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Дисертаційна робота присвячена вдосконаленню та розробці нових

методів статистичного аналізу неоднорідних спостережень на основі

адаптивного підходу, ефективність яких є окремою складовою дослідження.

В ній техніка адаптивного оцінювання та класифікації застосовується для

аналізу даних, що описуються непараметричними та семіпараметричними

моделями суміші кількох ймовірнісних розподілів. Робота включає також ряд

суміжних результатів, пов’язаних з аналізом неоднорідних даних.

Актуальність дослідження не викликає сумніву. До цього висновку

приводять наступні аргументи. Задачі оцінювання ймовірнісних

характеристик даних, що описуються моделями скінченної суміші

привертають увагу статистиків з кінця XIX століття. Такі моделі широко

застосовуються для опису реальних даних медико-біологічних, генетичних,

соціологічних досліджень. З іншого боку, при їх теоретичному аналізі

виникає багато математичних проблем: ідентифіковність нетривіально

доводиться навіть для порівняно простих параметричних моделей сумішей,

часто для них не існують оцінки найбільшої вірогідності і т.д. Особливо

складним виявилось оцінювання у непараметричних та семіпараметричних

моделях сумішей, яке почало розвиватись порівняно недавно. З іншого боку,

для однорідних спостережень потужним засобом побудови ефективних

оцінок став адаптивний підхід, розвинутий у роботах Р. Берана, П. Бікела,

Дж. Велнера, С.С. Хейде, А.А. Ціатіса. Для неоднорідних даних цей підхід

практично не використовувався. Тому актуальним є. дослідження
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можливостей використання адаптивної техніки для аналізу даних що 

описуються моделями сумішей та іншими видами моделей неоднорідних 

даних.

Структура та зміст роботи. Дисертаційна робота загальним обсягом 

238 сторінок вдало структурована. Вона складається зі вступу, восьми 

розділів, розбитих на підрозділи, загальних висновків, списку використаних 

джерел (204 джерела) та списку публікацій автора (38 джерел), а також 

списку умовних позначень та скорочень.

Перший розділ «Огляд літератури за темою дисертації» має 

допоміжний характер. Він дає можливість оцінити стан проблеми, 

актуальність дослідження та наукову новизну отриманих результатів. Тут 

також зібрані допоміжні відомості, які автором використовує у наступних 

розділах.

У другому розділі «Оцінювання у  моделі симетричного розподілу з 

доміжкою» досліджується семіпараметрична задача оцінки параметрів у 

моделі симетричного розподілу з домішкою. При цьому розподіл домішки 

вважається відомим. Такі задачі виникають, зокрема, при аналізі даних 

генетичних досліджень. Для оцінки евклідових параметрів моделі (центру 

симетрії розподілу основної компоненти і змішуючої ймовірності) автором 

запропоновані незміщені оціночні рівняння. Оцінки, що отримуються як 

розв’язок цих рівнянь, узагальнюють моментні оцінки, що розглядались 

раніше для цієї задачі у роботах JI. Борде, П. Делма, П. Вандекерхув.

Автор отримує умови асимптотичної нормальності таких оцінок і (у 

теоремі 2.2) знаходить точну нижню межу для їх матриць розсіювання. Але 

ця межа досягається на оціночних функціях, які залежать від невідомих 

параметрів моделі. Відповідні оцінки не можна реалізувати безпосередньо. 

Тому для побудови оцінок автор використовує наближення оптимальних 

оціночних функцій з оцінюванням потрібних для цього додаткових 

параметрів за вибіркою. Такий адаптивний підхід дозволяє отримати оцінки з



матрицею розсіювання близькою до точної нижньої межі, встановленої у 

теоремі 2.2.

Щоб перевірити, наскільки асимптотичні результати, отримані за 

умови необмеженого зростання обсягу вибірки, можна використовувати для 

вибірок скінченного обсягу, автор проводить імітаційне дослідження якості 

розроблених оцінок на модельованих даних. Результати дослідження 

показують значні переваги адаптивних оцінок над моментними.

Далі у другому розділі розглядається непараметричне оцінювання 

щільності розподілу основної компоненти за допомогою модифікованих 

ядерних оцінок. Показано, що використання адаптивної техніки 

навантаженого усереднення дозволяє суттєво поліпшити точність оцінок. 

Теоретичні результати також підкріплюються перевіркою якості оцінок на 

модельованих вибірках.

