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Офіційного опонента 

на дисертацію Савич Ірини Миколаївни 

«Асимптотичні властивості оцінок Коенкера-Бассетта 

параметра нелінійної регресії 

з сильно залежним випадковим шумом»

подану на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук 

за спеціальністю 01.01.05 -  теорія ймовірностей та математична статистика

Дисертація присвячена дослідженню асимптотичної поведінки оцінок 
параметрів нелінійної регресії побудованих узагальненим методом Коенкера- 
Бассетта за спостереженнями випадкового процесу з сильною залежністю. 
Поведінка оцінок вивчається у випадку, коли довжина інтервалу спостережень 
прямує до нескінченності.

Техніка Коенкера-Бассетта оцінювання параметрів регресійних моделей 
є узагальненням класичного методу найменших модулів, яке дозволяє 
будувати оцінки використовуючи квантилі довільного рівня розподілу шуму. 
Тому її інколи називають «квантильною регресією». У класичній роботі Дж. 
Бассегта та Р. Коенкера (1978) року ця техніка розглядалась для вибірок з 
незалежними однаково розподіленими похибками. Дана дисертація 
присвячена узагальненим оцінкам Коенкера-Бассетта для моделі, в якій 
спостерігається випадковий процес, що є сумою детерміністичної функції 
регресії і випадкового шуму. Такі моделі часто використовуються у статистиці 
для опису реальних даних.

Використання оцінок Коенкера-Бассетта дозволяє будувати прогнозні 
межі, які досліджуваний процес може перевищити лише з малою ймовірністю. 
Це робить їх особливо корисними у таких сферах застосування як страхова га 
фінансова математика.

Для застосування оцінок критично важливим є питання їх точності. 
Традиційним способом аг ’ ' истиці є асимптотичне

Актуальність теми.
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дослідження оцінок при зростанні обсягу спостережень. У задачах нелінійного 
рєгресійного аналізу такі дослідження проводились У.Гренандером, 
М.Розенблатом, І.А.Ібрагімовим, Ю.А.Розановим, П.С.Кноповим, 
А.Я.Дороговцевим, О.В.Івановим, М.М.Леоненком, С.А. ван де Гір, 
Б.Л.С.Пракаса Рао, О.Г.Кукушем та ін. Класичні результати стосуються 
переважно асимптотичної нормальності оцінок при правильному нормуванні, 
але в останні десятиліття багато уваги приділяється випадкам не нормальних 
граничних розподілів. Питання нормальності чи не-нормальності граничного 
розподілу тісно пов’язане з питанням про правильне нормування оцінок і 
побудовою відповідних довірчих інтервалів, тому воно має не тільки 
теоретичну вагу, а і велике прикладне значення.

Тому особливо важливими є результати, іцо дозволяють більш чітко 
встановити межу між асимптотично нормальною та не нормальною 
поведінкою оцінок. Саме такими є результати, отримані у роботі.

Отже, тему роботи слід визнати актуальною.

Зміст роботи.

Дисертація складається з вступу, п’яти розділів, висновків та списку 
літератури. Вступ присвячений загальній характеристиці та огляду результатів 
роботи, перший розділ містить огляд літератури по темі дисертації. У цій 
частині роботи автор вдало аргументує актуальність теми дисертації, показує 
її роль і місце серед інших досліджень близької тематики.

У другому розділі вводиться ймовірнісна модель спостережуваних 
даних, описується розглядувана узагальнена оцінка Коенкера-Бассетта, як 
точка мінімуму інтеграла від функції втрат Коенкера-Бассетта по всьому 
інтервалу спостережень. Вводяться умови на характеристики розглядуваної 
моделі, які використовуються у роботі при доведенні консистентності та 
асимптотичної нормальності оцінок.

Далі, у підрозділі 2.1.3 доводиться консистентність розглядуваних 
оцінок. У підрозділі 2.2 отримані умови ц-припустимості спектральної 
щільності шуму відносно спектральної міри ц функції регресії. Цей результат 
використовується у наступних розділах при доведенні асимптотичної 
нормальності оцінок.

