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ЗАГАЛЬНАХАРАКТЕРИСТИКАРОБОТИ

Актуальністьтеми. Модель суміші ймовірнісних розподілів виникає у ви-
падку, коли дослідник може віднести певний спостережуваний об’єкт до деякої
підпопуляції лише з певною долею впевненості (така проблема називається про-
блемою неповної інформації). При цьому кожна окрема підпопуляція відобра-
жає один компонент суміші, а ймовірність того, що об’єкт належить цій популя-
ції, називаєтьсяконцентрацієюкомпонента.Моделі сумішей, у якихконцентра-
ції є сталими для всієї вибірки, називаються класичними моделями сумішей. Во-
ни виниклище у XIX столітті у працях Ньюкомба та Пірсона. ПротягомXX сто-
ліття дана модель досліджувалась у багатьох роботах. Огляди таких досліджень
можна знайти у монографіяхМаклахлана Дж. Дж. та Басфорда К. Е. (McLachlan
G. J. and Basford K. E.), Маклахлана Дж. Дж. та Піла Д. (McLachlan G. J. and Peel
D.). Сучасні дослідження у цій галузі представлені роботами Ньгуйєна Х. Д. та
Маклахлана Дж. Дж. (NguyenH. D. andMcLachlanG. J.), Дугласа Р. (Douglas R.),
і збірнику Регаззоні К. С. та Джонса Дж. А. (Regazzoni C. S. and Jones G. A.).
Природним узагальненням класичної моделі суміші є модель суміші зі змін-

нимиконцентраціями,деконцентрації компонентів змінюютьсявзалежності від
спостереження.УмонографіяхМайбородиР.Є. таСугаковоїО.В. зібраноостан-
ні результати з теорії моделі суміші зі змінними концентраціями. Дослідження
зарубіжних авторів із даної тематики представлено роботами Халла П. і Тітте-
рінгтона Д. М. (Hall P. and Titterington D. M.), Тіттерінгтона Д. М., Сміта А. Ф. і
Макова У. Е. (Titterington D. M., Smith A. F., Makov U. E.) та ін.
Дисертаційна робота присвячена оцінюванню параметрів розподілів компо-

нентів у семіпараметричніймоделі суміші зі зміннимиконцентраціями (колипа-
раметричні сімейства розподілів задані лише для деяких компонентів суміші), а
також перевірці гіпотез стосовно розподілів компонентів або їх числових хара-
ктеристик (рівність середніх, дисперсій, тощо). Теоретичні результати, презен-
товані у даній роботі, можуть бути застосовані при аналізі даних широкого кола
досліджень (медичних, біологічних, соціологічних, психологічних, політологі-
чних, економічних, тощо).

Зв’язокроботи знауковимипрограмами,планами, темами. Дисертацій-
на робота виконана в рамках державної бюджетної науково-дослідницької те-
ми№11БФ038-02“Еволюційні системи: дослідженняаналітичнихперетворень,
випадковихфлуктуацій та статистичних закономірностей” (номердержавної ре-
єстрації 0111U006561) кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної
математики механіко-математичного факультету Київського національного уні-
верситету іменіТарасаШевченка,щовходитьдокомплексноготематичногопла-
ну науково-дослідних робіт “Сучасні математичні проблеми природознавства,
економіки та фінансів”.

Мета і завдання дослідження. Мета роботи – створення нових, більш ефе-
ктивних алгоритмів оцінювання та перевірки гіпонез у непараметричних та се-
міпараметричних моделях сумішей зі змінними концентраціями, а також аналіз
якості отриманих алгоритмів.
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Основними завданнями дослідження є:
– Побудувати робастну оцінку для параметру розподілів компонентів суміші зі
змінними концентраціями та дослідити її асимптотичну поведінку.

– Побудувати оцінки методу узагальнених оціночних рівнянь (GEE) у моделі
суміші зі змінними концентраціями, а також адаптивні оцінки на їх основі;
дослідити асимптотичну поведінку отриманих оцінок.

– Встановити нижню межу матриць розсіяння побудованих оцінок. Визначити
оцінки, на яких вона досягається.

– Порівняти знайдену нижню межу із інформаційною межеюФішера.
– Розробити тести для перевірки гіпотез профункціональні моменти розподілів
компонентів суміші. Дослідити їх асимптотичну поведінку.

– Розробити тести для перевірки рівності розподілів компонентів по групова-
ним даним.

– Дослідити роботу отриманих оцінок і тестів на модельованих даних.

Об’єктомдослідження є алгоритмиоцінюваннятаперевірки гіпотез за стати-
стичнимиданими,щоописуютьсямоделлюсуміші зі зміннимиконцентраціями.

Предметом дослідження є вивчення асимптотичних властивостей таких ал-
горитмів, визначення їх ефективності та перевірка їх роботи на даних фіксова-
ного обсягу.
Методи дослідження. У дисертації використані методи теорії ймовірно-

стей, математичної статистики, математичного аналізу, теорії міри, функціо-
нального аналізу.
Науковановизна одержанихрезультатів.

– Доведено асимптотичну нормальність сукупного вектора квантилів для рі-
зних компонентів суміші.

– Побудована оцінка методоммоментів у випадку, коли евклідовимпараметром
параметризовані одночасно декілька розподілів компонентів суміші (багато-
компонентна семіпараметрична модель).

– Визначені оцінки методу узагальнених оціночних рівнянь (GEE-оцінки) у ви-
падку багатокомпонентної семіпараметричної моделі суміші.

– Досліджено адаптивні оцінки, які наближаютьGEE-оцінки за допомогоюроз-
кладу останніх за певним функціональним базисом.