Третій розділ «Суміш двох симетричних розподілів» дисертації 

присвячений оцінюванню у моделі суміші двох розподілів, що мають 

симетричні щільності, однакові, з точністю до зсуву. Така модель раніше 

розглядалась у роботах Т. Р. Хетманспергера, Д. Хантера, С. Ванга, JT. Борде, 

С. Мотле, П. Вандекерхув, Р.Є. Майбороди. Запропоновано будувати оцінки 

для евклідових параметрів цієї моделі за допомогою адаптивної техніки, 

аналогічної розглянутій у другому розділі. Доведена асимптотична 

нормальність отриманих оцінок, показано, що їх матриця розсіювання 

дорівнює оптимальній для відповідного класу оцінок методу оціночних 

рівнянь.

Модель суміші кількох розподілів з концентраціями, що змінюються 

від спостереження до спостереження, розглядається у четвертому розділі 

«Задачі статистичного аналізу сумішей зі змінними концентраціями» 

дисертації. Параметричне та непараметричне оцінювання і перевірка гіпотез 

у цій моделі раніше розглядались у роботах Р.Є. Майбороди, Д.І. Похилько, 

А.Ю.Рижова, Ф. Отин, С. Пюе, Б. Грюн, Ф. Лейч. У дисертації О.В.Сугакової 

досліджуються параметричні та семіпараметричні моделі сумішей зі



змінними концентраціями. Для непараметричних моделей побудований 

статичний тест для перевірки рівності функціональних моментів двох 

компонент суміші. Для семіпараметричної моделі, в якій розподіл першої 

компоненти заданий параметрично, а інші — повністю невідомі, розглядається 

задача оцінювання параметрів першої компоненти. Для цього знову 

використовується адаптивний підхід: записується система незміщених 

оціночних рівнянь, знаходиться матриця розсіювання відповідних оцінок і 

визначається нижня межа для таких матриць. Після цього оціночні функції 

для адаптивних оцінок підбираються за даними так, щоб наблизитись до цієї 

нижньої межі. Показано, що використання такої адаптивної техніки 

оцінювання дозволяє суттєво поліпшити точність оцінок. У п. 4.3 

розглядається задача непараметричного оцінювання розподілів компонент 

суміші за зміщеною вибіркою. Показано, як адаптивна модифікація техніки 

навантажень Горвіца-Томпсона дозволяє будувати консистентні оцінки для 

функцій розподілу компонент у цій задачі.

У п ятому розділі «Оцінювання щільності компонент в моделі суміші 

зі змінними концентраціями» автор розглядає навантажені ядерні оцінки 

щільності розподілу за спостереженнями з суміші зі змінними 

концентраціями. Доведена асимптотична нормальність таких оцінок і 

запропоновано адаптивний алгоритм вибору параметра згладжування для 

них.

Шостий розділ «Задачі класифікації за спостереженнями із суміші» 

присвячений задачам класифікації з вчителем для випадку, коли навчаюча 

вибірка отримана з суміші компонент з різними, повністю невідомими 

розподілами. Для цього запропонована модифікація емпірично-баєсового 

підходу з використанням техніки єдиного індексу. Досліджується 

асимптотика таких класифікаторів. При цьому використовуються результати 

розділу 5. Крім того, у п. 6.4 для класифікації даних на основі навчаючих 

вибірок із симетричного розподілу з домішкою будуються зрізані емпірично- 

баєсові класифікатори і досліджується їх асимптотика.



У задачах аналізу сумішей кожен спостережуваний об’єкт може 

належати будь-якій компоненті суміші незалежно від інших. У задачах 

пошуку моментів зміни об’єкти також можуть належати різним 

компонентам, але близькі за часом спостереження, як правило, відповідають 

одній компоненті, а зміни розподілу є рідкісними. Оцінювання таких 

моментів зміни розглядається у сьомому розділі «Оцінювання точок зміни 

розподілу» дисертації. Для цього використовується запропонований В.В. 

Моттлем, І.Б.Мучником та В.В. Яковлевим метод ДП-оцінювання. Автор 

досліджує асимптотику ДП-оцінок при зростанні обсягу спостережень у 

випадку, коли кількість моментів зміни залишається фіксованою. У роботі 

знайдені асимптотичні розподіли оцінок і показано, що при правильному 

виборі параметрів ДП-алгоритму можна отримати оцінки, так само 

ефективні, як оптимальні оцінки для пошуку одного моменту зміни, 

розглянуті у роботі А. А. Боровкова.

Восьмий розділ «Граничні теореми в задачах підсумовування 

випадкового числа випадкових елементів» дисертації присвячений 

дослідженню асимптотики розподілів сум випадкового числа незалежних не 

однаково розподілених випадкових величин. Зокрема, знайдена правильна за 

порядком оцінка швидкості збіжності в узагальненій теоремі Реньї для 

неоднаково розподілених доданків. Ці результати можуть бути використані у 

теорії надійності та теорії масового обслуговування.

