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Секцiя «Математика, статистика та механiка»

Оцiнювання параметру дифузiї стохастичного
рiвняння теплопровiдностi з дробовим броунiвським

шумом
Д. А. Аветiсян, К. В. Ральченко

У роботi розглядається задача оцiнювання параметру дифузiї випадкового про-
цесу, що є розв’язком стохастичного диференцiального рiвняння теплопровiдностi(︂

𝜕𝑢

𝜕𝑡
−

1

2
Δ𝑢

)︂
(𝑡, 𝑥) = 𝜎�̇�𝐻

𝑥 , 𝑡 ∈ [0, 𝑇 ], 𝑥 ∈ R,

де 𝐵𝐻 = {𝐵𝐻
𝑥 , 𝑥 ∈ R} — це дробовий броунiвський рух. Розв’язок цього рiвняння

має вигляд

𝑢(𝑡, 𝑥) = 𝜎

∫︁ 𝑡

0

∫︁
R
𝐺(𝑡− 𝑠, 𝑥− 𝑦)𝑑𝐵𝐻

𝑦 𝑑𝑠, 𝑡 ∈ [0, 𝑇 ], 𝑥 ∈ R,

де функцiя 𝐺 — це функцiя Грiна, визначена наступним чином 𝐺(𝑡, 𝑥) =

(2𝜋𝑡)−1/2 exp (− |𝑥|2
2𝑡

).

Теорема 1.
1. Для фiксованого 𝑡 ∈ [0, 𝑇 ] випадковий процес 𝑢(𝑡, .) є стацiонарним.
2. Для фiксованого 𝑡 ∈ [0, 𝑇 ] випадковий процес {𝑢(𝑡, 𝑥), 𝑥 ∈ R} є ергодичним.

Виходячи з доведених властивостей, було побудовано оцiнку параметра 𝜎 за
спостереженнями процесу 𝑢 на сiтцi 𝐷𝑛 = {𝑖𝛿, 𝑖 ∈ {−𝑛, . . . , 𝑛}}:

�̂�2 =
1

2𝑛𝑣2

𝑛∑︁
𝑖=−𝑛

𝑢(𝑡, 𝑖𝛿)2,

де

𝑣2 =
𝑡𝐻+12𝐻+1(2𝐻 − 1)

√
𝜋(𝐻 + 1)

Γ

[︂
𝐻 +

1

2

]︂
.

Теорема 2. �̂�2 є строго конзистентною оцiнкою параметра 𝜎 при 𝑛 → ∞, тобто
�̂�2 → 𝜎, 𝑛→ ∞ м.н.

Теореми 1 та 2 є узагальненням на дробовий випадок результатiв, отриманих у
статтi [2] для аналогiчного рiвняння з бiлим шумом.
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Використання методу точкових джерел в задачi на
власнi числа рiвняння Гельмгольця

А. Д. Архипенко
Дана робота з роздiлу механiки присвячується використанню методу точкових

джерел в задачi на власнi числа рiвняння Гельмгольця. В першому роздiлi даної
роботи проаналiзовано лiтературнi джерела [1, 2], в котрих визначено коло задач, де
метод точкових джерел є перспективним. Аналiз лiтературних джерел показав, що
питанню про власнi значення i власнi функцiї для рiвняння Гельмгольця в областях
непростої конфiгурацiї присвячено мало уваги. Тому мета моєї роботи полягає у
демонстрацiї можливостi та переваг застосування даного методу щодо вказаного
типу задач.

У другому роздiлi дається опис класичного методу точкових джерел. Роздiл
третiй присвячується методу регуляризацiї Тихонова, який застосовується для про-
тидiї зростанню числа обумовленостi матрицi при знаходженнi розв’язку граничної
задачi.

Надалi розглядаються двi задачi. Перша задача є тестовою, адже вона має вiдо-
мий аналiтичний розв’язок. Мова йде про пошук власних значень i власних функцiй
для кругової областi з умовою Дiрiхле на контурi областi. Як показали розрахун-
ки, збiжнiсть результатiв аналiтичного i чисельного розв’язкiв дуже хороша. Друга
задача не є тривiальною крайовою задачею i присвячена пошуку власних коливань
областi у виглядi сегмента круга зi змiшаними граничними умовами на контурi
областi. Результати розрахунку за методом точкових джерел порiвнювалися з по-
будованим аналiтичним розв’язком поставленої задачi.

Розглянутi задачi дозволяють зробити висновок, що метод точкових джерел є
достатньо ефективним методом для визначення власних функцiй граничної задачi
для рiвняння Гельмгольца в областi складної форми та при змiшаних граничних
умовах. Враховуючи, що при розв’язку цих задач моделювання полiв може про-
водитися за допомогою невеликої кiлькостi точкових джерел, то слiд визнати цей
метод дуже економним.
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Про розв’язнiсть одновимiрних крайових задач у
просторах Соболєва

О. М. Атласюк
Нехай задано скiнченний iнтервал (𝑎, 𝑏) ⊂ R та параметри {𝑚,𝑛 + 1, 𝑟, 𝑙} ⊂

N, 1 ≤ 𝑝 ≤ ∞. Розглянемо лiнiйну крайову задачу порядку 𝑟:

(𝐿𝑦)(𝑡) := 𝑦(𝑟)(𝑡) +

𝑟∑︁
𝑗=1

𝐴𝑟−𝑗(𝑡)𝑦
(𝑟−𝑗)(𝑡) = 𝑓(𝑡), 𝑡 ∈ (𝑎, 𝑏), 𝐵𝑦 = 𝑐, (1)

де матрицi-функцiї 𝐴𝑟−𝑗(·) ∈ (𝑊𝑛
𝑝 )𝑚×𝑚, вектор-функцiя 𝑓(·) ∈ (𝑊𝑛

𝑝 )𝑚, вектор
𝑐 ∈ C𝑙, лiнiйний неперервний оператор 𝐵 : (𝑊𝑛+𝑟

𝑝 )𝑚 → C𝑙, а шуканою є вектор-
функцiя 𝑦(·) ∈ (𝑊𝑛+𝑟

𝑝 )𝑚.
Неоднорiднiй крайовiй задачi (1) вiдповiдає лiнiйний оператор

(𝐿,𝐵) : (𝑊𝑛+𝑟
𝑝 )𝑚 → (𝑊𝑛

𝑝 )𝑚 ×C𝑙. (2)

Для кожного номера 𝑘 ∈ {1, . . . , 𝑟} розглянемо сiм’ю матричних задач Кошi

𝑌
(𝑟)
𝑘 (𝑡) +

𝑟∑︁
𝑗=1

𝐴𝑟−𝑗(𝑡)𝑌
(𝑟−𝑗)
𝑘 (𝑡) = 𝑂𝑚, 𝑡 ∈ (𝑎, 𝑏), 𝑌

(𝑗−1)
𝑘 (𝑎) = 𝛿𝑘,𝑗𝐼𝑚,

де 𝑌𝑘(·) — шукана (𝑚 × 𝑚) — матриця-функцiя, 𝑂𝑚 — нульова, 𝐼𝑚 — одинична
матрицi, а 𝛿𝑘,𝑗 — символ Кронекера.