– Визначено оцінку максимальної вірогідності у випадку, коли розподіли всіх
компонентів суміші задані параметричнимсімейством. Знайдено інформацій-
ну межу за умов регулярності моделі.

– Для всіх введених оцінок доведено асимптотичну нормальність. Консистен-
тність доведенодляоцінокметодумоментів та адаптивнихоцінок, а такождля
часткового випадку GEE-оцінок.

– Встановлено нижню межу матриці розсіяння GEE-оцінок за умов незсунено-
сті GEE-рівняння. Визначено адаптивні оцінки, які наближають вказану ни-
жню межу.

– Досліджено якість отриманих оцінок на модельованих даних.
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– Розроблено тести для перевірки гіпотез про функціональні моменти розподі-
лів компонентів. Досліджена їх асимптотична поведінка.

– Для перевірки рівності розподілів кількох компонентів розроблений аналог
класичного тесту χ2.

– Робота тестів перевірена на модельованих даних.

Практичне значення одержаних результатів. Всі результати дисертацій-
ної роботи є теоретичними. Практичне значення вони набувають при аналізі да-
них різного роду досліджень (медичних, біологічних, соціологічних, психологі-
чних, політологічних, економічних, тощо).

Особистийвнесок здобувача. За результатами дисертації було опублікова-
ношість статей у фахових журналах. Зі спільних із науковим керівником статей,
у роботі [5] останньому належить постановка задачі та координація її виконан-
ня. У роботі [6] теоретичні результати належатьО. В. Сугаковій; Р. Є.Майбороді
належить ідея застосування до даних соціологічного дослідженяя, а здобувачу –
реалізація запропонованихоцінокувигляді комп’ютернихпрограмтапроведен-
ня імітаційного моделювання. Результати [6] були узагальнені здобувачем у ро-
ботах [2, 3]. Робота [5] була опублікована у співавторстві з науковим керівником
Майбородою Р.Є., якому належить постановка задачі та загальне керівництво
роботою. Чотири роботи ( [1–4]) опубліковані здобувачем без співавторів.

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи обго-
ворювались на наступних зустрічах.

– Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з математичних наук
(Івано-Франківськ, Україна, 2012).

– Третя міжнародна конференція “Modern Stochastics: Theory and Applications”
(Київ, Україна, 2012).

– Вісімнадцята міжнародна конференція молодих статистиків “European Young
Statisticians Meeting” (Osijek, Croatia, 2013).

– Десята міжнародна конференція “Computer Data Analysis & Modeling”
(Мінськ, Білорусь, 2013).

– П’ятнадцятаміжнародна наукова конференція імені академікаМихайлаКрав-
чука (Київ, Україна, 2014).

– Міжнародна конференція “Multivariate Statistical Analysis” (Lodz, Poland,
2014).

– Міжнародна конференція “Probability, reliability and stochastic optimization”
(Київ, Україна, 2015).

– Засіданнянауковогосемінару“Асимптотичніметодистатистики”намеханіко-
математичномуфакультетіКНУіменіТарасаШевченкапідкерівництвомпро-
фесорів О. Г. Кукуша та Р. Є. Майбороди (Київ, Україна, 2012–2015).

– Засідання наукового семінару “Статистичні проблеми для випадкових проце-
сів і полів” при кафедрі математичного аналізу та теорії ймовірностей НТУУ
“КПІ” (Київ, Україна, 2015).
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– Засіданні наукового семінару “Теорія стохастичних процесів та її застосуван-
ня” при кафедрі теоретичної та прикладної статистики ЛНУ (Львів, Україна,
2015).

– Засіданні наукового семінару кафедри теорії ймовірностей, статистики та
актуарної математики КНУ імені ТарасаШевченка (Київ, 2015).

Публікації. За результатами дисертації здобувач опублікував шість робіт у
фахових виданнях [1–6] і тезишести доповідей на конференціях [7–12]. Із зазна-
чених статей, статті [2, 3, 6] опубліковано у журналах, включених до науково-
метричної бази Scopus.

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, шести розділів,
висновків і списку використаних джерел. Повний обсяг дисертації 189 сторінок,
список використаних джерел займає 7 сторінок і містить 74 найменування.

ОСНОВНИЙЗМІСТРОБОТИ

У вступі розкривається актуальність теми дисертації, мета, завдання та мето-
ди дослідження. Обговорюється наукова новизна та практичне значення отри-
маних результатів. Вказується особистий внесок здобувача у дослідження, зга-
дуються публікації, розкривається зміст роботи.
Вводятьсянаступні позначення.Нульовийвектор ізRk позначимоякOk.Оди-

ничнуk×kматрицю–як Ik×k, анульовуматрицюk×m–якOk×m.Щобзазначи-
ти,щодійснозначнаматрицяAмаєрозмірністьm×k, будемописатиA ∈ Rm×k.
Транспоновану матрицю A позначимо як Aτ , обернену як A−1, транспоновану
обернену якA−τ . Збіжність за ймовірністю позначатимемо як p−→. Збіжність за
розподілом як d−→. Збіжність майже напевно як a.s.−→. Нормальний розподіл ізRd

з середнім a ∈ Rd і коваріаційною матрицею Σ ∈ Rd×d позначимо якN (a,Σ).
Модуль дійсного числа x ∈ R позначимо як |x|. Якщо x ∈ Rd є елементом ба-
гатомірного дійснозначного просторуRd, замість модуля будемо розглядати ев-
клідову норму ∥x∥ :=

