохастичних задач математи-
чної фiзики, зокрема, для статистичного моделювання розв’язкiв елiптичних,
гiперболiчних та параболiчних рiвнянь математичної фiзики з випадковими фа-
кторами. Розробленi у вказаних роботах обчислювальнi алгоритми для побудо-
ви реалiзацiй випадкових процесiв та полiв iз заданими точнiстю i надiйнiстю
в рiзних функцiональних просторах базуються на реалiзацiї моделi у виглядi
субгауссових випадкових рядiв.

Починаючи з 60-х рокiв, з’являються роботи, в яких вивчалися бiльш ши-
рокi класи випадкових величин i процесiв, нiж гауссовi випадковi величини i
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процеси.
Дослiдження субгауссових випадкових величин почалося з робiт Дж. Кахана

[38]. В 1968 роцi в роботi [39] Козаченко Ю.В. ввiв поняття субгауссiвських
випадкових процесiв. Цi дослiдження активно розвивалось Ю.В. Козаченко та
В.В. Булдигiним.

В роботi Булдигiна В.В. та Козаченка Ю.В. [40] було доведено, що простiр
субгауссових випадкових величин є банаховим вiдносно субгауссового стандар-
ту. Властивостi та рiзнi сфери застосування субгауссових та строго субгауссових
випадкових величин розглядались в роботах Булдигiна В.В. та Козаченка Ю.В.
( [40] – [42]). Основнi теоретичнi результати були узагальненi, систематизованi
та викладенi в монографiї [7] та її англомовному варiантi [9].

КозаченкоЮ.В. та його учнями отриманi новi результати пов’язанi з теорiєю
випадкових процесiв та полiв, що належать до рiзних функцiональних просто-
рiв випадкових величин. В 1985 роцi в роботi [43] введено поняття банахових
просторiв типу субгауссових, а саме, простори Subϕ(Ω) випадкових величин та
процесiв, якi природним чином узагальнюють простори субгауссових випадко-
вих величин. Простори Subϕ(Ω) (простори ϕ-субгауссових випадкових величин)
– це простори центрованих випадкових величин з певним ростом експоненцiаль-
них моментiв.

В книзi [11] розглядаються властивостi просторiв Subϕ(Ω), властивостi сум
незалежних випадкових величин з цих просторiв, випадковi процеси з просто-
рiв Subϕ(Ω), умови обмеженостi та оцiнки розподiлiв супремумiв таких про-
цесiв для випадку, коли процес визначений в просторi з псевдометрикою, що
породжена цим процесом. Властивостям ϕ-субгауссових просторiв випадкових
величин присвячено також роботи [26], [27]. Класи ϕ-субгауссових та строго ϕ-
субгауссових випадкових процесiв, як бiльш загальнi, нiж класи гауссових та
субгауссових випадкових процесiв, є дуже цiкавими з точки зору моделювання
реальних випадкових процесiв, якi зустрiчаються в системах масового обслуго-
вування та в фiнансовiй математицi ( [11]). Отриманi результати використову-
ються для дослiдження швидкостi збiжностi статистичних моделей випадкових
процесiв та полiв.

Розробленi пiд керiвництвом Козаченка Ю.В. алгоритми побудови реалiза-
цiй випадкових процесiв i полiв iз заданими точнiстю i надiйнiстю використо-
вувались при розробцi iнформацiйно-вимiрювальних систем для стендових ви-
пробувань сiльськогосподарської технiки [44], [45]. Розробленi обчислювальнi
алгоритми для моделювання вiнерiвського i узагальненого вiнерiвського проце-
сiв використовувались для оцiнки трафiка комп’ютерних мереж ( [46] – [49]),
в задачах чисельного розв’язування стохастичних диференцiальних та рiзни-
цевих рiвнянь, крайових задач, при статистичному моделюваннi дифузiйних
процесiв.

3. Висновки та перспективи подальших дослiджень. Науковi дося-
гнення Ю.В. Козаченка не обмежуються розглянутими результатами. В роботi
придiлена увага статистичному моделюванню, його теоретичним основам i ме-
тодам практичної реалiзацiї.

У Юрiя Васильовича залишилось багато учнiв i послiдовникiв. I кожен має
можливiсть подiлитись та висвiтлити напрямки їх спiльних дослiджень.