Позначимо через [𝐵𝑌𝑘] числову матрицю розмiрностi (𝑚×𝑙), у якої 𝑗-й стовпчик
є результатом дiї оператора 𝐵 на 𝑗-й стовпчик матрицi-функцiї 𝑌𝑘(·).

Блочну прямокутну числову матрицю

𝑀(𝐿,𝐵) := ([𝐵𝑌0] , . . . , [𝐵𝑌𝑟−1]) ∈ C𝑚𝑟×𝑙, (3)

що складається з 𝑟 прямокутних блокiв-стовпцiв [𝐵𝑌𝑘] ∈ C𝑚×𝑙, будемо називати
характеристичною матрицею крайової задачi (1).

Отримано такi результати (див. [1]):
— доведено, що лiнiйний оператор (2) є обмеженим i фредгольмовим з iндексом

𝑚𝑟 − 𝑙;
— доведено, що вимiрностi ядра та коядра оператора (2) дорiвнюють вимiрностi

ядра та коядра характеристичної матрицi (3), вiдповiдно;
— встановлено достатнi умови збiжностi характеристичних матриць послiдов-

ностi крайових задач.

Список лiтератури
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Методи оцiнювання резерву збиткiв, що вiдбулися,
але не заявленi
А. М. Буковецька

Кожна страхова компанiя зобов’язана мати достатнi резерви для покриття май-
бутнiх позовiв. Їхнiй розмiр на будь-який момент має бути достатнiм для виконання
страховиком умов договору страхування. При обчисленнi розмiру резервiв доволi
складним завданням є розрахунок резерву збиткiв, що вiдбулися, але не заявленi.
Необхiднiсть створення IBNR обумовлюється ситуацiями, коли мiж виникненням
страхової подiї i заявленням страховику про факту настання цiєї подiї проходить
деякий час.

В роботi розглянуто два основнi методи оцiнювання резерву збиткiв, що вiдбу-
лися, але не заявленi: метод ланцюгових сходiв та метод Борнхуеттера-Фергюнсона.
Методи об’єднанi спiльною iдеєю – спроектувати досвiд подiй минулих рокiв на на-
ступнi роки подiй.

Правильнiсть оцiнки IBNR важлива для страховика. Занижена оцiнка може
призвести до неспроможностi виконання зобов’язань згiдно умов договору, а за-
вищена - призвести до неоптимального розподiлу коштiв страхової компанiї, що в
свою чергу зменшить дохiд вiд iнвестицiйної дiяльностi.

Список лiтератури
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Оцiнка вiдстанi мiж дробовим броунiвським рухом
зi значенням iндекса Хюрста 0 < 𝐻 < 1/2 i

простором гауссових мартингалiв на вiдрiзку
О. Л. Банна, Ф. А. Буряк, Ю. С. Мiшура

Нехай 𝐵𝐻 = {𝐵𝐻
𝑡 , 𝑡 ≥ 0} - дробовий броунiвський рух з iндексом Хюрста

𝐻 ∈ (0, 1). Задача полягає в тому, щоб знайти найкраще наближення дробового
броунiвського руху гауссовими мартингалами виду

∫︀ 𝑡
0
𝑎(𝑠)𝑑𝑊𝑠, де 𝑊 = {𝑊𝑡, 𝑡 ≥ 0}

– вiнерiвський процес, 𝒦 = {𝑎(𝑠)} – деякий клас функцiй. Тобто, треба знайти

inf
𝑎(𝑠)∈𝒦

max
𝑡∈[0,1]

E(𝐵𝐻
𝑡 −

𝑡∫︁
0

𝑎(𝑠)𝑑𝑊𝑠)
2.
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В [1] було розглянуто рiзноманiтнi класи функцiй, але в основному вивчався
випадок, коли iндекс Хюрста 1/2 < 𝐻 < 1. При цьому дробовий броунiвський рух
має довгу пам’ять, а з математичної точки зору, обчислення є бiльш простими.
Також було розглянуто випадок 0 < 𝐻 < 1/2, але тiльки для 𝒦 = {𝑘 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡}. У
данiй роботi ми розглядаємо клас функцiй 𝒦 = {𝑎(𝑠) = 𝑠𝛾 , 𝛾 > 0} i, як вже було
сказано, 𝐻 ∈ (0, 1/2).

Ця робота є актуальною, оскiльки дробовий броунiвський рух може бути вико-
ристаний для моделювання технiчних та економiчних феноменiв, в бiологiчних та
фiзичних системах, тощо. Тому природно намагатися наблизити дробовий броунiв-
ський рух бiльш простими процесами.

Список лiтератури

[1] Banna O., Mishura Yu., Ralchenko K., Shklyar S. Fractional Brownian Motion.
Approximations and Projections: monograph. – London: Wiley-ISTE, 2019. – 288 p.

Автори

Банна Оксана Леонiдiвна — кандидат ф-м.н., асистент, економiчний факуль-
тет, Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, Київ, Україна;
E-mail: okskot@ukr.net

Буряк Фiлiпп Андрiйович — студент 3-го курсу, механiко-математичний фа-
культет, Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, Київ, Украї-
на; E-mail: filippburyak2000@gmail.com

Юлiя Степанiвна Мiшура — д.ф-м.н., професор, механiко-математичний фа-
культет, Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, Київ, Украї-
на; E-mail: myus@univ.kiev.ua

Схеми автентифiкацiї на графах
К. Ю. Венедiктова

Означення 1. ℎ : 𝑉1− > 𝑉2 - множини вершин графа 𝐺1 = (𝑉1, 𝜌1) в множину
вершин графа 𝐺2 = (𝑉2, 𝜌2) називається гомоморфiзмом графiв 𝐺1 та 𝐺2, якщо
для будь-яких двох вершин, сумiжних в 𝐺1, їх образи при вiдображеннi h сумiжнi
в 𝐺2, тобто (∀𝑢, 𝑣є𝑉1)(𝑢𝜌1𝑣) => ℎ(𝑢)𝜌2ℎ(𝑣).