Достовірність та наукова новизна отриманих результатів. Наукову 

новизну зазначені в дисертації та авторефераті повністю визнаємо. Основні 

положення дисертаційного дослідження, які виносяться на захист, дійсно є 

достовірними. їх істинність не викликає сумнівів.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Всі основні наукові 

результати даного дисертаційного дослідження строго обґрунтовані, 

належним чином апробовані і достатньо повно опубліковані.



Автореферат повно і правильно відображає зміст дисертації. 

Дисертація відповідає паспорту спеціальності та профілю ради.

Зауваження. Серйозних змістовних зауважень до роботи немає. Але є 

ряд несуттєвих зауважень та побажань.

1. Центральна гранична теорема з умовою Ліндеберга 

сформульована у роботі двічі -  у п. 1.10 і у п. 5.2.

2. На відміну від розділів 2 і 4, у розділі 3 автор обмежилась 

асимптотичним дослідженням побудованих оцінок і не провела 

імітаційного дослідження їх якості на вибірках скінченного обсягу.

3. Могли б допомогти переусвідомленню цілісності роботи та 

вагомості окремих її результатів, висновки до кожного розділу, чого в 

роботі немає. Загальні висновки є комбінацією висновків до розділів.

4. У роботі зустрічаються описки, мовні некоректності та 

невдалі формулювання. Наприклад «У дисертації також досліджуються 

задачі...», ст.314.

Загальні висновки. Вважаю, що дисертаційне дослідження Сугакової 

Олени Володимирівни «Адаптивні методи статистичного аналізу» є 

самостійною, завершеною науковою роботою, яка є суттєвим внеском у 

математичну статистику і відповідає пп. 9, 10, 12, 13, 14 „Порядку 

присудження наукових ступенів”, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567 (із змінами, внесеними згідно з 

Постановами КМ № 656 від 19.08.2015 p., № 1159 від 30.12.2015 p., № 567 від 

27.07.2016 p.), а її автор заслуговує на присудження наукового ступеня 

доктора фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.05 -  теорія 

ймовірностей і математична статистика.

Доктор фізико-математичних наук, 
декан фізико-математичного факультету 
Національного педагогічного університету 
імені М.П. Драгоманов^—~“щ |
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ВІДГУК

офіційного опонента 

на дисертацію Сугакової Олени Володимирівни 

«Адаптивні методи статистичного аналізу»,

подану на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук 

за спеціальністю 01.01.05 -  теорія ймовірностей і математична статистика. 

Дисертаційна робота присвячена розробці нових адаптивних методів аналізу 

статистичних даних, що отримані з суміші кількох компонент з невідомими 

розподілами. У ній розв’язано також ряд суміжних проблем.

Актуальність теми.

Техніка адаптивного оцінювання для семіпараметричних та непараметричних 

моделей набула широкого розвитку у статистиці починаючи з піонерських робіт 

Ч. Стейна та П. Бікела. Для симетричних розподілів її розвинули Р. Беран та

Ч. Дж. Стоун. Сучасні дослідження у цій галузі належать Дж. Велнеру, А. А. 

Ціатісу, А. де-Ваарту та ін. У роботах цих авторів продемонстровані можливості 

підвищення точності статистичного оцінювання при використанні адаптивної 

техніки. Але дані прикладних досліджень часто мають домішки спостережень з 

розподілом, що відрізняється від розподілу досліджуваної компоненти, або 

являють собою суміш кількох компонент з різними розподілами.

Параметричні моделі сумішей у статистиці використовуються з початку XX 

століття. Дослідження непараметричних моделей сумішей почало розвиватись з 

80-х років, у роботах Д. М. Тіттерінгтона, П. Халла, К. X. Зу, JI. Борде, 

П. Вандекеркхув, Л. Хантера, Р. Майбороди та ін. Але до останнього часу 

адаптивна техніка для побудови статистичних алгоритмів у рамках таких моделей 

практично не використовувалася. Тому актуальною є задача розробки 

адаптивного підходу у задачах оцінки та статистичної класифікації на основі 

непараметричних моделей сумішей, зокрема, сумішей з симетричним розподілом 

компонент.
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Зміст роботи. Робота складається з вступу, восьми розділів, висновків та списку 

використаних першоджерел.

У першому розділі вміщено огляд літератури та ряд допоміжних 

відомостей.

Другий розділ присвячений адаптивному оцінюванню на основі 

семіпараметричної моделі симетричного розподілу з домішкою. У цій моделі є 

два евклідові параметри: медіана основної компоненти і ймовірність спостерігати 

основну компоненту, а також непараметрична складова — симетрична центрована 

щільність основної компоненти. Автором запропонована система незміщених 

оціночних рівнянь для евклідових параметрів, отримані умови асимптотичної 

нормальності відповідних оцінок (теорема 2.2). Розглядаючи оцінки, породжені 

різними оціночними парами, автор знаходить точну нижню межу для їх матриць 

розсіювання (теорема 2.4). Відповідна оцінка є теоретично оптимальною, але її 

неможливо реалізувати, оскільки оптимальна оціночна пара залежить від 

невідомих параметрів моделі. Тому автор використовує адаптивний підхід, при 

якому оптимальна оціночна пара наближається за статистичними даними. 