(∑d
i=1 xi

)1/2. Для матриціA ∈ Rm×k будемо використо-
вувати евклідову норму ∥A∥ :=

(∑m
i=1

∑k
j=1 |Ai,j |2

)1/2. Якщо розподілPζ(·; t)
деякої величини ζ залежить від параметра t, то математичне сподівання даної
величини при значенні параметра t позначимо як Et[ζ] :=

∫
xPζ(dx; t). Визна-

чимо також формальні випадкові величини ηm, кожна з яких має розподіл Fm,
m = 1, ...,M .
Нехай aj;N і bj;N , j = 1, ..., N – довільні набори дійсних чисел. Оператор усе-

реднення поN визначимо як ⟨a;N ⟩N := 1
N

∑N
j=1 aj;N (тут і далі через a;N буде-

мо позначати весь набір aj;N , j = 1, ..., N ). Будемо вважати,що сумування, мно-
ження, і т.і. арифметичні операції під оператором ⟨⟩N виконуються поелементно
(тобто ⟨a;N + b;N ⟩N = 1

N

∑N
j=1(aj;N + bj;N ), ⟨a;Nb;N ⟩N = 1

N

∑N
j=1 aj;Nbj;N ).

Відповідні граничні значення (за умови, що вони існують) позначатимемо че-
рез оператор ⟨⟩ без індексуN , тобто ⟨a + b⟩ := limN→∞⟨a;N + b;N ⟩N , ⟨ab⟩ :=
limN→∞⟨a;Nb;N ⟩N . Для двох векторів u, v ∈ RL позначимо їх покомпонентний
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добуток через оператор ∗, тобто u ∗ v :=
(
ukvk

)
k=1,...,L

∈ RL. Аналогічним
чином оператор ∗ визначається для матрицьA,B ∈ RK×L.
Перший розділ присвячено огляду літератури за темою дисертації. Коротко

наводиться історія розвитку моделі суміші зі змінними концентраціями. Вказу-
ються досягнення за темою дисертації, які вже були отримані іншими авторами.
Зокрема, згадуються результати монографій Майбороди та Сугакової. Так, для
оцінюваннярозподілів компонентів суміші уданихроботахбуливведенімініма-
ксні вагові коефіцієнти aj;N := Γ−1

N pj;N ∈ RM , де pj;N := (pij;N )i=1,...,M ∈ RM

– вектор, складений з набору концентрацій, аΓ−1
N ∈ RM×M –матриця, обернена

до матриці Грамма ΓN := ⟨p;Npτ;N ⟩N ∈ RM×M .
Для коефіцієнтів amj;N виконується умова незсуненості ⟨ar;Nps;N ⟩N = I{r=s},

r, s = 1, ...,M . Вони використовуються для побудови оцінок розподілів компо-
нентів Fm:

F̂m;N (A) :=
1

N

N∑
j=1

amj;N I{ξj;N∈A}. (1)

У випадку X = R розглядаються виправлені вагові коефіцієнти ãmj;N . Вони
визначаються як коефіцієнти, які відповідають виправленій емпіричній мірі

F̃m;N (x) := min
{
1, sup

y: y<x
F̂m;N (y)

}
, (2)

де F̃m;N (x) і F̂m;N (x)розуміютьсяякоцінкифункції розподілуm-гокомпонента
Fm(x) := P[ηm 6 x], x ∈ R.
Крім емпіричної функції розподілу F̃m;N (x), розглядається її неперервна

кусково-лінійна інтерполяція F̆m;N (x) у точках стрибків F̃m;N (x). За деяких до-
даткових умов supx∈R

√
N
∣∣F̃m;N (x) − F̂m;N (x)

∣∣ → 0 і supx∈R
√
N
∣∣F̆m;N (x) −

F̂m;N (x)
∣∣ → 0 м.н. приN → ∞.

Оцінка для квантиляm-го компонента рівня α ∈ (0, 1) визначається як обер-
нена функція до F̆m;N (x):

Q̂m;N (α) := F̆−1
m;N (α). (3)

Розділ закінчується додатковими загальновідомими результатами теорії ймо-
вірностей і математичної статистики, які використовуються у даній роботі.
Другий розділ присвячено оцінкам функціональних моментів і квантилів у

моделі суміші. Авторським досягненням є узагальнення результатів на випадок
вектора емпіричних моментів або квантилів, до якого входять елементи з різних
компонентів суміші.
У підрозділі 2.1 досліджується асимптотична поведінка оцінок функціональ-

них моментів у моделі суміші.
Нехай h(x) : X → RL – вимірна дійснозначна вектор-функція із просто-

ру спостережень у RL, bkj;N – деякий набір вагових коефіцієнтів, k = 1, ..., L,
j = 1, ..., N ,N > 1. Навантажений емпіричний момент функції h(x) з ваговими
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коефіцієнтами bj;N ∈ RL, j=1,...,N, визначимо як

ĥN :=
1

N

N∑
j=1

bj;N ∗ h(ξj;N ) ∈ RL, (4)

де символ ∗ позначає покомпонентний добуток двох векторів (або матриць).
Якщо функція h(x) є абсолютно інтегровною (E[∥h(ηm)∥] < ∞, m =

1, ...,M ), можна визначити теоретичний моментm-го розподілу
h̄m := E[h(ηm)]

=

∫
h(x)Fm(dx) ∈ RL.