- Бiєктивний гомоморфiзм h такий, що будь-якi двi вершини сумiжнi в 𝐺1
<=> коли їх образи сумiжнi в 𝐺2, тобто (∀𝑢, 𝑣є𝑉1)(𝑢𝜌1𝑣 => ℎ(𝑢)𝜌2ℎ(𝑣)).

Означення 2. Гомоморфiзм неорiєнтованого графа𝐺1 = (𝑉1, 𝐸1) в неорiєнтований
граф 𝐺2 = (𝑉2, 𝐸2) - це вiдображення ℎ : 𝑉1− > 𝑉2 : ∀𝑢, 𝑣є𝐺1 є дуга з u до v, з h(u)
також є дуга в h(v), тобто (∀𝑢, 𝑣 є 𝑉1)(u,v) є 𝐸1=>(h(u), h(v) є 𝐸2)

Означення 3. Iзоморфiзм - бiєкцiя ℎ : 𝑉1− > 𝑉2, при якiй в орiєнтовано-
му графi 𝐺1 з вершини u веде дуга у вершину v ↔ коли в орiєнтованому
графi 𝐺2 з образу ℎ(𝑢) вершини u веде дуга в образ ℎ(𝑣) вершини v, тобто
(∀𝑢, 𝑣𝑉1)(𝑢→ 𝑣 ↔ ℎ(𝑢) → ℎ(𝑣)).

В своїй роботi я проаналiзувала протокол для реалiзацiї задачi iзоморфiзму
пiдграфiв, який полягає в наступному:
Є два графи 𝐺1 та 𝐺2. Визначити, чи 𝐺1 iзоморфний 𝐺2.
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- Публiчний ключ Алiси складається з двох графiв 𝐺 та 𝐺2. Приватний
ключ Алiси - це пiдграф 𝐺1 графа 𝐺2, та iзоморфiзм 𝜑 : 𝐺− > 𝐺1.

- Для початку аутентифiкацiї, Алiса обирає "промiжний"граф Λ, що є
пiдграфом 𝐺2, та iзоморфне вкладення 𝜓 : 𝐺− > Ω, 𝜓(𝐺) = 𝐺1. Потiм
надсилає граф Ω Бобу, але вкладення 𝜓 : 𝐺− > Ω i 𝜏 : Ω− > 𝐺2 залишає
собi.

- Боб обирає випадковий бiт с та надсилає Алiсi.

– Якщо с = 0, Алiса надсилає Бобу вкладення 𝜓, i Боб перевiряє, чи 𝜓
дiйсно є вкладенням Г в Ω.

– Якщо с = 1, Алiса надсилає 𝜏 Бобу, i той перевiряє, чи 𝜏 дiйсно є вкла-
денням Ω в 𝐺2.

Також я пiдiбрала та перевiрила деякi приклади графiв, що задовiльняють умовам
протоколу.
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Оцiнка частоти дихання пiд час сну за допомогою
нейронних мереж

А. Гаврюшенко, К. Слюсаренко, I. Федорiн
Порушення дихання пiд час сну може заважати та призводити до серйозних

розладiв, таких як апное (зупинка дихання). Для опису картини дихання зазвичай
використовується варiативнiсть частоти дихання. Найточнiшими методами вимiрю-
вання частоти дихання є назальний тепловий датчик та еластичний грудний пояс.
Наше дослiдження полягало в побудовi алгоритму для оцiнки частоти дихання на
основi сигналiв, отриманих зi смарт-годинникiв.

Смарт-годинники мали стандартний акселерометр-датчик для реєстрацiї рухо-
вої активностi та датчик фотоплетизмограми для реєстрацiї кров’яного потоку за
допомогою зеленого випромiнювання i фоторезистора. Розглядаючи сигнали на вi-
кнах 10, 20 та 30 секунд, ми використовували варiацiю акселерометру та частоту
серцебиття IBI (inter-beat-intervals, час мiж сусiднiми ударами серця), пiдраховану
за допомогою алгоритму [1], як вхiднi данi. Сама нейронна мережа складалася зi
згорткової частина для видiлення важливих рис та з одношарового двонаправлено-
го рекурентного блоку BiLSTM (довга короткочасна пам’ять), який забезпечував
синтез та узагальнення на основi однiєї ночi. Згiдно з дослiдженням [2], ми вико-
ристовували Глибоко роздiльну згортку (Depthwise Separable Convolution) замiсть
звичайної згортки як бiльш ефективне рiшення. Наша модель забезпечує середньо-
квадратичну похибку 2.2 (0.3) вдихiв за хвилину, що є задовiльною точнiстю для
наших потреб. У майбутньому цей алгоритм може бути використаний на iнших
фiтнес-девайсах.
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Обмеженi розв’язки одного рiзницевого рiвняння
другого порядку

М. Ф. Городнiй, В. П. Кравець
Нехай 𝑋 - 𝑚-вимiрний комплексний банахiв простiр з нормою ‖·‖ i нульовим

елементом 0̄; 𝐴,𝐵 - лiнiйнi оператори в 𝑋; 𝐼,𝑂 - одиничний та нульовий оператори
в 𝑋.

Розглянемо рiзницеве рiвняння

𝑥𝑛+1 − 2𝑥𝑛 + 𝑥𝑛−1 = 𝐹𝑛𝑥𝑛 + 𝑦𝑛, 𝑛 ∈ Z, (1)

у якому {𝑦𝑛, 𝑛 ∈ Z} - задана, а {𝑥𝑛, 𝑛 ∈ Z} - шукана послiдовнiсть елементiв про-
стору 𝑋, 𝐹𝑛 = 𝐴,𝑛 ≥ 1, 𝐹𝑛 = 𝐵,𝑛 ≤ 0.

Умова 1. Для довiльної обмеженої в 𝑋 послiдовностi {𝑦𝑛, 𝑛 ∈ Z} рiвняння (1)
має єдиний обмежений розв’язок {𝑥𝑛, 𝑛 ∈ Z} у просторi 𝑋.