Третій розділ дисертації присвячений дослідженню асимптотичної 
поведінки інтегралів від локальних нелінійних перетворень стаціонарного 
гауссового процесу. Отримані умови асимптотичної нормальності таких 
інтегралів при правильному нормуванні. Ці умови використовується як 
допоміжний результат у наступному розділі дисертації при аналізі 
асимптотичної поведінки оцінок Коенкера-Бассетта. Але по суті, цей
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результат є досить сильною версією центральної граничної теореми для 
сильно залежних випадкових процесів, яка може знайти застосування при 
розв’язанні багатьох інших проблем математичної статистики та теорії 
випадкових процесів. Його доведення у дисертації спирається на теорію 
ізонормальних процесів та хаотичних розкладів і застосування діаграмної 
техніки для дослідження асимптотики старших моментів сильно залежних 
випадкових процесів.

У четвертому розділі міститься основний результат дисертації -  
доведення умов асимптотичної нормальності оцінок Коенкера-Бассетта. 
Спочатку автор формулює теорему редукції, яка дозволяє звести перевірку 
асимптотичної нормальності оцінок до аналізу асимптотики інтегралів від 
певного перетворення процесу шуму. Потім застосовується результат 
третього розділу.

У розділах 2-4 розглянуто також ряд прикладів, які демонструють 
можливість застосування отриманих результатів для деяких конкретних 
моделей процесу шуму.

Частковий випадок оцінок Коенкера-Бассетта -  оцінки найменших 
модулів розглядаються у розділі 5. Результати попередніх розділів 
застосовуються та уточняються для таких оцінок. Зокрема, у теоремі 11 
отримана явна формула, що виражає матрицю розсіювання оцінок методу 
найменших модулів через інтеграли від згорток спектральної щільності 
шуму. Розглядаються приклади застосування загальних теорем для шуму, 
отриманого різними конкретними локальними перетвореннями 
стаціонарного гауссового процесу.

Зауваження.

По змісту і оформленню дисертації зробимо наступні зауваження.

1. Автор застосовує модель похибок регресії (шуму) у вигляді локального 
перетворення стаціонарного гауссового процесу з коваріаційною 
функцією спеціального вигляду. На жаль, у роботі не пояснюється, чим 
обумовлений вибір цієї моделі. Чи є практичні задачі регресійного 
аналізу, в яких виникають саме такі шуми? Чи можна розглядати таку 
модель як наближення для якогось широкого класу шумових процесів?

2. У доведенні консистентності оцінок в теоремі 1, друга нерівність перед 
формулою (2.13) на с. 47 не очевидна і вимагає додаткового 
обґрунтування.

3. В огляді літератури на с. 33, міститься посилання на «монографію 
В.Г. Квіна, Е. Хеннана, Мелампаті М. Рао (2014) [158]». Насправді 
такої монографії не існує, автором книги [158] є Мелампаті М. Рао.
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4. Автор часто поєднує формулювання умов теорем з введенням 
позначень, які потім будуть використовуватись при їх доведенні. Такі 
позначення, не обов’язкові для розуміння змісту самих умов, помітно 
утруднюють їх сприйняття. Наприклад, в умові СІ на с. 44, нерівність 
(2.11) насправді означає просто, що інфінум у правій частині нерівності 
повинен бути- строго більшим ніж Ее+(0) для всіх додатних г, а 
наступна рівність -  що той же інфінум повинен бути більшим ніж З 
Е£+(0) для деякого г. Позначення Д(г), А0 та а0, використані автором 
при формулюванні умови, є в цьому місці цілком зайвими.

Ці зауваження мають редакційний характер і не впливають на загальну 
позитивну оцінку роботи.

Ступінь обґрунтованості наукових результатів дисертації.

Всі основні результати автора чітко сформульовані у вигляді теорем та 
лем. їх доведення виписані повно і математично коректно, вони спираються 
на результати спектральної теорії випадкових процесів, граничні теореми 
теорії ймовірностей, теорію ізонормальних процесів та хаотичних розкладів, 
діаграмні методи аналізу асимптотики моментів випадкових процесів та ін. 
Всі основні результати є новими і були опубліковані автором у наукових 
виданнях.

Публікація результатів дисертації.

Основні результати дисертації опубліковані з достатньою повнотою в 
п’яти статтях у наукових журналах (в тому числі, дві у провідних 
міжнародних журналах за кордоном і дві в українських виданнях, що 
перекладаються за кордоном) і у 12 тезах доповідей на міжнародних 
конференціях. Чотири публікації внесені до наукометричної бази Scopus.