(5)

Тоді відповідний навантажений теоретичний момент функції h(x) для вибірки
ізN спостережень виражається як

h̄N :=

M∑
m=1

⟨b;Npm;N ⟩N ∗ h̄m ∈ RL. (6)

За умови існування граничних виразів ⟨bpm⟩ визначимо граничний наванта-
жений функціональний момент

h̄ :=
M∑

m=1

⟨bpm⟩ ∗ h̄m ∈ RL. (7)

Якщо функція h(x) є квадратично інтегровною (E[∥h(ηm)∥2] < ∞, m =
1, ...,M ), можна визначити другий теоретичний моментm-го розподілу

h̄2
m := E[h(ηm)h(ηm)τ ] ∈ RL×L. (8)

Тоді дисперсійну матрицю статистики ĥN можна обчислити як Cov[ĥN ] =
1
NΣN , де

ΣN :=
M∑

m=1

⟨b;Nbτ;Npm;N ⟩N ∗ h̄2
m−

M∑
r,s=1

⟨b;Nbτ;Npr;Nps;N ⟩N ∗(h̄rh̄τ
s ) ∈ RL×L. (9)

Якщо додатково припустити існування граничних виразів ⟨bbτprps⟩, то для ма-
триціΣN існує границя

Σ :=

M∑
m=1

⟨bbτpm⟩ ∗ h̄2
m −

M∑
r,s=1

⟨bbτprps⟩ ∗ (h̄rh̄τ
s ) ∈ RL×L. (10)

Наступна теорема дає умови консистентності та асимптотичної нормальності
ĥN як оцінок для h̄.
Теорема 1. Нехай h : X → RL – деяка вимірна функція із значеннями в RL,

b1j;N , ..., b
L
j;N – довільні невипадкові набори вагових коефіцієнтів, ĥN – стати-

стика із (4).
(b1) supj=1,...,N ; N>1 ∥bj;N∥ <∞.
(b2) Існують скінченні граничні значення ⟨bpr⟩ і ⟨bbτprps⟩, r, s = 1, ...,M .
(b3)

√
N∥⟨b;Npτ;N ⟩N − ⟨bpτ ⟩∥ → 0 приN → ∞.

Тоді
1. Якщо E[∥h(ηm)∥] <∞,m = 1, ...,M , то ĥN

p−→ h̄ приN → ∞.
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2. Якщо E[∥h(ηm)∥2] < ∞,m = 1, ...,M , то
√
N
(
ĥN − h̄

) d−→ N (OL,Σ) при
N → ∞, деΣ – матриця розсіяння, задана (10).
На множині квадратних дійснозначних матриць можна задати частковий по-

рядок у сенсі Льовнера: для матрицьA іB справджуєтьсяA > B, якщо матриця
(A−B) є невід’ємно визначеною.
У підрозділі 2.3 досліджено асимптотичну поведінку вектора, складеного із

оцінок квантилів виду Q̂m;N (α). Зокрема доводиться, що за певних додаткових
умов вектор q̂N :=

(
Q̂mk;N (αk)

)
k=1,...,L

∈ RL є
√
N -консистентною та асим-

птотично нормальною оцінкою для вектора q̄ :=
(
Qmk;N (αk)

)
k=1,...,L

∈ RL із
матрицею розсіянняΣ. Однією із таких умов є існуваннящільностей fm(x) роз-
поділів компонентів суміші відносноміриЛебеганачисловійпрямій.Прицьому
елементи матриціΣ визначаються як(

Σ
)
k,l

=
1

fmk
(q̄k)fml

(q̄l)

( M∑
m=1

⟨bkblpm⟩Fm(min{q̄k, q̄l})

−
M∑

r,s=1

⟨bkblprps⟩Fr(q̄k)Fs(q̄l)

)
.

(11)

У третьомурозділі обговорюється задача семіпараметричного оцінювання.
Припускаємо, що суміш складається ізM > 2 компонентів, які описуються

розподілами Fm, m = 1, ...,M . Нехай перші K 6 M розподілів параметри-
зовані евклідовим параметром t ∈ Θ ⊆ Rd, тобто Fm(·) = Fm(·; t), t ∈ Θ,
m = 1, ...,K. Розподіли рештиM − K компонентів повністю невідомі. Задача
полягає в тому, щоб оцінити істинне значення параметра θ ∈ Θ.
Додатковим припущенням є те, що розподіли компонентів суміші мають па-

раметризовані щільності fm(x; t) відносно деякої міри µ на σ-алгебрі підмно-
жин простору спостереженьX . При цьому дляm = K + 1, ...,M вважаємо, що
fm(x; t) не залежить від параметра t (щільності таких компонентів повністю не
відомі).
Аналогічнодопопередніхпозначень, визначимотеоретичнімоментифункцій

hN (x), які залежать від параметра t ∈ Θ, як

h̄N (t) :=
M∑

m=1

⟨b;Npm;N ⟩N ∗ Et[hN (ηm)] : Θ → RL. (12)

Підрозділ 3.1 описує оцінки методом моментів.
Означення 2. Оцінкою методу моментів назвемо статистику

θ̂mom
N := HN (ĥN ), (13)

де ĥN – деяка оцінка теоретичного функціонального моменту h̄N (θ), а невипад-
кову функціюHN (y) : RL → Rd підібрано так, щоб для деякого околу U істин-
ного значення θ виконувалась рівність

HN (h̄N (t)) = t, t ∈ U . (14)

Теорема 3. Нехай ĥN ∈ RL – деяка статистика, S – деяка підмножинаRL,
HN (y) : S → Rd – послідовність неперервних на S функцій, Z – деякий окіл
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значення h̄(θ) := limN→∞ E[ĥN ], і виконані наступні умови.
(i) {h̄(t) : t ∈ Θ} ⊆ S.
(ii) Для всіх t ∈ Θ виконується (14).
(iii)Z ⊆ S ⊆ RL.
I. Нехай додатково справджується наступне.
(iv) ĥN збігається за ймовірністю до деякого значення h̄(t) приN → ∞ за умо-
ви, що істинним значенням параметра є t ∈ Θ.
(v) Існує функціяH(y), для якої supy∈Z ∥HN (y)−H(y)∥ → 0 приN → ∞.
Тоді θ̂mom

N := HN (ĥN )
p−→ θ приN → ∞.