Теореми 2.5 і 2.6 з п. 2.5 показують, що отримана в результаті оцінка має 

матрицю розсіювання, оптимальну у відповідному класі оцінок. Далі, у п. 2.7 

побудовані навантажені ядерні оцінки для непараметричної складової моделі. 

Показано, що адаптивний вибір вагових коефіцієнтів для цих оцінок дозволяє 

суттєво покращити їх точність. Зокрема, ці оцінки покращують відомі оцінки 

L. Bordes, S. Mottelet, P.Vandekerkhove.

У третьому розділі техніка адаптивного оцінювання евклідових параметрів 

застосовується для моделі суміші двох симетричних розподілів, що відрізняються 

лише зсувом. Автор будує незміщені оціночні рівняння для трьох параметрів цієї 

моделі і знаходить нижню межу для коефіцієнтів розсіювання відповідних оцінок 

(теорема 3.2). У п. 3.2 показано, що адаптивні оцінки, у яких оціночні функції 

наближають оптимальні, дозволяють наблизитись до цієї межі.

Четвертий розділ присвячений задачам оцінювання та перевірки гіпотез за 

спостереженнями з суміші зі змінними концентраціями. Спочатку розглядається



непараметричне оцінювання функцій розподілу компонент суміші результат про 

мінімаксність навантажених емпіричних функцій узагальнюється на випадок не 

ідентифіковних моделей (теорема 4.1). Ця теорема узагальнює відомий результат 

Р. Є. Майбороди. Далі, у п. 4.1.4 за допомогою моментних оцінок побудовано тест 

для перевірки рівності функціональних моментів двох компонент. У п. 4.2 

розглянута семіпараметрична задача оцінювання для суміші зі змінними 

концентраціями, в якій для однієї з компонент є параметрична модель розподілу, а 

розподіли інших компонент -  повністю невідомі. До цієї задачі застосовується 

адаптивний підхід, аналогічний підходу розділів 2 і 3. Показано, що використання 

адаптивної техніки дозволяє суттєво поліпшити точність оцінювання. У п. 4.3. 

розглянута важлива прикладна проблема оцінювання розподілів компонент за 

зміщеною вибіркою з суміші зі змінними концентраціями. Показано, що 

адаптивна модифікація вагових коефіцієнтів дозволяє будувати консистентні 

оцінки на основі навантажених емпіричних функцій розподілу.

П ’ятий розділ присвячений оцінюванню щільностей розподілів компонент 

сумішей зі змінними концентраціями. Автор розглядає навантажені ядерні оцінки 

щільності, доводить їх асимптотичну нормальність і описує адаптивний алгоритм 

вибору оптимального параметра згладжування.

Результати п’ятого розділу використовуються у шостому, де розглянута 

задача класифікації на основі на основі навчаючої вибірки з суміші зі змінними 

концентраціями. Зокрема, у п. 6.2 запропонована адаптивна техніка класифікації 

на основі єдиного індексу, яка дозволяє знижувати вимірність простору ознак для 

класифікації і цим уникнути «прокляття великих вимірностей» 

(curseofdimensionality). У п. 6.3 досліджується асимптотична поведінка таких 

класифікаторів.

Сьомий розділ присвячений оцінюванню моментів зміни розподілу у 

послідовності незалежних спостережень. Автор розглядає випадок, коли розподіл 

спостережень може змінюватись багато разів. Для оцінювання використовується 

техніка мінімізації штрафного функціоналу. Досліджена швидкість збіжності 

таких оцінок, отримані їх асимптотичні розподіли. У п. 7.2 показано, що, при



правильному виборі штрафних функціоналів, можна для оцінок у випадку 

багатьох моментів зміни отримати таку ж асимптотичну поведінку, як у 

оптимальних оцінок для випадку однієї зміни, які розглядались А. А. Боровковим.

У восьмому розділі дисертації вміщені результати щодо асимптотичної 

поведінки розподілів сум випадкового числа не однаково розподілених 

незалежних доданків. Зокрема оцінена швидкість збіжності в узагальненій теоремі 

Реньї в інтегральній метриці.

Теоретична та практична цінність роботи. Дисертаційна робота носить 

теоретичний і практичний характер. Теоретична значимість полягає в розробці 

необхідного математичного апарату для оцінювання параметрів сумішей і 

дослідження їх асимптотичних властивостей. Практична значимість результатів 

дослідження визначається тим, що їх можна використовувати при статистичному 

аналізі екологічних, біологічних, економічних, соціологічних даних і т.д., якщо 

вибірка являє собою суміш.