Покладемо 𝑋2 =
{︀
(𝑥(1), 𝑥(2))𝑡

⃒⃒
𝑥(1), 𝑥(2) ∈ 𝑋

}︀
.

Тодi 𝑋2 — 2𝑚-вимiрний банахiв простiр з покоординатними операцiями i нормою
||𝑥||* = ||𝑥(1)||+||𝑥(2)||. Якщо 𝐸,𝐹,𝐺,𝐻— лiнiйнi оператори в𝑋, то, як i для випадку

числових матриць, 𝑇 =

(︂
𝐸 𝐹
𝐺 𝐻

)︂
задає лiнiйний оператор в 𝑋2.

Нехай 𝑇𝐴 =

(︂
𝐴+ 2𝐼 −𝐼
𝐼 𝑂

)︂
, 𝜎(𝑇𝐴) — спектр оператора 𝑇𝐴, 𝑆 =

{︀
𝑧 ∈ C | |𝑧| =

1
}︀
. Справджуються такi теореми.

Теорема 1. Для того, щоб для рiзницевого рiвняння (1) виконувалася умова 1,
необхiдно i достатньо, щоб виконувалися такi умови

(i) 𝜎(𝑇𝐴) ∩ 𝑆 = ∅, 𝜎(𝑇𝐵) ∩ 𝑆 = ∅;
(ii) 𝑋2 = 𝑋2

−(𝑇𝐴)+̇𝑋2
+(𝑇𝐵), тобто 𝑋2 є прямою сумою 𝑋2

−(𝑇𝐴) та 𝑋2
+(𝑇𝐵).

Теорема 2. Нехай виконується умова (i) теореми 1, а також матрицi операторiв
𝐴,𝐵 мають жорданову нормальну форму у одному i тому ж базисi 𝑒1, 𝑒2, . . . , 𝑒𝑚 (тут
також суттєвий однаковий порядок базисних векторiв для 𝐴 i 𝐵). Тодi виконується
умова (ii) теореми 1.
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Цi результати детально викладенi у роботi [1]. Про дослiдження аналогiчного
питання для рiзницевого рiвняння першого порядку зi стрибком операторного кое-
фiцiєнта див. [2]. Випадок, коли матрицi операторiв 𝐴,𝐵 зводяться до дiагонального
виду, розглянуто в [3].
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Закони збереження в задачах динамiчного
руйнування

В. О. Гусак

В роботi дослiджуються двi моделi руйнування скiнченного лiнiйно пружного
стрижня пiд дiєю пружної хвилi: з дисипацiєю енергiї при руйнування та без дисипа-
цiї енергiї. Моделi будуються на вiдомих експериментальних дослiдженнях Гопкiнса
та Кольського. Iснування та поширення трiщини призводить до дифракцiї хвилi так
i в свою чергу призводить до генерування вторинної хвилi. Дослiджено збереження
iнтегралiв повної механiчної енергiї та кiлькостей руху фрагментiв зруйнованого
стрижня. Показано, що для обох моделей руйнування рух спiльного центру iнерцiї
зберiгається. Опис явища базується на динамiчнiй теорiї руйнування. Модель сфор-
мульована у виглядi початково-граничної задачi для хвильового рiвняння стрижня,
що може роз’єднуватись на два фрагменти при виконаннi розв’язком певних умов.
Кожен з фрагменiв, за тим же критерiєм може також бути роздiлений при збе-
реженнi iсторiї поширення хвилi в кожному з таких елементiв. Задача розв’язана
за методом Даламбера. Показано, що як до руйнування, так i пiсля руйнування
швидкiсть руху спiльного центру iнерцiї фрагментiв залишається збереженими, не-
залежно вiд мiсця та моменту руйнування. Для моделi руйнування без дисипацiї
енергiї, справедливi теореми про збереження руху центру iнерцiї та збереження пов-
ної механiчної енергiї для системи матерiальних точок. При руйнуваннi, швидкостi
руху фрагментiв змiнюються стрибком. Руйнування вiдбувається за рахунок повної
внутрiшньої енергiї стрижня.
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Maximum likelihood estimation for the drift parameters
of Cox-Ingersoll-Ross process under continuous

observations

O. Dehtiar, Y. Mishura, K. Ralchenko

Consider the Cox-Ingersoll-Ross process that is a unique solution of the following
stochastic differential equation

𝑑𝑟𝑡 = (𝑎− 𝑏𝑟𝑡)𝑑𝑡+ 𝜎
√
𝑟𝑡𝑑𝑊𝑡, 𝑟𝑡

⃒⃒
𝑡=0

= 𝑟0 > 0

where 𝑊 = {𝑊𝑡, 𝑡 ≥ 0} is a Wiener process and 𝑎, 𝑏, 𝜎 are positive constants. Through-
out this work we shall assume that 2𝑎 ≥ 𝜎2.

Theorem 1. For all 𝑇 ≥ 0 the maximum likelihood estimator for the couple (𝑎, 𝑏)
constructed by the continuous observations of 𝑟 over the interval [0, 𝑇 ], has the following
form

�̂�𝑇 =

∫︀ 𝑇
0
𝑟𝑡𝑑𝑡

∫︀ 𝑇
0

𝑑𝑟𝑡
𝑟𝑡
𝑇 · (𝑟𝑇 − 𝑟0)∫︀ 𝑇

0
𝑟𝑡𝑑𝑡 ·

∫︀ 𝑇
0

𝑑𝑡
𝑟𝑡

− 𝑇 2
;

�̂�𝑇 =
(𝑟0 − 𝑟𝑇 )

∫︀ 𝑇
0

𝑑𝑡
𝑟𝑡

+ 𝑇
∫︀ 𝑇
0

𝑑𝑟𝑡
𝑟𝑡∫︀ 𝑇

0
𝑟𝑡𝑑𝑡 ·

∫︀ 𝑇
0

𝑑𝑡
𝑟𝑡

− 𝑇 2
.

Theorem 2. Estimator (�̂�𝑇 , �̂�𝑇 ) is strongly consistent.
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Задача Йосипа Флавiя
М. С. Деркач

Задача Йосипа Флавiя виникла на основi легенди про подiї Першої Юдейської
вiйни. Загiн з 41 воїна обороняв фортецю. Римляни загнали їх у печеру з одним
вузьким виходом. Воїни вирiшили не здаватися у полон римлянам i домовилися,
що, ставши у коло, будуть вбивати кожного третього, поки не залишиться один. А
от цьому останньому потрiбно буде скоїти самогубство. Йосип швидко намалював
на пiску коло й вирахував, де йому та його друговi потрiбно стати, щоб залишитись
останнiми.