II. Нехай додатково функція H(y) має у точці h̄(θ) неперервну похідну H :=
dH(y)/dyτ

∣∣
y=h̄(θ)

, а замість умов (iv) і (v) справджуються посилені умови
(iv’) Статистика ĥN є асимптотично нормальною з деякою матрицею розсія-
нняΣ ∈ RL×L, тобто

√
N(ĥN − h̄(θ))

d−→ N (OL,Σ) приN → ∞.
(v’)

√
N supy∈Z ∥HN (y)−H(y)∥ → 0 приN → ∞.

Тоді
√
N(θ̂mom

N − θ)
d−→ N (Od,HΣHτ ) приN → ∞.

Підрозділ 3.2 присвячено оцінкам методу узагальнених оціночних рівнянь
(generalized estimating equations; GEE) у моделі суміші. Нехай BN (t) : Θ →
Rd×L –послідовність невипадковихматричнихфункцій,uN (x; t) : X×Θ → RL

– послідовність вектор-функцій, bj;N ∈ RL – набір вагових коефіцієнтів. Введе-
мо у розгляд навантажений емпіричний момент функції uN (x; t):

ûN (t) :=
1

N

N∑
j=1

bj;N ∗ uN (ξj;N ; t) : Θ → RL. (15)

Означення 4. Узагальненим оціночним рівнянням (generalized estimating
equation; GEE) будемо називати рівняння

BN (t)ûN (t) = Od (16)
відносно t ∈ Θ. GEE-оцінкою θ̂N назвемо довільну статистику θ̂N , яка є
розв’язкомGEE. Якщо таких розв’язків декілька, то GEE-оцінкоюможна назва-
ти будь-який із них.
Зазначимо, що за певних обмежень оцінки методу моментів можна розгляда-

ти як GEE-оцінки. Для цього достатньо покласти uN (x; t) := hN (x) − h̄N (t), і
припустити, що матриця BN (t) не залежить від параметра t. Такі оцінки є кон-
систентними та асимптотично нормальними.
Теоретичний момент функції u(x; t) визначимо як

ūN (ν; t) :=
M∑

m=1

⟨b;Npm;N ⟩ ∗ Eν [uN (ηm; t)] : Θ×Θ → RL. (17)

Далі ми будемо використовувати умову незсуненості GEE
(Ug) BN (t)ūN (t, t) = Od. (18)

Якщо на вагові коефіцієнти накласти умову ⟨b;Npm;N ⟩N = OL при m = K +
1, ...,M , можна розглянути посилену умову незсуненості GEE

(Ug’) ūN (t, t) = OL. (19)
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У розділі 3.2 отримані умови консистентності моментних оцінок як класу
GEE-оцінок. Умови асимптотичної нормальності GEE-оцінок дає наступна тео-
рема.
Теорема 5. Нехай θ̂N – консистентна GEE-оцінка, U – деякий окіл точки θ,

u(x; t)– границяuN (x; t), виконані умови (b1)-(b3) і (Ug), атакожнаступні умо-
ви.
(B1)ЕлементиматриціBN (t) єдиференційовнимифункціямипри t ∈ U ,N > 1.
(B2) Існує матрицяB(t), для якої supt∈U ∥BN (t)−B(t)∥ → 0 приN → ∞.
(u1) Функція u(x; t) квадратично інтегровна, тобто Eν [∥u(ηm; t)∥2] < ∞,
m = 1, ...,M , ν, t ∈ U .
(u2) Існують похідні від щільностей f ′m(x; t) := ∂fm(x; t)/∂t для µ-майже всіх
x ∈ X, причому

∫
∥u(x; t)∥ · ∥f ′m(x; t)∥µ(dx) <∞,m = 1, ...,M , t ∈ U .

(u3) Існує похідна u′(x; t) := ∂u(x; t)/∂tτ для µ-майже всіх x ∈ X, причому
Eν [∥u′(ηm; t)∥] <∞,m = 1, ...,M , ν, t ∈ U .
(u4)Функції ūm(ν, t) неперервні на U × U ,m = 1, ...,M .
(u5) Eθ[supt∈U ∥u(ηm; t)∥] <∞,m = 1, ...,M .
(u6) supt∈U supx∈X ∥uN (x; t)− u(x; t)∥ → 0 приN → ∞.
Тоді за умови невиродженості матриці V := B(θ)V (θ) справджується√
N(θ̂N − θ)

d−→ N (Od, D), деD := V−1B(θ)ΣB(θ)τV−τ ,Σ – матриця розсі-
яння статистики ûN (θ),

V (t) :=
M∑

m=1

∫ (
⟨bpm⟩ ∗ u(x; t)

)
f ′m(x; t)τµ(dx) : Θ → RL×d. (20)

Можна визначити умову нормованості GEE-рівняння:
(Ng) BN (t)VN (t) = Id×d, (21)

де VN (t) :=
∑M

m=1

∫ (
⟨b;Npm;N ⟩N ∗ uN (x; t)

)
f ′m(x; t)τµ(dx) – аналог граничної

матриці V (t) для скінченнихN . Якщо виконана умова (Ng), то матриця розсія-
ння GEE-оцінки виражається якD = B(θ)ΣB(θ)τ .
Підрозділ 3.3 присвячено знаходженнюнижньоїмежіматриці розсіянняGEE-

