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ДО 70-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ КОЗАЧЕНКА ЮРІЯ ВАСИЛЬОВИЧА 
 

 

1 грудня 2010 року виповнилося 70 років від дня народження Козаченка 
Юрія Васильовича, доктора фізико-математичних наук, професора, лауреа-
та Державної премії України в галузі науки і техніки, заслуженого діяча нау-
ки і техніки України, заслуженого професора Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка, почесного доктора Ужгородського націо-
нального університету.  

Юрій Васильович народився у місті Києві у сім'ї видатного українського 
письменника Василя Павловича Козаченка.  

У 1963 році закінчив Київський державний університет імені Тараса Ше-
вченка за спеціальністю теорія ймовірностей і математична статистика. 

Навчання в аспірантурі протягом 1964–1965 років перервала служба в 
армії у космічних військах. 

У 1968 році в Інституті математики АН УРСР під керівництвом Михайла 
Йосиповича Ядренка захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 
01.01.05 – теорія ймовірностей і математична статистика на тему "Про рів-
номірну збіжність стохастичних інтегралів, рядів і властивості неперервних 
випадкових полів". 

З 1967 року Юрій Васильович і до цього часу працює в Київському уні-
верситеті імені Тараса Шевченка на кафедрі теорії ймовірностей та матема-
тичної статистики (з 2009 року – кафедрі теорії ймовірностей, статистики та 
актуарної математики), де у 1985 році він захистив докторську дисертацію 
на  тему  "Випадкові  процеси  у  просторах  Орліча.  Властивості  траєкторій, 

збіжність рядів та інтегралів". Протягом 1988-2003 рр. був завідувачем кафедри. Також з 1974 по 1975 р. працював в 
Інституті нафти і газу м. Бумердес, Алжир. 

Основні напрямки наукової діяльності – випадкові процеси в різних функціональних просторах Орліча, моделю-
вання та статистика випадкових процесів, теорія вейвлет розкладів випадкових процесів. 

Юрій Васильович – один із творців теорії субгауссових випадкових процесів, випадкових процесів з просторів 
Орліча, започаткував дослідження з визначення точності та надійності комп'ютерного моделювання випадкових 
процесів. Його перу належить понад 240 наукових праць, кілька навчальних посібників і 5 монографій, серед яких 
"Метрические характеристики случайных величин и процессов" (1998, спільно з Булдигіним В. В.), яку перевидано 
англійською мовою у 2000 році Американським математичним товариством, "Моделювання випадкових процесів" 
(1999, спільно з Пашком А. О.), "Моделювання випадкових процесів і полів" (2007, спільно з Розорою І. В. і Паш-
ком А. О.), "Крайові задачі математичної фізики з випадковими факторами" (2008, спільно зі Сливкою-Тилищак Г. І. і 
Довгаєм Б.В.), "φ–субгауссові випадкові процеси" (2008, спільно з Василик О. І. і Ямненком Р. Є.).  

Як науковий керівник, Юрій Васильович дбайливо виплекав 34 кандидати фізико-математичних наук, один з яких 
– Майборода Р. Є., згодом захистив докторську дисертацію. Також він був науковим консультантом під час підготу-
вання ще 3 докторських дисертацій: Юрачківського А. П., Курченка О. О. та Мацака І. К. Його учні продовжують акти-
вну наукову діяльність у провідних університетах та установах світу. Він щедро ділиться своїми глибокими і різнос-
торонніми знаннями зі студентами, аспірантами, докторантами, друзями та колегами. 

Юрій Васильович має численні міжнародні зв'язки зі знаними науковцями з Австралії, Англії, Італії, Канади, США, 
Фінляндії, Хорватії, Швеції та інших країн. Його запрошували для участі у міжнародних наукових програмах в Авст-
ралію, Італію, Канаду, Хорватію, Фінляндію, Швецію. Також він брав участь у кількох міжнародних ґрантах, зокрема, 
у рамках програми Tempus-Tacis Європейського Союзу, керував багатьма господарчо-договірними темами, у тому 
числі з СКБ заводу "Арсенал", АНТК імені Олега Антонова та ін. 

Наукові досягнення Юрія Васильовича Козаченка неодноразово відзначались нагородами. У 2003 році він став 
лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки, у 2005 році удостоєний звання "Почесний доктор Ужго-
родського університету", у 2009 році – звання "Заслужений професор Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка", у 2010 році – звання "Заслужений діяч науки і техніки України". У 2007 році нагороджений грамо-
тою Міністерства освіти і науки України. 

Юрій Васильович веде активну наукову, організаційну, педагогічну і громадську діяльність: він заступник голови 
спеціалізованої вченої ради механіко-математичного факультету, член редколегій п'яти наукових журналів, зокрема, 
заступник головного редактора наукового журналу "Теорія ймовірностей та математична статистика".  

Студенти із задоволенням слухають основні та спеціальні курси, які він натхненно викладає на механіко-
математичному факультеті: "Теорія ймовірностей та математична статистика", "Узагальнений аналіз Фур'є", "Моде-
лювання випадкових процесів", "Теорія випадкових процесів з просторів Орліча", "Вейвлет аналіз" та інші.  

Колектив механіко-математичного факультету щиро вітає Юрія Васильовича зі знаменною датою і бажає міцного 
здоров'я, родинного щастя, творчої наснаги та нових здобутків у наукових пошуках. 
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