В основi даної роботи лежить роздiл роботи Дональда Кнута [1]. У роботi роз-
глянуто й систематизовано закономiрностi для розв’язань задачi Йосипа Флавiя при
рiзних значеннях 𝑛 (загальної кiлькостi воїнiв) i 𝑘 (вбивають кожного 𝑘-ого), реку-
рентне спiввiдношення [2], що лежить в основi лiнiйного за ефективнiстю алгоритму
розв’язання задачi. Цей алгоритм програмно втiлено мовою С++.

...
J = 0 \\ вiдповiдь зменшена на 1
for (n = 2; n < N + 1; n++) J = (J + k) \% n
...
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Статистичнi аспекти дослiдження лiнiй найменшого
еволюцiйного опору

I. I. Дзеверiн, Х. Г. Саффурi

Як один iз основних способiв зменшити розмiрнiсть даних, втративши найменшу
кiлькiсть iнформацiї, метод головних компонент (PCA) належить до найважливi-
ших у сучасному аналiзi даних. Запропоновано методи тестування гiпотез щодо го-
ловних компонент [1], однак вони передбачають нормальний розподiл змiнних. Мiж
тим, реальнi данi далеко не завжди вiдповiдають цьому припущенню, вiдтак про-
блема розробки незалежних вiд розподiлу методiв тестування головних компнент,
зберiгає свою актуальнiсть.

Ця проблема є актуальною, зокрема, в еволюцiйнiй бiологiї. Еволюцiйна змiна
комплексiв полiгенно детермiнованих кiлькiсних ознак у популяцiї найлегше вiд-
бувається в напрямку генетичної лiнiї найменшого опору (LLER – Line of Least
Evolutionary Resistance), тобто у напрямку першої головної компоненти (PC1) ади-
тивної генетичної коварiацiйної матрицi [2]. Реальний напрямок змiни популяцiї вiд-
хиляється вiд LLER унаслiдок дiї природного добору та iнших чинникiв; масштаб
вiдхилення залежить вiд генетичної кореляцiї мiж ознаками i вiд iнтенсивностi дiї
еволюцiйних чинникiв.

Вiдхилення напрямку змiни популяцiї вiд LLER становить

𝜃 = arccos(𝑔𝑇𝑚𝑎𝑥𝑧),

де 𝑔𝑚𝑎𝑥 – напрямок найбiльшої генетичної дисперсiї, 𝑧 – вектор вiдповiдi на до-
бiр [2]. Оцiнка статистичної значущостi такого вiдхилення зводиться до тестування
гiпотез про головнi компоненти. Ми припускаємо, що найперспективнiшим в оцiн-
цi статистичної значущостi оцiнок вiдхилення є застосування методiв ресемплiнгу,
зокрема бутстрапу.
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Про слабку задачу дискретного логарифмування

Г. С. Дмитренко

Розв’язати задачу дискретного логарифмування означає знайти такi невiд’ємнi
цiлi (𝑖, 𝑗, 𝑘, 𝑙), що 𝑀 = 𝐴𝑖𝐵𝑗𝐴𝑘𝐵𝑙.

Зауважимо, що 𝑀 =

(︂
𝑎 𝑏
𝑐 𝑑

)︂
∈ 𝐺, де 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 ∈ F𝑝, 𝐺 = 𝑃𝑆𝐿2(F𝑝),

𝐴𝑖 =

(︂
1 𝑖
0 1

)︂
i 𝐵𝑗 =

(︂
1 0
𝑗 1

)︂
.

Оскiльки глибина 𝐺 вiдносно двох елементiв порядку 𝑝 дорiвнює 2, то 𝑀 може бути
зображена у такому виглядi 𝑀 = 𝐴𝑖𝐵𝑗𝐴𝑘𝐵𝑙 для деяких невiд’ємних цiлих 𝑖, 𝑗, 𝑘, 𝑙.

Тодi 𝐴𝑖𝐵𝑗𝐴𝑘𝐵𝑙 =

(︂
1 𝑖
0 1

)︂(︂
1 0
𝑗 1

)︂(︂
1 𝑘
0 1

)︂(︂
1 0
𝑙 1

)︂
. Для знаходження (𝑖, 𝑗, 𝑘, 𝑙) ви-

користовується обчислення базису Гребнера.

Отже, розв’язок узагальненої задачi дискретного логарифма у групi 𝑃𝑆𝐿(2, 𝑝)
вiдносно (𝐴,𝐵) еквiвалентне розв’язанню наступної системи рiвнянь, де 𝑖, 𝑗, 𝑘, 𝑙 ∈
Z𝑝:

𝑙 − 𝑗𝑖𝑐+ 𝑗𝑎− 𝑐 = 0,

𝑘 + 𝑖𝑑− 𝑏 = 0,

𝑗𝑖𝑑− 𝑗𝑏+ 𝑑− 1 = 0.

Щоб розв’язати слабку задачу дискретного логарифмування, потрiбно виразити
два некомутативних елементи 𝐶,𝐷 порядку 𝑝 у групi 𝐺 = 𝑃𝑆𝐿(2, 𝑝), виразивши їх
наступним чином для деяких додатних цiлих 𝑠, 𝑡 < 𝑝: 𝐶 = 𝑔−1𝐴𝑠𝑔, 𝐷 = 𝑔−1𝐵𝑡𝑔.
Тодi ми можемо записати:

𝑀 = 𝐶𝑖𝐷𝑗𝐶𝑘𝐷𝑙 = (𝑔−1𝐴𝑠𝑔)𝑖(𝑔−1𝐵𝑡𝑔)𝑗(𝑔−1𝐴𝑠𝑔)𝑘(𝑔−1𝐵𝑡𝑔)𝑙 =

= (𝑔−1𝐴𝑠𝑖𝑔)(𝑔−1𝐵𝑡𝑗𝑔)(𝑔−1𝐴𝑠𝑘𝑔)(𝑔−1𝐵𝑡𝑙𝑔) = 𝑔−1𝐴𝑠𝑖𝐵𝑡𝑗𝐴𝑠𝑘𝐵𝑡𝑙𝑔.

Нехай
𝑥 = 𝑠𝑖, 𝑦 = 𝑡𝑗, 𝑣 = 𝑘,𝑤 = 𝑡𝑙.