Козаченка Юрiя Васильовича немає з нами. Але залишились його роботи,
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його iдеї, його бачення нових цiкавих задач в теорiї випадкових процесiв, зокре-
ма, i в галузi статистичного моделювання випадкових процесiв та полiв. В па-
мять про Велику Людину i Вчителя ми будемо продовжувати цi дослiдження,
розв’язувати залишенi задачi, розвивати наданi iдеї.

Кажуть, людина живе стiльки – скiльки її пам’ятають. Вiчна пам’ять!

Список використаної лiтератури
1. Зелепугина И. Н., Козаченко Ю. В. К вопросу о моделировании гауссовских случайных

процесов. Некоторые вопросы теории случайных процессов. К.: Наукова думка, 1982.
C. 47–56.

2. Kozachenko Yu. V., Pashko A. A. Modeling the Gaussian stationary stochastic processes
representable in the form of stochastic integrals. Theory and applications of statistical modelli-
ng, Collect. Sci. Works, Novosibirsk, 1988. P. 10–24.

3. Zelepugina I. N., Kozachenko Yu. V. On accuracy estimations in modelling random fields in
spaces Lp, p > 1. Issled. Oper. ASU 1988. Вип. 32. P. 10–14.

4. Донченко В. С. Моделювання L2 -процесiв. Доповiдi Академiї наук УРСР. 1982. № 5.
C. 60–62.

5. Ядренко М. Й., Рахiмов Г. К. Статистичне моделювання однорiдного та iзотропного поля
на площинi. Теорiя ймовiрностей та математична статистика. 1993. Вип. 49. С. 245–
251.

6. Yadrenko M. Y., Yadrenko O. M., Grikh Z. O. About Approximation and Statistical Simulation
of Izotropic Fields. Random Operators and Stochastic Equations. 1993. Vol. 1, № 1. P. 37–45.

7. Булдыгин В. В., Козаченко Ю. В. Метрические характеристики случайных величин и
процессов. К.: ТВiМС, 1998. 290 c.

8. Козаченко Ю. В., Пашко А. О. Моделювання випадкових процесiв. К.: ВПЦ Київський
унiверситет, 1999. 223 c.

9. Buldygin V. V., Kozachenko Yu. V. Metric characterization of random variables and random
processes. Translations of Mathematical Monographs. 188. Providence, RI: AMS, American
Mathematical Society. xii, 2000. 257 p.

10. Козаченко Ю. В., Пашко А. О., Розора I. В. Моделювання випадкових процесiв i полiв.
К.: Задруга, 2007. 230 c.

11. Василик О. I., Козаченко Ю. В., Ямненко Р. Є. ϕ -субгауссовi випадковi процеси: моно-
графiя. К.: ВПЦ Київський унiверситет, 2008. 231 c.

12. Козаченко Ю. В., Погорiляк О. О., Тегза А. М. Моделювання гауссових випадкових про-
цесiв та процесiв Кокса. Ужгород: Карпати, 2012.

13. Kozachenko Yu., Pogoriliak O., Rozora I. and Tegza A.Simulation of Stochastic processes with
given accuracy and reliability. London: ISTE Press Ltd, Elsevier Ltd. 2016.

14. Козаченко Ю. В., Пашко А. О. Точнiсть i надiйнiсть моделювання випадкових процесiв
та полiв в рiвномiрнiй метрицi: монографiя. Київ: ТОВ СIК ГРУП Україна, 2016. 216 с.

15. Kozachenko Yu. V., Pashko A. A. Accuracy of simulation of stochastic processes in norms of
Orlicz spaces.I. Theor. Probability and Math. Statist. 1999. No. 58. P. 51–66.

16. Kozachenko Yu. V., Pashko A. A. Accuracy of simulation of stochastic processes in norms of
Orlicz spaces.II. Theor. Probability and Math. Statist. 1999. No.59. P. 77–92.

17. Козаченко Ю. В., Козаченко Л. Ф. О точности моделирования в L2(0, T ) гауссовских
случайных процессов. Вычислительная и прикладная математика. 1991. No74. С. 108–
115.

18. Козаченко Ю. В., Козаченко Л. Ф. О точности моделирования в L2(0, T ) гауссовских
случайных процессов. Вычислительная и прикладная математика. 1992. No75. С. 88–
93.

19. Козаченко Ю. В., Козаченко Л. Ф. Про моделювання гауссових стацiонарних процесiв з
абсолютно неперервним спектром. Теорiя ймовiрностей та математична статистика.
1992. Вип.47. С. 47–54.