Автореферат правильно та повно відображає зміст дисертації.

Теоретична та практична цінність роботи.

Робота має переважно теоретичний характер, отримані результати є 
вагомим внеском у асимптотичну теорію оцінювання. їх можна також 
використовувати при практичному застосуванні оцінок Коенкера-Бассетта, 
зокрема у страховій та фінансовій математиці.

Висновки.

Таким чином, представлена на відгук дисертація є завершеною 
науковою працею, виконаною на високому фаховому рівні, в якій 
представлені нові, вагомі результати автора. Ці результати в сукупності є
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суттєвим внеском у розвиток асимптотичної теорії оцінювання для нелінійних 
регресійних моделей.

Вважаю, що дисертація «Асимптотичні властивості оцінок Коенкера- 
Бассетта параметра нелінійної регресії з сильно залежним випадковим 
шумом», подана на здобуття наукового ступеня кандидата фізико- 
математичних наук за спеціальністю 01.01.05 -  теорія ймовірностей і 
математична статистика, відповідає вимогам щодо змісту і оформлення 
кандидатських дисертацій «Порядку присудження наукових ступенів», 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. 
№567 (зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ №656 від 
19.08.2015 р. та №1159 від 30.12.2015 р.), а її автор, Савич Ірина Миколаївна, 
безсумнівно, заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата фізико- 
математичних наук за спеціальністю 01.01.05 -  теорія ймовірностей і 
математична статистика.

Офіційний опонент

Доктор фізико-математичних наук,

професор,

професор кафедри теорії ймовірностей, 

статистики та актуарної математики 

Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка

Майборода Ростислав Євгенович
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ВІДГУК
офіційного опонента 

на дисертацію Савич Ірини Миколаївни 
«Асимптотичні властивості оцінок Коенкера-Бассетта 

параметра нелінійної регресії з сильно залежним випадковим шумом», 
подану на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук 

за спеціальністю 01.01.05 -  теорія ймовірностей і математична статистика.

Актуальність теми дослідження.
Задача оцінювання невідомих параметрів сигналу у моделях 

спостережень «сигнал плюс шум» є важливою проблемою статистики 
випадкових процесів. Математичні моделі такого типу в статистиці і 
називають регресійними моделями.

У дисертаційній роботі розглядається нелінійна модель регресії, яка є 
складною, в тому сенсі, що випадковий шум є локальним перетворенням 
сильно залежного стаціонарного гауссівського процесу.

В сучасній теорії статистичного оцінювання значне місце займає оцінка 
Коенкера-Бассета, що визначається за допомогою несиметричної функції 
втрат та є оцінкою невідомого параметра -  квантиля спостережень.

В якості об’єкта досліджень в дисертації обрано модель квантильної 
регресії рівня (3 є (0,1), причому «похибки» спостережень мають нульове 
математичне сподівання.

Дисертаційна робота присвячена вивченню асимптотичних 
властивостей оцінки Коенкера-Бассетта параметрів нелінійних моделей 
регресії з неперервним часом та випадковим шумом, що є локальним 
функціоналом від гауссівського стаціонарного процесу з сингулярним 
спектром.

Беручи до уваги величезний теоретичний та практичний інтерес до 
математичних питань, розглянутих у роботі, тему дисертації, безперечно, 
слід визнати актуальною.

Дисертаційна робота складається зі вступу, п’яти розділів, розбитих на 
підрозділи, висновків та списку використаних джерел. В Х ІД  Ь

В і д ‘  & &  -Г Е г ....
Відділ діловодства та архіву 

Київського національного університету 
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У вступі стисло викладено отримані результати.
Перший розділ дисертації містить історичні відомості та огляд 

основних публікацій за темою дисертації.
У другому розділі знаходяться достатні умови слабкої консистентності 

оцінки Коенкера-Бассетта параметрів моделі регресії із шумом, який є 
нелінійним локальним перетворенням гауссівського стаціонарного процесу з 
сингулярним спектром.

В третьому розділі вивчається граничний розподіл інтегралів від 
локальних нелінійних перетворень гауссівського стаціонарного процесу з 
сингулярним спектром, зважених градієнтом функції регресії. Доводиться, 
що такі інтегральні функціонали від нелінійних перетворень 
гауссівського стаціонарного процесу ^(ї) мають нормальний граничний 
розподіл.