Тодi
𝑀 = 𝑔−1𝐴𝑥𝐵𝑦𝐴𝑣𝐵𝑤𝑔,

а, отже,
𝑔𝑀𝑔−1 = 𝐴𝑥𝐵𝑦𝐴𝑣𝐵𝑤.

Нехай 𝑀1 = 𝑔𝑀𝑔−1. Очевидно, 𝑀1 ∈ 𝐺 та 𝑀1 = 𝐴𝑥𝐵𝑦𝐴𝑣𝐵𝑤. Таким чином, ми
перетворили узагальнену задачу дискретного логарифмування у 𝑃𝑆𝐿(2, 𝑝) вiдносно
𝐶,𝐷 на узагальнену задачу дискретного логарифмування у 𝑃𝑆𝐿(2, 𝑝) вiдносно 𝐴,𝐵.

Вважається, що слабка задача дискретного логарифмування є важкою у розв’я-
заннi, але якщо її звести до узагальненої задачi дискретного логарифмування, то
ми можемо отримати розв’язок.
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Тестування спряженостi в простих скiнченно
порождених групах промiжного росту

С. О. Дорошенко
В данiй роботi пропонується продовжити застосування методiв машинного на-

вчання для тестування спряженостi в скiнченно породжених групах промiжного
росту. Ранiше було показано, що сiамськi конволюцiйнi мережi [1] можуть бути успi-
шно використанi для розв’язання цiєї проблеми в групi Григорчука [2]. Отриманi
результати - а саме, точнiсть 85% на тренувальнiй та 70% - на тестовiй виборках -
дозволяють говорити про вiдповiднiсть даної архiтектури поставленiй проблемi.

Цiкавим прикладом скiнченно породженої перiодичної простої групи промiжно-
го росту є група F, побудована в статтi [3]. Можна побудувати континуальну кiль-
кiсть груп з аналогiчними властивостями. Оскiльки вiдбувається ототожнення по-
будованих перетворень вiдрiзка з дiєю автоморфiзмiв на нескiнченному бiнарному
кореневому деревi, то можна застосувати наступне кодування елементiв.

Нехай 𝑔 — автоморфiзм бiнарного кореневого дерева, який належить певнiй
групi скiнченного автомата. Будемо казати, що 𝑔 має довжину 𝑛, якщо 𝑔 розклада-
ється в добуток 𝑛 твiрних цiєї групи та обернених до них елементiв. Визначимо для
цього елемента матрицю ознак як образи пiд дiєю 𝑔 елементiв 𝑛-го рiвня бiнарного
кореневого дерева, впорядкованих згiдно лексикографiчному порядку. При цьому,
введемо для кожного твiрного унiкальне позначення його дiї на нескiнченному за-
лишку слова - (𝑛+ 1)-му рiвнi i далi.

Запропонований метод був застосований до пiдгрупи F, породженої автомор-
фiзмами 𝑎0, 𝑏0, 𝑐0, 𝑑0. Алфавiт було перепозначено як 𝑋 = {0, 1}, а за унiкальнi
позначки твiрних обрано числа 3, 4, 5, 6, вiдповiдно.
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Застосування iнтегральних рiвнянь iз слабкою
сингулярнiстю до проблеми оптимiзацiї ентропiйних

функцiоналiв

Г. С. Железняк, Ю. С. Мiшура

Розглянемо iнтегральне рiвняння Фредгольма другого роду

𝑥(𝑡) +

∫︁ 𝑇

0

𝐾(𝑡, 𝑠)𝑥(𝑠)𝑑𝑠) = 𝑔(𝑡), 𝑡 ∈ [0, 𝑇 ], (1)

з ядром 𝐾(𝑡, 𝑠) =
𝐿(𝑡,𝑠)
|𝑡−𝑠|𝛼 , 𝛼 ∈ (0, 1), де функцiя 𝐿(𝑡, 𝑠) – обмежена на [0, 𝑇 ] та непе-

рервна скрiзь, за виключенням скiнченної кiлькостi точок, в яких функцiя не має
границi. Такий тип рiвнянь виникає в теорiї ентропiйних функцiоналiв, якi описанi
в статтях [1]–[3]. Вiдповiдний тип ядер будемо називати ядрами зi слабкою сингу-
лярнiстю.

Побудовано наближений розв’язок такого типу рiвнянь, що дозволило розв’яза-
ти чисельно проблеми оптимiзацiї ентропiї та конструювання оптимальних ймовiр-
нiсних мiр.
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Математичне моделювання вимог до
платоспроможностi страхової компанiї

В. П. Зубченко

Математичне моделювання вимог до платоспроможностi страхової компанiї є
практично важливим, адже дозволяє забезпечувати функцiю контролю та прогно-
зування можливих сценарiї динамiки ключових показникiв дiяльностi страхової
компанiї та страхового сектору економiки загалом.

Серед основних вимог до забезпечення платоспроможностi страхової компанiї:
- формування належної величини страхових резервiв;
- забезпечення необхiдної величини наявного регулятивного капiталу;
- представлення резервiв активами, якi задовольняють вимогам диверсифi-

кованостi та якостi (зокрема, ризиковiсть вiдповiдних фiнансових iнстру-
ментiв повинна бути мiнiмальною).

Окрiм виконання поточних вимог щодо резервiв, капiталу та активiв (вiдповiд-
но до поточного портфелю договорiв страхування, ринкових та макроекономiчних
факторiв), необхiдно забезпечити певну величину додаткового капiталу на випадок
настання певного набору стресових подiй.

Проведено моделювання ключових фiнансових показникiв страхової компанiї,
тестування адекватностi зобов’язань страховика, стрес-тестування дiяльностi згiдно
iз нацiональними стандартами та Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.

Проаналiзовано вiдповiднiсть пiдходiв, закладених в проектi Нової редакцiї За-
кону України “Про страхування”, вимогам Європейської директиви платоспромо-
жностi Solvency II.
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Математичнi моделi перестрахування
Т. Ю. Жук

Перестрахування суттєво впливає на забезпечення фiнансової стiйкостi страхо-
вика. У багатьох видах страхування iснує ймовiрнiсть великих або дуже великих
ризикiв, якi одна страхова компанiя не зможе покрити самостiйно. У разi розгляду
портфелю iз дуже великими ризиками, компанiя може їх обмежити, або вiддати
частину у перстрахування.