Основні результати дослідження доповідалися на 14 наукових конференціях 

різного рівня та багатьох наукових семінарах.

Основні результати роботи містяться у 1 монографії та 23 статтях, а саме: 11 

статей надруковано у наукових фахових виданнях, 12 статей у наукових 

виданнях інших держав та у виданнях України, що включені до міжнародних 

наукометричних баз, 14 тез доповідей на наукових конференціях.

ЗАУВАЖЕННЯ ДО ДИСЕРТАЦІЇ

По оформленню і змісту роботи можна зробити зауваження:

1. У науковій новизні отриманих результатів не зазначено чітко відмінності 

одержаних результатів від відомих раніше.

2. У підрозділі 2.3 у доведенні теореми 2.2 (с. 91) всюди замість посилань на 

твердження 1.1 має бути посилання на теорему 1.1.

3. У доведення теореми 2.6 (ст. 108) входить формулювання і доведення лем 

2.2 — 2.5. У доведення теореми 5.4 (ст. 215) входить формулювання і 

доведення леми 5.1, теореми 5.5.



4. У п. 2.7.3. щодо формули (2.45) для асимптотичної проінтегрованої 

середньоквадратичної похибки стверджується, що вона має місце при 

виконанні умов А-D і деяких додаткових умов інтегровності. Бажано 

було б явно виписати ці додаткові умови.

5. У п. 6.3 автор обмежується розглядом двовимірного випадку, хоча 

застосована техніка дозволяє без великих ускладнень розглядати випадок 

довільної скінченної вимірності.

В дисертаційній роботі є деякі описки. На всі описки і неточності 

дисертанту було вказано усно.

Однак зауваження та побажання ніяким чином не впливають на загальне 

позитивне враження від дослідження. Всі отримані результати строго доведені, є 

новими, отримані автором самостійно. Сугакова О.В. показала хороші навички 

володіння сучасними методами теорії ймовірностей та математичної статистики.

Представлена на відгук дисертація є ґрунтовним науковим дослідженням. 

Автореферат повно і правильно відображає зміст дисертації.

Вважаю, що дисертаційна робота «Адаптивні методи статистичного аналізу», 

подана на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук є 

завершеним науковим дослідженням і задовольняє вимогам “Порядку 

присудження наукових ступенів”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

від 24 липня 2013 р. №567 (зі змінами), а її автор — Сугакова Олена 

Володимирівна заслуговує на присудження наукового ступеня доктора фізико- 

математичних наук за спеціальністю 01.01.05 -  теорія ймовірностей і математична 

статистика.

Офіційний опонент

Доктор фізико-математичних наук, доцент,

доцент кафедри теорії ймовірностей і Г. І. Сливка-Тилищак

Мвського національного університет 
імені Тараса Шевченка
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ВІДГУК
офіційного опонента 

на дисертацію Сугакової Олени Володимирівни 
«Адаптивні методи статистичного аналізу», 

подану на здобуття наукового ступеня 
доктора фізико-математичних наук

за спеціальністю 01.01.05 -  теорія ймовірностей і математична статистика

Актуальність теми дисертації.
Якщо в задачах статистичного аналізу даних об’єкти, що спостерігаються, 

належать до різних популяцій з різними розподілами досліджуваних 
характеристик, до того ж, коли статистику невідомо, до якої саме популяції 
належить кожен об’єкт, такі дані природно описувати різноманітними моделями 
сумішей ймовірнісних розподілів.

Статистичні задачі для таких моделей почали розв’язувати С. Ньюкомб та 
К. Пірсон ще наприкінці XIX ст. в параметричній постановці. Пропускаючи 
подробиці подальшого розвитку цього напрямку статистики, констатуємо, що 
значну кількість результатів статистичного аналізу розподілу сумішей, отриманих 
до 80-х років XX ст., було систематизовано в монографії М. Титеррингтона, 
А.Ф.М. Сміта, У.Е. Макова (1985). Майже через століття після перших робіт було 
розвинуто техніку непараметричного статистичного аналізу моделей сумішей, у 
яких концентрації компонент вважаються сталими (П. Холл, К.Х. Зу, Л. Борде, 
С. Моттеле, П. Вандекерхуф, Д. Хантер, С. Ванг, Т. Хеттманспергер та ін.)

У роботах Р.Є. Майбороди та його учнів, Ф. Отин, С. Пюе, Б. Грюн, Ф. Лейг 
та ін. розглянуто моделі сумішей зі змінними концентраціями (СЗК), що суттєво 
ускладнює статистичний аналіз таких моделей.