У четвертому розділі доводиться, що за деяких умов регулярності 

асимптотичний розподіл нормованої оцінки Коенкера-Бассетта співпадає з 

асимптотичним розподілом інтеграла від породженого випадковим шумом 

індикаторного процесу, зваженого градієнтом функції регресії.

У п’ятому розділі для моделі регресії з випадковим шумом, який є 

локальним перетворенням сильно залежного гауссівського стаціонарного 

процесу, досліджуються асимптотичні властивості оцінки найменших 

модулів невідомого параметра функції регресії.

Отже, наукова значущість та новизна дисертаційної роботи полягає в 
тому, що в ній вперше:

1) знайдено достатні умови консистентності оцінки Коенкера-Бассетта 
параметрів нелінійної моделі регресії;

2) одержано достатні умови ц -  припустимості спектральної щільності 
сильно залежного стаціонарного процесу;

3) доведено асимптотичну нормальність інтеграла від нелінійного 
локального перетворення гауссівського стаціонарного процесу з 
сингулярним спектром, зваженого градієнтом функції регресії;

4) отримано достатні умови асимптотичної нормальності оцінки 
Коенкера-Бассетта параметрів нелінійної моделі регресії;
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5) отримано властивості консистентності та асимптотичної 
нормальності оцінки найменших модулів параметрів нелінійної 
моделі регресії з випадковим шумом, що є нелінійним локальним 
перетворенням сильно залежного гауссівського стаціонарного 
процесу; .

6) знайдено достатні умови консистентності та асимптотичної 
нормальності оцінки найменших модулів параметрів нелінійної 
моделі регресії з сильно залежним гауссівським стаціонарним 
процесом.

Всі отримані в дисертаційній роботі результати мають теоретичне 
значення і практичне застосування в різних галузях природничих, 
економічних, технічних наук, де виникає проблема оцінювання парамерів 
нелінійних моделей регресії.

Результати дисертаційної роботи нові, цікаві та строго обґрунтовані.
Основні результати дослідження доповідалися на 12 міжнародних та 

всеукраїнських конференціях та 4 профільних наукових семінарах.
Основні результати роботи містяться у 17 наукових публікаціях, а 

саме: 5 статей, дві з яких опубліковані у журналі, що індексується 
міжнародною наукометричною базою Scopus та три статті опубліковано в 
наукових виданнях, які включено до переліку фахових видань МОН України; 
12 тез доповідей на наукових конференціях.

За текстом роботи необхідно зробити деякі зауваження редакційного 
характеру:

1. У роботі зустрічаються скорочення, тому доцільно було б зробити 
перелік умовних позначень.

2. У вступі допущена помилка при нумерації формул.
3. Нумерація теорем за наявності посилань на них у тексті дисертації 

потрібно було би проставляти через крапку номер розділу та номер 
теореми.

4. На ст. 63, 83 та 116 було б доцільно продовжувати нумерацію
прикладів.
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5. На ст. 122 у наведеному прикладі автор пояснює: « Тоді за 
формулою 8.352 [5] величину...» але у дисертації варто було б 
навести дану формулу.

В дисертаційній роботі є певна кількість граматичних та стилістичних 
помилок і описок.

Однак висловлені зауваження не впливають на загальну позитивну 
оцінку, достатній науковий рівень, новизну та достовірність результатів 
дисертації Савич Ірини Миколаївни.

Представлена на відгук дисертація є ґрунтовним науковим 
дослідженням.

Зміст автореферату ідентичний змісту дисертації.
Вважаю, що дисертаційна робота «Асимптотичні властивості оцінок 

Коенкера-Бассетта параметра нелінійної регресії з сильно залежним 
випадковим шумом», подана на здобуття наукового ступеня кандидата 
фізико-математичних наук є завершеним науковим дослідженням і 
задовольняє вимогам “Порядку присудження наукових ступенів”, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. 
№ 567 (зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ № 656 від 
19.08.2015 р. та № 1159 від 30.12.2015 р.), а її автор -  Савич Ірина 
Миколаївна заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата фізико- 
математичних наук за спеціальністю 01.01.05 -  теорія ймовірностей і 
математична статистика.

Офіційний опонент
кандидат фізико-математичних наук, доцент,
доцент кафедри кібернетики і прикладної 
математики ДВНЗ “Ужгородський національ 
1
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