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методів ефективне за умов гауссівського розподілу помилок, а за умов негауссів-

ського розподілу необхідно використовувати параметричні методи адаптивного 

оцінювання, які потребують апріорної інформації про вид та параметри розподілу. 

Компромісним рішенням є використання апарату стохастичних поліномів 

Ю.П. Кунченка. Проведено аналіз програмних засобів для регресійного аналізу. 

У другому розділі дисертації здійснено огляд методів поліноміального оці-

нювання параметрів регресії, а саме використання методу максимізації полінома 

для знаходження оцінок параметрів лінійної, поліноміальної та нелінійної регре-

сії. Зроблено висновок про те, що такі оцінки часто можуть бути знайдені лише 

чисельними методами, тому необхідно здійснювати адаптивне оцінювання, блок-

схема алгоритму якого наведено в дисертації. 

У третьому розділі проведено аналіз теоретичної ефективності оцінок па-

раметрів регресії, побудованих з використанням методу максимізації поліному в 

порівнянні з оцінками, побудованими на основі методу найменших квадратів та 

методу максимальної правдоподібності. Ефективність оцінок перевірялась шля-

хом аналізу ступеня зменшення дисперсії оцінок параметрів лінійної багатофак-

торної регресії, поліноміальної регресії, нелінійної регресії в залежності від пара-

метрів розподілу їх помилок. 

У четвертому розділі описано структуру програмного комплексу поліномі-

ального регресійного аналізу, призначену зокрема для формування регресійної 

моделі та проведення моделювання процесів оцінювання параметрів регресії із 

застосуванням методу найменших квадратів, методу максимальної правдоподіб-

ності та метод максимізації поліному. Наведено результати моделювання для ок-

ремих випадків регресій та проведено їх аналіз. 

У висновках сформульовані основні результати дисертаційної роботи. 

У додатках наведено результати застосування поліноміальних моделей при 

регресійному аналізі реальних даних, список публікацій здобувача за темою дисе-

ртації, довідка про впровадження результатів дисертації. 

Головні наукові положення, висновки і рекомендації дисертаційної роботи 

достатньою мірою обґрунтовані, базуються на аналізі сучасних та загальновизна-
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них літературних джерел в області математичного та комп’ютерного моделюван-

ня процесів оцінювання параметрів регресії. 

Обґрунтованість отриманих теоретичних результатів базується на корект-

ному застосуванні апарату теорії ймовірностей, теорії випадкових процесів, мате-

матичної статистики, методів побудови комп’ютерних засобів моделювання. 

Достовірність отриманих результатів додатково підтверджується даними 

експериментів, які узгоджуються з відомими науковими результатами в напрямку 

обробки негаусових даних на основі методу максимізації полінома для отримання 

оцінок регресії. 

Новизна наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у 

дисертації. 

Основними науковими результатами дисертації є створення методів 

математичного моделювання процесів оцінювання параметрів регресійних 

залежностей при негауссівському розподілі їх випадкових помилок на основі 

використання статистик вищих порядків, методу максимізації полінома (методу 

Кунченка), що дозволяє зменшити дисперсію оцінок параметрів і забезпечує 

високу якість статистичної обробки даних в комп’ютерних системах. 

Уперше запропоновано метод адаптивного поліноміального оцінювання 

параметрів регресії, що надало змогу використовувати розроблені моделі в умовах 

апріорної невизначеності щодо ймовірнісного розподілу негауссівських 

регресійних помилок. 

Запропоновані ідеї та методи дозволили розробити ефективні методики та 

алгоритми оцінювання параметрів однофакторних і багатофакторних лінійних, 

поліноміальних та нелінійних регресійних залежностей. Критерієм ефективності 

оцінювання є ступінь зменшення дисперсії оцінок з використанням методу 

максимізації полінома в порівнянні з оцінками, отриманими за методом 

найменших квадратів і методом максимальної правдоподібності. 

Повнота викладу в наукових публікаціях, зарахованих за темою дисертації. 

Основні результати і наукові положення, висновки та рекомендації, що на-

ведені в дисертації, висвітлені у 8 наукових публікаціях, в тому числі у 3 статтях 
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(одна – у фаховому виданні України і дві – у закордонних наукових періодичних 

виданнях), що проіндексовані в наукометричній базі Scopus, і 5 матеріалах науко-

во-практичних конференцій, що вказує на достатній рівень апробації результатів 

дисертаційної роботи. 

Відсутність порушення академічної доброчесності. 

Дисертація містить результати власних досліджень здобувача. Порушень 

академічної доброчесності в дисертації та наукових публікаціях не виявлено. Ви-

користання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відпо-

відне джерело. Інші запозичення, виявлені в роботі, є загальновживаними і не є 

плагіатом. 

Зауваження до роботи. 

1. В дисертації не наведено виразів для оцінок параметрів регресії, які отри-

мано на основі методу максимізації полінома. 

2. З тексту роботи не зрозуміло, яким чином потрібно обирати модель ре-

гресії для наявних даних і чи є обмеження для такого вибору. 

3. Не розглянуто питання знаходження об’єму вибірки, достатнього для по-

будови оцінок. 

4. В роботі проводилось оцінювання параметрів регресії для реальних да-

них. Варто було перевірити достовірність використання оцінок для даних з теоре-

тично відомими регресійними залежностями. 

5. На С. 50 у виразі для α3ν не співпадають розмірності правої і лівої части-

ни. 

6. На С. 91 та 93 наведено рисунки, на яких зображено гаусові ймовірнісні 

графіки, однак в тексті роботи не описано, що вони означають. 

7. Робота містить орфографічні та граматичні помилки. Також присутні сло-

ва і абревіатури англійською мовою, які не розшифровано, що ускладнює сприй-

няття отриманих результатів. 

8. Список використаних джерел оформлено за різними стилями з наявними 

помилками в прізвищах авторів. 
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