У семіпараметричних задачах оцінювання, до яких відносяться і задачі 
оцінювання сумішей, модель розподілу має скінченновимірний (евклідів) 
параметр, зокрема, концентрації суміші, та непараметричні складові, а саме: 
невідомі функції розподілу компонент суміші. У 1956 р. Ч. Стейн поставив задачу 
визначення умов, за яких для невідомої непараметричної складової 
семіпараметричної моделі евклідів параметр можна оцінити з такою ж точністю, як 
і при відомій непараметричній складовій. У 70-ті pp. для деяких статистичних 
моделей ця задача була розв’язана Р. Бераном та Ч.Дж. Стоуном наступним чином. 
Спочатку розглядається модель, у якій непараметрична частина вважається 
відомою. Для цієї моделі знаходиться оптимальна оціночна функція. Після цього 
заважаюча частина оцінюється непараметрично, і оцінка підставляється у формулу 
для оптимальної оціночної функції. Одержана «оцінена оціночна функція» 
використовується для отримання остаточної оцінки.

Оцінки, побудовані за цією або аналогічними схемами, отримали в 
статистичній літературі назву адаптивних. Вони називаються ефективно- 
адаптивними, якщо евклідів параметр оцінюється з такою ж точністю, як і при 
повністю відомій непараметричній складовій моделі. У 1982 р. П. Бікел отримав 
критерій існування ефективно-адаптивних оцінок. У еткелата ін. 
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(1993), А.А. Ціатіса (2006) констатовано стан розвитку теорії адаптивного 
оцінювання на час їх написання.

Варто зауважити, що умови П. Бікела не виконуються для моделей сумішей, 
що й розглянуто в цій дисертації, і тому побудова ефективно-адаптивних оцінок 
для них неможлива. Однак це не є приводом не використовувати адаптивну техніку 
для моделей сумішей для покращення, наскільки це можливо, якості оцінок.

До досліджень авторки на цю тему було надруковано лише одну роботу 
(А. Лодатко, Р. Майборода, 2006), де застосувалась адаптивна техніка оцінювання 
сумішей.

Дисертацію присвячено створенню адаптивних методів оцінювання та 
класифікації за спостереженнями, описаними широкими класами моделей 
класичних сумішей та СЗК.

Таким чином, тематика роботи є актуальною, а в самій дисертації розв’язано 
широке коло задач адаптивного оцінювання в різноманітних моделях сумішей.

Зміст роботи.
Робота складається зі списку умовних позначень та скорочень, вступу, восьми 

розділів, висновків та списку з 242 використаних джерел.
У розгорнутому вступі детально представлено отримані тут результати.
У 1-му розділі зроблено ретельний огляд літератури з тематики роботи за 

розділами дисертації. Можна вважати цей огляд літератури зразковим, зокрема, він 
містить формулювання важливих математичних фактів, використаних в основному 
тексті дисертації.

У 2-му розділі розглянуто модель суміші симетричного розподілу з відомою 
домішкою. Для цієї моделі побудовано незміщені оціночні рівняння для евклідових 
параметрів моделі та отримано умови консистентності відповідних оцінок цих 
параметрів. Тут отримано також умови асимптотичної незміщеності оцінок методу 
оціночних рівнянь і визначено точну нижню межу для матриці розсіювання цих 
оцінок, запропоновано адаптивну оцінку для евклідових параметрів, що має 
матрицю розсіювання, близьку до нижньої межі, для одного класу оціночних 
функцій.

Крім цього, запропоновано адаптивну оцінку щільності розподілу 
симетричної компоненти суміші та доведено її асимптотичну нормальність; 
проведено імітаційне дослідження оцінок параметрів і щільності основної 
компоненти, що дозволяє перевірити точність асимптотичних результатів.

У 3-му розділі вивчено модель суміші двох симетричних розподілів, що 
відрізняються лише зсувом, при тому, що симетрична щільність вважається 
невідомою непараметричною складовою. Для цієї моделі побудовано систему 
незміщених оціночних рівнянь для оцінювання евклідових параметрів моделей; 
отримано умови асимптотичної нормальності та знайдено нижню межу для 
коефіцієнтів розсіювання цих оцінок. Крім цього, розроблено метод адаптивного 
оцінювання, що дозволяє отримати оцінки з коефіцієнтами розсіювання, близькими 
до нижньої межі.