Вибiр шляху цiлком залежить вiд виду страхування та полiтики компанiї. Про-
те, найважливiше — захистити себе вiд великих збиткiв, зменшивши рiвень вiдпо-
вiдальностi. Тобто, прийняти на себе таку частку, яка поставить страхову компанiю
у безпечне становище.

У роботi дослiджено модель перестархування ексцеденту збитку, у якiй страхо-
вик бере на себе вiдповiдальнiсть 𝑑 по кожному ризику, а решту передає в пере-
страхування. Тобто, збитки страховика обмежуються рiвнем 𝑑. Це означає, що для
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збитку 𝑋 виплата перестраховика визначається як [1]

(𝑋 − 𝑑)+ = max(𝑋 − 𝑑, 0) =

{︂
𝑋 − 𝑑, якщо 𝑋 > 𝑑;
0, якщо 𝑋 ≤ 𝑑.

Проведено оцiнку витрат страховика i перестраховика. Дослiджено задачу роз-
рахунку перестрахової премiї та знаходження оптимального рiвня власного утри-
мання 𝑑 для даного страхового портфеля.
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Одновимiрне випадкове симетричне блукання точки
Є. Д. Козир

Вперше явище випадкового блукання було помiчено у 1827 роцi шотландським
бiологом Робертом Броуном, на честь якого цей рух названо броунiвським. Термiн
випадкового блукання було введено англiйським математиком Карлом Пiрсоном у
1905 роцi. Пiзнiше, у тому ж самому роцi, Альберт Ейнштейн видав працю, яка
розвинула теорiю броунiвського руху. Ця робота є однiєю з перших iз статисти-
чної фiзики. Наразi iснує багато нерозв’язаних задач у цьому напрямi. У роботi
розглядається одновимiрне випадкове симетричне блукання точки. У данiй моделi
точка з кожним наступним моментом часу випадково перемiщується на 1 або за
напрямком числової осi, або проти напрямку числової осi. Для дослiдження одно-
вимiрного випадкового блукання використовується його представлення на графiку,
де вiсь ординат показує положення точки на прямiй, вздовж якої вона рухається, а
вiсь абсцис виступає у ролi осi часу. Даний тип представлення випадкового блукан-
ня допомагає бiльш зручно дослiджувати перемiщення точки з плином часу. Метою
даної роботи є ознайомлення та дослiдження математичної моделi одновимiрного
випадкового симетричного блукання точки, як бiльш легкого варiанту випадково-
го блукання точки в багатовимiрному просторi. У роботi представленi теоретичнi
основи та особливостi випадкового одновимiрного симетричного блукання точки,
властивостi, леми та теореми, якi можуть допомогти при застосуваннi даної моделi
в iнших науках. Також наведено приклад задачi, у якiй можуть бути застосованi
отриманi результати. Теореми сформульованi та доведенi самостiйно, а саме: роз-
глянуто кiлькiсть шляхiв, якi досягали певну межу за заданий час; кiлькiсть шля-
хiв до певної точки; отримано формули для обрахування кiлькостей цих шляхiв.
Одним з основних завдань роботи було дослiдження одновимiрного випадкового
симетричного блукання в заданих межах. В роботi проведено власне дослiдження
випадкового блукання точки з часом в заданих межах та наведено приклад застосу-
вання отриманих результатiв для описання моделi руху свiтла. Отримано формулу,
яка описує кiлькiсть шляхiв, що закiнчуються у певнiй точцi та не перетинають i не
дотикаються певних заданих меж. Наведено приклад застосування для опису руху
свiтла. Для цього розглядалась модель руху фотонiв, як випадкове симетричне блу-
кання точок. Показано, що у використанiй моделi фотони свiтла будуть рухатись
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по прямiй.
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Using of hyperbolic discounting model for solving an
annuity puzzle

N. Kryvitska

A low demand for the immediate annuities for retirees has been a long-standing
puzzle.The main focus should be on the adequate protection against longevity risk and
the risk of outliving one’s wealth. That is why lifelong annuity is a great option for
the participants of the defined contribution pension’s scheme. However, empirical data
shows that retirees are reluctant to convert their pension’s savings into annuities. This
disparity leads to the ”annuity puzzle”.Hyperbolic discounig model can explain this
behavior and as a result lead to attractiveness of the deferred annuities. To determine
whether an actuarially fair priced annuity is attractive to buy, the relative difference
between reservation price and fair pric, R, can be used:

𝑅 = 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒−𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑟𝑖𝑎𝑙𝑙𝑦𝑓𝑎𝑖𝑟𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒
𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑟𝑖𝑎𝑙𝑙𝑦𝑓𝑎𝑖𝑟𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒

reservation price, or maximum acceptable price, that would make a person indifference
to buying an annuity. Let’s consider an immediate annuity for a x-years-old (x¿65)
retiree, which needs to make a decision about spending a lump sum A for buying an
immediate annuity, which pays yearly income k. The overall value of this investment

will be: 𝑉 (𝑥) = 𝑣(−𝐴) +
∑︀120

𝑖=𝑥 𝑣(𝑘) * 𝛿(𝑖 − 𝑥) *𝑖−𝑥 𝑝𝑥, where 𝛿(𝑡) = (1 + 𝑡)−𝛽 is
a hyperbolic discount function with 𝛽 = 0, 19 for gains and 𝛽 = 0, 11 for losses and

𝑣(𝑐𝑡) =

{︂
−(−𝑐𝑡)𝛾 if c¡0

𝑐𝜃𝑡 otherwise
is a value function with 𝜃 = 0, 84 and 𝛾 = 0, 99. So from

the overall value the value of A can be found, that is a reservation price. Accordingly we
can find the value of R for different ages and estimate attractiveness of immediate annuity
for consumers.I did the same for different types of deferred annuities for retirement and
working age individuals. From the results of the analysis it can be noted that, using
hyperbolic discounting, deferred annuities are attractive for individuals of all the ages.
The attractiveness, that is the value of R, increases with the length of the deferred
period. For example, people under the age of 35 are willing to pay more than twice the
fair price for working age deferred annuity.
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Побудова консистентних оцiнок параметрiв лiнiйной
регресiї за наявностi сумiшi класичної та

берксонiвської похибок у регресорi
О. Г. Кукуш, М. С. Яковлєв

Дослiджується лiнiйна модель регресiї за наявностi сумiшi класичної та берксо-
нiвської похибок у регресорi:

𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝜉 + 𝜀, 𝑤 = 𝑥+ 𝛿, 𝜉 = 𝑥+ 𝑢, (1)

де спостерiгаються вiдгук 𝑦 та сурогатна змiнна 𝑤, 𝜉 та 𝑥 – неспостережуванi при-
хованi змiннi, 𝜀 – похибка у вiдгуку, 𝛿 – класична похибка вимiрювання, 𝑢 – похибка
Берксона.