оцінок. Остання знаходиться явним чином як розв’язок задачі мінімізації фун-
кціоналу Лагранжа за обмежень (Ng) і (Ug).
Означення 6. Адаптивною оцінкою назвемо оцінку виду

θ̂AN := θ̃N +BN (θ̃N )ûN (θ̃N ) ∈ Rd, (22)
де θ̃N – деяка попередня (“пілотна”) оцінка для θ.
Наступна теорема дає умови консистентності та асимптотичної нормальності

адаптивних оцінок.
Теорема 7. Нехай θ̃N – деяка

√
N -консистентна оцінка (тобто φN :=√

N(θ̃N − θ)
d−→ φ при N → ∞, де φ ∈ Rd – деяка випадкова величина), ви-

конані умови (b1)-(b3), а для деякого околу точки θ – умови (u1)-(u6) і (Ug). Тоді
справджуються наступні твердження.
1. ψN :=

√
N
(
ûN (θ) − ū(θ, θ)

) d−→ ψ ≃ N (OL,Σ) приN → ∞, де ū(ν, t) :=∑M
m=1⟨bpm⟩ ∗ Eν [u(ηm; t)], а матриця розсіянняΣ задається (9).
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2. Якщо існує вимірна випадкова величина ζ = (φτ ψτ )τ , для якої ζN :=

(φτ
N ψτ

N )τ
d−→ ζ приN → ∞,то

√
N(θ̂AN−θ) d−→

(
Id×d−B(θ)V (θ)

)
φ+B(θ)ψ

приN → ∞.
3. За умови (Ng) адаптивна оцінка θ̂AN є асимптотично нормальною, тобто√
N(θ̂AN − θ)

d−→ N (Od, D) приN → ∞, деD := B(θ)ΣB(θ)τ .
Підрозділ 3.5 присвячено мінімізації матриці розсіяння адаптивної оцінки по

всім можливим матрицям B(t) за різних додаткових обмежень. Розглядаються
три модифікації оптимальних адаптивних оцінок відповідно до обмежуючих
умов, які були накладені:
– незсунуті оцінки – виконана лише умова (Ug);
– нормовані оцінки – виконані умови (Ng) і (Ug);
– оцінки з незсунутим базисом – умови (Ng) і (Ug’).
Всі перераховані модифікації адаптивних оцінок знаходяться методом неви-

значених множників Лагранжа.
У четвертому розділі досліджується випадок, коли параметричне сімейство

розподілів Fm(x; t),m = 1, ...,K описує всі компоненти суміші (K = M ). При
такій параметризації всі твердження про GEE-оцінки та адаптивні оцінки з по-
переднього розділу залишаються справедливими. Крім того, розкривається по-
няття регулярного статистичного експерименту у моделі суміші, визначається
інформаційна межа для матриць розсіяння оцінок, і будується наближення оцін-
кимаксимальної вірогідності (ОМВ), на якому згадана нижнямежа досягається.
У п’ятомурозділі досліджується задача перевірки гіпотез про функціональні

моменти у моделі суміші. Для даної задачі будуються тести, досліджується їх
асимптотична поведінка. Як частковий випадок, розглядається задача перевірки
рівності розподілів компонентів по групованим даним. Для останньої будується
тест, аналогічний класичному тесту хі-квадрат.
Нехай g(x) : X → RL і T (y) : RL → Rd – деякі вимірні функції, bkj;N – на-

бір вагових коефіцієнтів, k = 1, ..., L, j = 1, ..., N , N > 1. Для функції g(x)
визначимо граничний теоретичний момент

ḡ :=
M∑

m=1

⟨bpm⟩ ∗ E[g(ηm)] ∈ RL. (23)

Задача перевірки гіпотез щодо функціональних моментів формулюється у ви-
гляді основної гіпотези

H0 : T (ḡ) = Od (24)
проти загальної альтернативи

H1 : T (ḡ) ̸= Od. (25)
Нехай ĝN – навантажений емпіричний момент функції g такий, що

√
N(ĝN −

ḡ)
d−→ N (OL,Σ) приN → ∞ для деякої матриці розсіянняΣ. Похідну функції

T (y) позначимо як T ′(y) := dT (y)/dyτ ∈ Rd×L. Припустимо, що Σ̂N – деяка
консистентна оцінка дляΣ. Визначимо оцінку дляматриці розсіяння статистики
T (ĝN ), і тестову статистику ŝN як

D̂N := T ′(ĝN )Σ̂NT
′(ĝN )τ ∈ Rd×d; (26)
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ŝN := N · T (ĝN )τ D̂−1
N T (ĝN ) ∈ R. (27)

Теорема 8. Нехай ĝN – послідовність статистик із RL, і виконані наступні
умови.
(i)

√
N(ĝN − ḡ)

d−→ N (OL,Σ) приN → ∞.
(ii) Для матриціΣ існує консистентна оцінка Σ̂N ∈ RL×L.
(iii)ФункціяT (y)має уточці ḡ неперервну похіднуT ′(y) := dT (y)/dyτ ∈ Rd×L.
(iv) МатрицяD := T ′(ḡ)ΣT ′(ḡ)τ ∈ Rd×d є невиродженою.
Тоді, при виконанні гіпотези H0,

√
NT (ĝN )

d−→ N (Od, D), а ŝN
d−→ χ2

d при
N → ∞, де χ2

d – розподіл хі-квадрат з d ступенями свободи.
Тест для перевірки гіпотезиH0 при заданому рівні значущості α ∈ (0, 1) ви-