У 4-му розділі розглянуто ряд статистичних задач аналізу СЗК. Зокрема, 
доведено мінімаксність навантажених емпіричних мір (Р. Майборода, 2003) як
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оцінок розподілів компонент у випадку, коли їх концентрації у суміші можуть бути 
лінійно залежними; побудований тест для перевірки гіпотез про рівність 
функціональних моментів двох компонент суміші. Побудовано оціночні рівняння 
для оцінки евклідових параметрів семіпараметричної моделі, в якій розподіл однієї 
компоненти задано параметрично, а інші -  повністю невідомі. У такій постановці 
доведено асимптотичну нормальність оцінок методу оціночних рівнянь та знайдена 
нижня межа для матриці їх розсіювання, розроблено адаптивну техніку 
оцінювання, яка дозволяє отримувати оцінки з матрицею розсіювання, близькою 
до найменшої можливої. Поза тим, у розділі розроблено метод корекції вибіркового 
зміщення для оцінювання компонент суміші за допомого адаптивного вибору 
вагових коефіцієнтів, доведено консистентність отриманих оцінок.

У 5-му розділі, який, фактично, є продовженням 4-го розділу, для моделі СЗК 
доведено асимптотичну нормальність навантажених ядерних оцінок щільностей 
розподілів компонент суміші, знайдено нижні границі проінтегрованих 
середньоквадратичних похибок цих оцінок і запропоновано адаптивну методику 
вибору параметрів згладжування навантажених ядерних оцінок щільностей.

У 6-му розділі, відштовхуючись від результатів 5-го розділу, розроблено 
адаптивну техніку емпірично-байєсової класифікації з використанням єдиного 
індексу на основі навчаючої вибірки з СЗК, доведено консистентність і досліджено 
швидкість збіжності класифікаторів єдиного індексу. До того ж, побудовано 
зрізаний емпірично-байєсів класифікатор за навчаючою вибіркою зі спостережень 
з симетричного розподілу з домішкою (модель 2-го розділу) та досліджено його 
асимптотичну поведінку.

У 7-му розділі розглянуто задачу оцінювання багатьох моментів та кількості 
змін розподілу у послідовності незалежних випадкових величин. Формально цю 
задачу можна розглядати як задачу оцінки функції концентрації у моделі СЗК, 
причому функції концентрації набувають лише значення 0 або 1. Завдяки цій 
сингулярності, техніка оцінювання тут сильно відрізняється від розглянутої в 
попередніх розділах (див., наприклад, А.А. Боровков, 1998). Отримано оцінку 
зверху для швидкості збіжності оцінок динамічного програмування моментів зміни 
розподілу, знайдено граничні розподіли оцінок динамічного програмування 
моментів зміни, запропоновано узагальнення оцінок середньої вірогідності на 
випадок оцінювання багатьох моментів зміни та знайдено граничний розподіл цих 
оцінок.

У 8-му розділі отримано деякі результати для сум випадкового числа 
неоднаково розподілених незалежних випадкових величин, зокрема, знайдено 
правильну за порядком оцінку збіжності швидкості в теоремі Реньї в інтегральній 
метриці.

Отримані нові наукові результати.
У дисертації розроблено адаптивні методи статистичного аналізу для 

семіпараметричних та непараметричних моделей неоднорідних даних, проведено 
дослідження їх ефективності й обґрунтовано їхню перевагу над неадаптивними 
методами. Робота містить наступні основні нові результати:
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у моделі спостережень з симетричного розподілу з домішкою побудовані 
узагальнені оцінюючі рівняння (УОР) для оцінки евклідових параметрів, отримані 
умови асимптотичної нормальності УОР-оцінок, знайдена точна нижня межа для 
коефіцієнтів розсіювання;

побудовані адаптивні оцінки евклідових параметрів моделі симетричного 
розподілу з домішкою, доведена їх асимптотична оптимальність;

побудовані адаптивні оцінки щільності розподілу основної компоненти у 
моделі спостережень з домішкою, запропоновано адаптивний метод вибору 
параметра згладжування цих оцінок;

у моделі суміші двох симетричних компонент побудовано УОР для 
оцінювання евклідових параметрів, отримано умови асимптотичної нормальності 
відповідних оцінок; знайдено нижню межу для їх коефіцієнтів розсіювання та 
запропоновано адаптивну техніку оцінювання;

у моделі СЗК отримано узагальнення теореми про мінімаксність навантажених 
емпіричних мір на випадок, коли концентрації компонент є лінійно залежними;

побудований тест для перевірки гіпотез про рівність функціональних моментів 
компонент СЗК;

у семіпараметричній моделі СЗК, в якій розподіл першої компоненти 
описаний параметрично, а решта компонент невідомі, побудовані УОР для оцінки 
евклідових параметрів, доведена асимптотична нормальність оцінок, знайдена 
нижня межа для матриці розсіювання, запропонована адаптивна техніка 
оцінювання, що дозволяє отримувати оцінки з матрицею розсіювання, близькою до 
мінімальної;

запропоновано новий метод корекції вибіркового зміщення при побудові 
оцінок розподілів компонент СЗК, доведено консистентність отриманих оцінок;

знайдено умови асимптотичної нормальності ядерних оцінок компонент 
суміші; розроблено адаптивну техніку вибору параметра згладжування для цих 
оцінок;

розроблено техніку емпірично-байєсової класифікації за навчаючою вибіркою 
з СЗК; доведено консистентність отриманих класифікаторів;

розроблено адаптивну техніку вибору коефіцієнтів єдиного індексу для 
класифікації багатовимірних спостережень; досліджено асимптотичну поведінку 
отриманих коефіцієнтів.