20. Козаченко Ю. В., Пашко А. О., Зєлєпугiна I. М. Про точнiсть моделювання субгауссових
випадкових полiв в деяких функцiональних просторах. Доповiдi НАН України. 2001. No1.
С. 11–17.

21. Kozachenko Yu. V., Pashko A. A. On the simulation of random fields.I. Theor. Probability

Наук. вiсник Ужгород. ун-ту, 2020, вип. 37, № 2 ISSN 2616-7700 (print), 2708-9568 (online)



22 А. О. ПАШКО, I. В. РОЗОРА, О. I. ВАСИЛИК

and Math. Statist. 2000. No.61. P. 61–74.
22. Kozachenko Yu. V., Pashko A. A. On the simulation of random fields.II. Theor. Probability

and Math. Statist. 2001. No.62. P. 51–63.
23. Козаченко Ю. В., Пашко А. О. Оцiнка точностi моделювання в Lp субгауссових випад-

кових полiв на сферi. Вiсник Київського унiверситету. Серiя:Математика. Механiка.
2002. No7-8. С. 26–32.

24. Пашко А. А., Козаченко Ю. В. Оценка скорости сходимости моделей субгауссовских слу-
чайных процессов в пространствах Орлича. Известия Национальной академии наук Ре-
спублики Казахстан. Серия физико-математическая. 2013. No6(292). С. 60–65.

25. Козаченко Ю. В., Розора I. В. Точнiсть та надiйнiсть моделювання випадкових процесiв
з простору Subϕ(Ω) / // Теорiя ймовiрностей та математична статистика. - 2004. - Вип.
71. - C.93-105.

26. Kozachenko Yu. V., Rozora I. V. On simulation of stochastic processes from the space Subϕ(Ω).
Прикладна статистика. Актуарна та фiнансова математика. 2004. No1. С. 72–79.

27. Kozachenko Yu. V., Vasilik O. I. On the distribution of suprema of Subϕ(Ω) random processes.
Theory of Stochastic Processes. 1998. Vol.4(20), No1-2. P. 147–160.

28. Kozachenko Yu. V., Rozora I. V. Simulation of Gaussian stochastic processes. Random
Operators and Stochastic Equations. 2003. Vol.11. No3. P. 275–296.

29. Kozachenko Yu. V., Rozora I. V. Simulation of Gaussian Stochastic Fields. Theory of
Stochastic Processes. 2004. Vol.10(26). No.1-2. P. 48–60.

30. Kozachenko Yu. V., Rozora I. V. Application of the theory of Square-Gaussian Processes to
simulation of Stochastic Processes. Theory of Stochastic Processes. 2006. Vol.12(28). No3-4.
P. 43–54.

31. Kozachenko Yu. V., Pashko A. A. Accuracy of Simulation of the Gaussian random processes
with continuous spectrum. Computer Modelling and New Technologies. 2014. Vol.18. No3.
P. 7–12.

32. Antonini R. G., Kozachenko Yu. V., Tegza A. M. Accuracy of simulation in Lp od Gaussian
random processes. Bulletin of the University of Kiev. Series: Physics & Mathematik. 2002.
Vol.5. P. 7–14.

33. Antonini R. G., Kozachenko Yu. V., Sorokulov V. V. On accuracy and reliability of simulation
of some random processes from the space Subϕ(Ω). Theory of Stochastic Processes. 2003.
Vol.9(25). No3-4. P. 50–57.

34. Kozachenko Yu. V., Sottinen T., Vasylyk O. I. Simulation of weakly self-similar stationary
increment Subϕ(Ω) -processes: a serias expansion approach. Methodology and Computing in
Applied Probability. 2005. Vol.7, No3. P. 379–400.

35. Kozachenko Yu., Vasylyk O., Pashko A. Simulation of generalized fractional Brownion motion
in C([0, T ]). Monte Carlo Methods and Applications. 2018. Vol.24, Iss.3. P. 179–192.

36. Козаченко Ю. В., Пашко А. О., Василик О. I. Моделювання дробового броунiвського
руху у просторi Lp([0, T ]). Теорiя ймовiрностей та матем. статистика. 2017. Vol.97.
C. 97–108.

37. Pashko A. A. Simulations of standart Brownian motion. Computer modelling and new
Technologies. 2014. Vol.18. No10. P. 516–521.