значається як

π̂N (α) :=

{
прийнятиH0, якщо ŝN 6 Qχ2

d(1− α),

прийнятиH1, інакше,
(28)

де Qχ2
d(1 − α) – квантиль розподілу χ2

d рівня 1 − α при N → ∞. Досягнутий
рівень значущості (p-level) такого тесту обчислюється як

p̂N := 1− Fχ2
d
(ŝN ), (29)

де Fχ2
d
– функція розподілу χ2

d. Зазначимо, що умову ŝN 6 Qχ2
d(1 − α) у тесті

(28) можна замінити рівносильною умовою p̂N > α. При цьому, якщо виконані
умови теореми 8, ймовірність помилки першого роду (відхиленняH0 коли вона
справджується) буде прямувати до 1− α.
Як частковий випадок гіпотези (24) можна розглянути гіпотезу про рівність

розподілів на групованих даних.
Ушостомурозділі вміщено опис і результати імітаційного моделювання, ме-

тою якого була перевірка роботи запропонованих підходів. Проводиться аналіз
реальних даних (результатів парламентських виборів) за допомогою розробле-
них технік.

ВИСНОВКИ

В результаті дисертаційного дослідження було створено більш ефективні ал-
горитмиоцінювання евклідовихпараметрів у семіпараметричнихмоделях сумі-
ші. Також, було запропоновано декілька підходів до перевірки гіпотез про роз-
поділи компонентів.
Отримано наступні нові наукові результати:

– у випадку дійснозначного простору спостережень, визначено квантильну
оцінку евклідового параметру, доведена її консистентність та асимптотична
нормальність;

– визначено оцінку методом моментів у випадку параметризації більше одного
компонента суміші, доведено її консистентність та асимптотичну нормаль-
ність;
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– визначено клас GEE-оцінок параметрів у випадку параметризації більше
одного компонента суміші, доведено їх асимптотичну нормальність за умов
консистентності;

– визначено клас адаптивних оцінок, які наближають GEE-оцінки, і які легко
реалізувати на практиці, доведено їх консистентність та асимптотичну нор-
мальність;

– встановлено нижню межу матриці розсіяння GEE- та адаптивних оцінок за
умов незсуненості, а також конкретні оцінки, на яких нижня межа може дося-
гатися;

– конкретизованоумовирегулярності длямоделі суміші, знайденоточнийвираз
для інформаційної матриці Фішера.

– розроблено тести для перевірки гіпотез про функціональні моменти суміші,
визначено граничний розподіл тестової статистики і умови її збіжності;

– тести для перевірки гіпотез конкретизовано на випадок гіпотези про рівність
розподілів суміші на групованих даних;

– роботу оцінок і тестів перевірено на симульованих даних;
– наведено приклад застосування розроблених технік при аналізі реальних да-
них.

Запропоновані техніки можуть бути застосовані у широкому колі наукових
досліджень (медичні, біологічні, соціологічні, психологічні, політологічні, еко-
номічні, тощо).
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АНОТАЦІЯ

Доронін О.В.Семіпараметричне оцінювання та перевірка гіпотез за спо-
стереженнямиу суміші.—На правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних

наук за спеціальністю 01.01.05 — теорія ймовірностей і математична статисти-
ка. — Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН Укра-
їни, Київ, 2015.
Дисертацію присвячено задачам семіпараметричного оцінювання та перевір-

ки гіпотез про функціональні моменти компонентів у моделі суміші зі змінними
концентраціями.
Семіпараметричне оцінювання розглядається у рамках задання певного сі-

мейства відомих розподілів, параметризованого невідомим евклідовим пара-
метром, для частини компонентів суміші зі змінними концентраціями. Для да-
ної задачі визначаються оцінки методу моментів (за допомогою функціональ-
них моментів і квантилів), GEE-оцінки та адаптивні, які наближають GEE. Для
всіх введених оцінок доводиться асимптотична нормальність, для оцінок ме-
тоду моментів і адаптивних – консистентність. Для GEE-оцінок і адаптивних
знаходиться нижня межа їх матриці розсіяння, і оцінки, на яких вона може до-
сягатися. Нижня межа порівнюється із інформаційною матрицею Фішера.
Досліджується задача перевірки гіпотези про те, що функціональне перетво-

рення від багатовимірного функціонального моменту суміші дорівнює нулю,
проти загальної альтернативи. Як розв’язок даної задачі отримано тест, рівень
значущості якого прямує до свого теоретичного значення при обсягу вибірки
що прямує до нескінченності. В якості часткового випадку розглянуто задачу
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перевірки рівності розподілів суміші по групованим даним. Роботу запропо-
нованих оцінок і тестів перевірено на симульованих даних, наведено приклад
аналізу реальних даних.
Ключові слова: модель суміші, семіпараметричне оцінювання, GEE, робастні

оцінки, адаптивне оцінювання, перевірка гіпотез.

