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ВСТУП

Вивчення диференцiальних рiвнянь з випадковими фун-
кцiями спонукається все бiльш зростаючими запитами меха-
нiки, задачами автоматичного керування, радiоелектронiки,
економiки, страхової i фiнансової математики та багатьох роз-
дiлiв теоретичної фiзики.

При розглядi диференцiальних рiвнянь з випадковими
функцiями слiд розрiзняти два випадки. У першому — ви-
падковi функцiї, що входять до диференцiального рiвняння, є
регулярними, а бiльшiсть питань, якi пов’язанi з дослiджен-
ням властивостей розв’язкiв рiвнянь, можна розв’язувати за
допомогою класичних методiв теорiї звичайних диференцiаль-
них рiвнянь. Виняток становить задача про знаходження скiн-
ченновимiрних розподiлiв (або iнших iмовiрнiсних характери-
стик) розв’язкiв рiвнянь. До цього часу ця задача розв’язує-
ться лише для лiнiйних рiвнянь. Для нелiнiйних ще, на наш
погляд, немає загальних методiв розв’язання такої задачi. У
другому випадку доводиться розглядати диференцiальнi рiв-
няння, що мiстять узагальненi випадковi процеси типу "бiлого
шуму". Такi рiвняння можна отримати в результатi гранично-
го переходу вiд рiвнянь, що описують системи, на якi дiють
швидкозмiннi впливи (дробовий ефект у радiоелектронних си-
стемах; хаотичний тепловий рух молекул, що дiють на броу-
нiвську частинку; еволюцiя вартостей акцiй i т. iн.). До по-
дiбних рiвнянь класичнi методи застосувати неможливо, а це
означає, що для них розроблено спецiальну теорiю стохасти-
чних диференцiальних рiвнянь. На вiдмiну вiд першого випад-
ку, для розв’язкiв таких рiвнянь iснують ефективнi методи ви-
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значення скiнченновимiрних розподiлiв. Вони грунтуються на
тому, що розв’язки рiвнянь є марковськими процесами. Таким
чином, теорiя стохастичних диференцiальних рiвнянь пов’яза-
на з одним iз найважливiших роздiлiв сучасної теорiї випад-
кових процесiв — марковськими процесами.

Термiн "стохастичне диференцiальне рiвняння"був започа-
ткований С.Н. Бернштейном. Важливе значення у застосуван-
нi теорiї стохастичних диференцiальних рiвнянь вiдiграли ро-
боти М.М. Боголюбова та М.М. Крилова. В них вперше роз-
глядалося граничне рiвняння динамiчної системи пiд впливом
випадкової сили, що збiгалося до процесу з незалежними змiн-
ними. Для перехiдних iмовiрностей було розглянуто рiвняння
Фоккера-Планка. Однак граничний перехiд не був обгрунто-
ваний. Це зробив Й.I. Гiхман. Вiдтодi почалося систематичне
дослiдження диференцiальних рiвнянь з випадковими функцi-
ями. Й.I. Гiхман дає загальне поняття стохастичного диферен-
цiального рiвняння: доведено теореми iснування та єдиностi i
диференцiйованiсть розв’язку за початковими даними, виве-
дено рiвняння А.М. Колмогорова для перехiдних iмовiрностей
розв’язкiв. В цей же час японський математик К. Iто на шляху
дослiдження неперервностi марковських процесiв незалежно
побудував подiбну теорiю стохастичних диференцiальних рiв-
нянь, що грунтувалася на поняттi стохастичного iнтегралу.

Надалi стохастичнi диференцiальнi рiвняння вивчалися ба-
гатьма авторами. Слiд вiдмiтити працi Й.I. Гiхмана [11—13],
А.В. Скорохода [11—13, 50], В.С. Королюка [26—29], М.О. Пор-
тенка [28], Є.Ф. Царкова [44, 45, 54, 57], Ю.В. Козаченка,
Д.Г. Коренєвського [25], Р.З. Хасьмiнського [52], I.Я. Каца
[126], В.Б. Колмановського, В.Р. Носова [24] та багатьох iн-
ших вiтчизняних i закордонних математикiв.

Дана робота присвячена дослiдженню стiйкостi та опти-
мального керування в стохастичних динамiчних системах з
випадковими операторами.

У роздiлi 1 висвiтлюється питання про iснування та єди-
нiсть l-го моменту сильного розв’язку стохастичних iнтегро-
диференцiальних рiвнянь Iто-Вольтерри.

Роздiл 2 присвячено дослiдженню стiйкостi у середньому
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квадратичному розв’язкiв лiнiйних стохастичних диференцi-
альних рiвнянь з випадковими операторами.

Матерiал третього роздiлу обгрунтовує теореми про асим-
птотичну стiйкiсть у середньому квадратичному розв’язкiв
стохастичних диференцiально-рiзницевих рiвнянь з пуассонiв-
ськими збуреннями.

Четвертий роздiл присвячено встановленню достатнiх
умов iснування оптимального керування стохастичними ди-
намiчними системами зi всiєю передiсторiєю з пуассоновими
перемиканнями за допомогою теореми порiвняння.

У роздiлi 5 описуються основнi теореми про стiйкiсть роз-
в’язкiв дифузiйних стохастичних функцiонально-диференцi-
альних рiвнянь з марковськими параметрами зi скiнченною
пiслядiєю.

Роздiл 6 присвячено доведенню теорем про iснування
розв’язку задачi Кошi для нелiнiйного дифузiйного стохасти-
чного диференцiально-рiзницевого рiвняння нейтрального ти-
пу в частинних похiдних з урахуванням випадкових зовнiшних
збурень та iснування i стабiлiзацiю сильного розв’язку авто-
номних стохастичних рiвнянь Iто-Скорохода в частинних по-
хiдних iз випадковими параметрами.

Автори висловлюють подяку Антонюк С.В., Березi В.Ю.,
Дарiйчуку I.В., Довгуню А.Я., Донець Н.П., Дорошенко I.В.,
Лукашiву Т.О., Малику I.В., Мусурiвському В.I., Нiкiтiну
А.В., Перун Г.М., Свердану М.Л., Ясинськiй Л.I., Ясинсько-
му Є.В. за плiдну участь в обговореннi поставлених задач та
отриманих результатiв.
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