38. Kahane J. P. Propri’et’es locales des fonctions ‘a series de Fouries al’eatories. Studia Math.
1960. 19, No 1. P. 1–25.

39. Козаченко Ю. В. Достатнi умови неперервностi з ймовiрнiстю одиниця субгауссовських
випадкових процесiв. Доповiдi АН УРСР. 1968. No2. С. 109–116.

40. Булдыгин В. В., Козаченко Ю. В. О субгауссовских случайных величинах. Украинский
математический журнал. 1980. Т.32, No 6. С. 723–730.

41. Булдыгин В. В., Козаченко Ю. В. Субгауссовские случайные векторы и процессы. Теория
вероятностей и математическая статистика. 1987. Вып.36. С. 10–22.

42. Булдыгин В. В., Козаченко Ю. В. Оценки для распределения супремума одного класса
случайных процессов. Украинский математический журнал. 1993. Т.45, No5. С. 596–608.

43. Козаченко Ю. В., Островский Е. И. Банаховы пространства случайных величин типа
субгауссовских. Теория вероятностей и математическая статистика. 1985. Вып.32.
С. 42–53.

44. Пашко А. А. Моделирование на ЭВМ гауссовских стационарных случайных процессов

ISSN 2616-7700 (print), 2708-9568 (online) Наук. вiсник Ужгород. ун-ту, 2020, вип. 37, № 2



НАУКОВI ДОСЛIДЖЕННЯ Ю.В. КОЗАЧЕНКА. . . 23

при испытаниях сельскохозяйственных машин. Системные методы испытаний техни-
ки для животноводства и кормопроизодства. Сборник научных трудов ВНИИМОЖ.
Новокубанск. 1989. С. 7–14.

45. Пашко А. А. Математическое и программное обеспечение цифровых методов анализа слу-
чайных процессов в информационно-измерительных системах для автоматизации стендо-
вых испытаний. Новое в методах испытаний сельскохозяйственной техники. Сборник
научных трудов ВНИИМОЖ. Новокубанск.1990. С. 19–28.

46. Pashko A. Simulation of telecommunication traffic using statistical models of fracti-
onal Brownian motion. 4th International Scientific-Practical Conference Problems of
Infocommunications. Science and Technology (PIC S&T). Kharkov, 2017. P. 414–418. doi:
10.1109/INFOCOMMST.2017.8246429.

47. Pashko A. O., Rozora I. V. Accuracy of simulation for the network traffic in the form of fracti-
onal Brownian motion. 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelecrtroni-
cs, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET). Slavske, 2018. P. 840–845. doi:
10.1109/TCSET.2018.8336328.

48. Pashko A., Vasylyk O. Statistical Simulation of Size Behavior for TCP Windows. IEEE
International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications, Science and
Technology (PIC S&T). Kyiv, 2019. P. 617–620, doi:10.1109/PICST47496.2019.9061332.

49. Pashko A. O., Lukovych O. V., Rozora I. V., Oleshko T. A., Vasylyk O. I. Analysis of simulation
methods for fractional Brownian motion in the problems of intelligent systems design. IEEE
International Conference on Advanced Trends in Information Theory. Kyiv, 2019. P. 373–378.
doi: 10.1109/ATIT49449.2019.9030478.

Pashko A. A., Rozora I. V., Vasylyk O. I. Directions of scientific research
Yu. V. Kozachenko: statistical simulation.

The paper highlights the scientific achievements of Doctor in Physics and Mathema-
tics, Professor Yuriy Kozachenko in the field of statistical simulation. Kozachenko Yu.V.
worked at the Department of Probability Theory, Statistics and Actuarial Mathematics
of Taras Shevchenko National University of Kyiv. He stood at the origins of statistical
simulation at his home University. Kozachenko Yu.V. and his students developed the
scientific background of the simulation theory of Gaussian and similar random processes as
well as fields in different functional spaces with a given accuracy and reliability. Developing
the methods of statistical modeling, considerable attention was paid to the study of the
convergence of statistical models to stochastic processes and fields in different functional
spaces. One of the great results that belongs to the scientific school of Kozachenko Yu.V.
is the investigation of the theory of functional spaces of random variables. A significant
place in these studies is occupied by the Orlicz space.

Keywords: sub-Gaussian processes, Orlicz space, statistical simulation, accuracy and
reliability.
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