АННОТАЦИЯ

Доронин А.В. Семипараметрическое оценивание и проверка гипотез по
наблюдениямв смеси.—На правах рукописи.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических

наук по специальности 01.01.05 — теория вероятностей и математическая
статистика. — Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка
МОН Украины, Киев, 2015.
Диссертация посвящена задачам семипараметрического оценивания и про-

верки гипотез про функциональные моменты компонент в модели смеси с пе-
ременными концентрациями.
Семипараметрическое оценивание рассматривается в рамках задания неко-

торого семейства известных распределений, которое параметризировано неиз-
вестным эвклидовым параметром, для части компонент смеси с переменными
концентрациями. Для данной задачи определяются оценки метода моментов (с
помощьюфункциональных моментов и квантилей), GEE-оценки и адаптивные,
которые приближают GEE. Для всех введенных оценок доказывается асимпто-
тическая нормальность, для оценок метода моментов и адаптивных – состоя-
тельность. Для GEE-оценок и адаптивных находится нижняя грань их матрицы
рассеивания, и оценки, на которых она может достигаться. Нижняя грань срав-
нивается с информационной матрицей Фишера.
Исследуется задача проверки гипотезы о том, что функциональное преобра-

зование от многомерного функционального момента смеси равно нулю, против
общей альтернативы. Как решение данной задачи получен тест, уровень значи-
мости которого стремится к своему теоретическому значению когда объем вы-
борки стремится к бесконечности. Как частичный случай рассмотрена задача
проверки равенства распределений смеси по группированным данным. Работу
предложенных оценок и тестов проверено на симулированных данных, приве-
ден пример анализа реальных данных.
Ключевые слова: модель смеси, семипараметрическое оценивание, GEE, ро-

бастные оценки, адаптивное оценивание, проверка гипотез.
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ABSTRACT

Doronin O.V. Semiparametric estimation and hypotheses testing on observa-
tions frommixture.—Manuscript.
The thesis for obtaining the Candidate’s degree of Physical and Mathematical Sci-

ences on the speciality 01.01.05— probability theory and mathematical statistics. —
Taras Shevchenko National University of KyivMES of Ukraine, Kyiv, 2015.

The thesis is devoted to the problems of semiparametric estimation and testing hy-
potheses about functional moments of components in the model of mixture with vary-
ing concentrations. In this model, we observe some characteristics ξ1;N , ..., ξN ;N

of sample objects. We assume that each object corresponds to some component of
the mixture, but we do not know for sure to which exactly. Instead, we know only
the probability that the j-th subject corresponds to the m-th component (concen-
tration pmj;N , m = 1, ...,M ). Thus, the distribution of ξj;N can be expressed as
Fj;N (A) =

∑M
m=1 p

m
j;NFm(A), whereFm is the distribution of them-th component.

Semiparametric estimation means that we can parameterize some mixture’s com-
ponents with a parametric family of distributions, which can be uniquely defined by
an Euclidean parameter. Let’s say that the first K ofM components are parameter-
ized as Fm(·, t), t ∈ Θ, whereΘ ⊆ Rd is the parametric family, and the lastM −K
components are left withiout parameterization. Our goal is to estimate this parameter
as much presise as it possible. For this purpose, different estimators are introduced
(themoment, quantile, GEE, and adaptive ones). Themoment estimator can generally
be defined in form of θmom

N := HN (ĥN ), where HN : S → Θ is some predefined
function, S ⊆ Rλ, and ĥN ∈ Rλ is the weighted empirical moment of the mixture.
The value of ĥN is basically defined in form of ĥN := 1

N

∑N
j=1 aj;Nh(ξj;N ), where

h : X → Rλ is some measurable function from the space of observations to Rλ,
and aj;N are some weight coefficients. The GEE-estimator is defined as a solution
of GEE in form BN (t)ûN (t) = 0 ∈ Rd over Euclidean parameter t ∈ Θ, where
BN (t) is some non-random d-by-Lmatrix, and ûN (t) is the weighted empirical mo-
ment of some parameterized function u(·, t)with values inRL. The adaptive estimate
is defined in form θ̂adaptN := θ̃N + BN (θ̃N )ûN (θ̃N ), where θ̃N is some preliminary
estimate of parameter that we are interested in (e.g., this can be the moment estimate
considered earlier). Adaptive estimate can be considered as the Newton approxima-
tion of the GEE’s solution. The original research presented in this work considers the
case when we parameterize more than one component with a family of distributions
(K > 1), and there is also non-parameterized components as well (K < M ). In this
case, the asymptotic normality is proved for all mentioned estimators. The consis-
tency is proved for all except the GEE-estimators in general case. The performance of
moment, quantile and adaptive estimators is assessed during simulation study. More-
over, the lower bound of dispersion matrix (under unbiasedness condition) is found
for GEE- and adaptive estimators. The problem of dispersion matrix minimization is
solved using Lagrange multipliers method. As the solution, we obtain the theoreti-
cally optimal GEE- and adaptive estimators as well. In case of adaptive estimators,
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we define the empirical estimator that has the same asymptotic behavior with the the-
oretical one. Lower bound of both GEE- and adaptive estimators dispersion matrix is
compared with the Fisher informational matrix.
Another part of this work is the investigation of the problem of testing hypotheses

about mixture distributions functional moments. In this case, the null hypothesis is
defined in form T (ḡ) = 0 ∈ Rd, where T : RL → Rd and g : X → RL are some
measurable functions, and ḡ means the theoretical marginal value of empirical mo-
ments ĝN . The alternative hypothesis is T (ḡ) ̸= 0. These hypothesis are checked
using the information about the asymptotic behavior of statistics T (ĝN ). It is proved
that T (ĝN ) is asymptotically normal. Thus, the test statistic ŝN can be defined as
Mahalanobis distance between T (ĝN ) and zero vector. In this case, statistic ŝN is
asymptotically distributed with chi-square distribution. The test itself means that we
compare the value of ŝN with some theoretical level derived from the properties of chi-
square distribution. P-level of this test is defined as well. Important partial case of this
approach is the hypothesis about mixture’s distributions’ equality on a grouped data.
In this case, proposed approach resembles the classical chi-square test. All proposed
approaches work well on simulated data.
Key words: model of mixture, semiparametric estimation, GEE, robustness, adap-

tive estimation, hypothesis testing.