досліджено асимптотику оцінок динамічного програмування у апостеріорній 
задачі оцінювання моментів зміни розподілу при зростанні кількості спостережень, 
отримано нерівності для швидкості збіжності оцінок, знайдено їхній граничний 
розподіл;

побудовано оцінки наближення розподілу сум випадкового числа випадкових 
величин функцією спеціального вигляду. Зокрема, знайдено правильну за 
порядком оцінку швидкості в теоремі Реньї для неоднаково розподілених доданків 
в інтегральній метриці.

Обґрунтування отриманих результатів.
Результати роботи містяться в 42-х теоремах та 26-и лемах, зміст яких 

викладено вище, а їх доведення обґрунтовано з винахідливим та кропітким
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застосуванням складного аналітичного апарату теорії ймовірностей і математичної 
статистики, зокрема: УОР-теории, методів мінімаксного оцінювання, теорії класів 
Вапника-Червоненкіса, теорії Донскер-класів тощо. Крім цього, було використано 
елементи динамічного програмування та матричного аналізу.

Зауваження.
За текстом роботи необхідно зробити деякі зауваження:

1) с. 6. Текст дисертації містить ще інші скорочення, яких немає в списку 
умовних позначень та скорочень.

2) с. 91. На цій сторінці і далі в тексті робиться посилання на твердження 1.1, 
хоча це, насправді, посилання на теорему 1.1, с. 65.

3) с. 92. -3. Продубльовано формулу.
4) с.137. В доведенні вірної леми 2.6 допущено помилки в написанні деяких 

формул.
5) сс.. 188-190. Наведені на цих сторінках міркування мають бути більш 

детальними.
6) с. 222. У формулі (6.4) інтеграл -  не зрозумілий. Крім цього, треба писати 

«межа Д’єрфі».
7) с. 301. На сторінці міститься помилкова рівність, але її можна виправити і, 

таким чином, ця помилка не впливає на правильність доведення теореми 8.4.
8) ЦГТ з умовою Ліндеберга сформульовано в тексті дисертації три рази: на 

сс.79, 209, 248. У цьому не було потреби.
9) Текст дисертації містить ряд описок, на які автору було вказано усно.

Втім, усі зауваження мають редакторський характер і не можуть вплинути на 
загальну позитивну оцінку дисертації.

Викладення результатів у опублікованих працях та авторефераті. 
Результати дисертації з достатньою повнотою викладено у монографії та 22-х 

статтях у фахових виданнях, із яких 5 статей опубліковано в зарубіжних журналах, 
включених до наукометричної бази SCOPUS, 9 робіт опубліковано в наукових 
фахових виданнях України, переклади яких індексовано та включено до SCOPUS. 
Результати дисертації доповідались на 14 міжнародних конференціях і численних 
наукових семінарах.

Результати дослідження належним чином представлено в авторефераті, зміст 
якого ідентичний з основними положеннями дисертації.

Висновки.
Дана дисертація є самостійним, логічно завершеним, методологічно та 

теоретично обґрунтованим, виконаним на високому фаховому рівні науковим 
дослідженням актуальної, недостатньо вивченої складної проблеми математичної 
статистики.

Оцінюючи дисертацію в цілому, можна сказати, що перелічені нові наукові 
результати в сукупності є значним досягненням у розвитку адаптивних методів 
статистичного аналізу.

Результати роботи мають перспективний теоретичний характер та, 
безперечно, великий потенціал прикладних застосувань у статистичному аналізі 
медико-біологічних та соціальних даних. Матеріали дисертації можуть бути
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використані для читання спеціальних курсів лекцій на математичних факультетах 
провідних університетів України та за кордоном.

Вважаю, що дисертація Сугакової Олени Володимирівни «Адаптивні методи 
статистичного аналізу», подана на здобуття наукового ступеня доктора фізико- 
математичних наук за спеціальністю 01.01.05 -  теорія ймовірностей і математична 
статистика, відповідає вимогам щодо змісту і оформлення докторських дисертацій 
«Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів України від 24 липня 2013 р. №567 (зі змінами), а її автор, безсумнівно, 
заслуговує на присудження наукового ступеня доктора фізико-математичних наук 
за спеціальністю 01.01.05 -  теорія ймовірностей і математична статистика.
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