На модель накладаються наступнi обмеження: (i) випадковi величини 𝑥, 𝜀, 𝛿
та 𝑢 незалежнi; (ii) 𝜀, 𝛿 та 𝑢 мають нульовi математичнi сподiвання та скiнченнi
дисперсiї, 𝑥 також має скiнченну дисперсiю; (iii) дисперсiї 𝛿 та 𝑢 вiдомi, при цьому
iншi параметри моделi (E𝑥 та дисперсiї 𝜀 та 𝑥) невiдомi; (iv) 𝑥 та 𝑢 – гауссовi.

Розглядаються 𝑛 незалежних копiй моделi (1):

𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝜉𝑖 + 𝜀𝑖, 𝑤𝑖 = 𝑥𝑖 + 𝛿𝑖, 𝜉𝑖 = 𝑥𝑖 + 𝑢𝑖, 𝑖 = 1, . . . , 𝑛, (2)

та спостерiгаються пари (𝑦𝑖, 𝑤𝑖), 𝑖 = 1, . . . , 𝑛.
За допомогою умовного розподiлу [𝜉𝑖|𝑥𝑖] модель (2) зводиться до моделi з кла-

сичною похибкою [1], з якої ми отримаємо консистентнi оцiнки невiдомих параме-
трiв регресiї. При цьому виявляється, що оцiнки параметрiв 𝛽0 та 𝛽1 збiгаються з
оцiнкою виправлених найменших квадратiв [1], побудованої за вiдсутностi похибки
Берксона 𝑢.
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Змiшування в’язкої рiдини у прямокутнiй порожнинi
пiд дiєю сталих дотичних швидкостей

Н. А. Кучер
Дана робота з роздiлу теоретичної механiки про застосування методу супер-

позицiї для розв’язання задач про рух в’язкої рiдини в прямокутнiй порожнинi,
до стiнок якої прикладенi дотичнi швидкостi. У першому роздiлi розглядаються
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основнi пiдходи,якi необхiднi для вивчення процесу змiшування. Важливим для ви-
вчення такого процесу є поняття вiдображення Пуанкаре-положень вихiдної точки
у порожнинi пiсля кожного перiоду Т, та знання перiодичних точок, тобто таких
початкових умов в рiвняннi адвекцiї, коли точка за певну кiлькiсть перiодiв точно
повертається в своє початкове положення.

Пiд час дослiдження було розглянуто задачу про рух двовимiрної повiльної течiї
Стокса в прямокутнiй порожнинi. Рух частинок течiї настiльки повiльний, що iнер-
цiйними силами можна знехтувати i прийти до бiгармонiчного рiвняння. На верхнiй
i нижнiй стiнках прямокутної областi задано дотичнi швидкостi, бiчнi стiнки зали-
шалися нерухомими. Провiвши чисельнi розрахунки можна побачити, що навколо
елiптичної точки першого порядку у хаотичному морi iснує великий острiв, на гра-
ницi якого розташувалися елiптичнi точки шостого порядку з меншими островами.
Видно, що пiдфарбована рiдина, яка спочатку знаходилася всерединi цього остро-
ва, нiколи не зможе змiшатися з навколишньою рiдиною та залишити його. Яскравi
експериментальнi демонстрацiї цього явища наведенi в статтi Оттiно [1]. За допо-
могою вiдображення Пуанкаре наглядно показана суттєва рiзниця в деформацiї
квадратного видiленого елемента, який розмiщений в околй вiдповiдно елiптичної
та гiперболiчної перiодичних точок першого перiоду. Квадрат навколо елiптичної
точки цiлком належить елiптичному острову i тому нiколи не вийде за межi цього
острова.

Запропонований пiдхiд змiшування рiдин можна застосувати для тривiмiрної
задачi про течiю Стокса в цилiндричнiй порожнинi та змiшування в’язкої рiдини в
нiй [2].
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Прогнозування футбольних результатiв при
статистичному моделюваннi

Р. С. Лахва
Дана робота з роздiлу теорiї ймовiрностей про застосування розподiлу Пуассона

при прогнозуваннi результатiв футбольних матчiв. В першому роздiлi даємо хара-
ктеристику розподiлу Пуассона, показуємо приклади практичного застосування.
Зокрема, класичним прикладом випадкової величини, розподiленої за Пуассоном,
є кiлькiсть машин, що проїжджають через яку-небудь дiлянку дороги за заданий
промiжок часу [1].

Основним моментом нашого дослiдження є побудова статистичної моделi, яка
дозволить дати прогноз результатам футбольних матчiв. Модель ґрунтується на
кiлькостi забитих/пропущених м’ячiв кожної команди. Команди, що мали високi
результати в минулому, мають бiльшу ймовiрнiсть забивати голи у майбутньому
[1]. Для аналiзу та побудови моделi розглянуто данi сезону 2016–2017 Англiйської
Прем’єр Лiги. В подальшому аналiз вiдбувася на основi останнiх п’яти сезонiв трьох
рiзних чемпiонатiв країн Європи. Зокрема, помiтили, що в середньому домашня
команда забиває бiльше голiв. В цьому моментi й з’являється дискретний розподiл
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ймовiрностей, що описує ймовiрнiсть кiлькостi подiй протягом певного перiоду часу
(наприклад, 90 хв.) з вiдомою середньою частотою виникнення [2]. Ключове припу-
щення полягає в тому, що кiлькiсть подiй не залежить вiд часу. У нашому контекстi
це означає, що голи не стають бiльш/менш ймовiрними для кiлькостi вже забитих
голiв в матчi. Таким чином, ми можемо розглядати кiлькiсть голiв, якi забила до-
машня команда i гостьова команда, як два незалежнi розподiли Пуассона. Замiсть
того, щоб розглядати кожний матч окремо, створено бiльш загальну модель регресiї
Пуассона.

Ця модель доволi проста, тому має певнi недолiки та обмеження, але незважа-
ючи на це, модель Пуассона є твердою вiдправною точкою при спробi передбачити
футбольнi результати.
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Слiпий мультипiдпис
Н. О. Лихошерстова

Слiпий мультипiдпис передбачає невiдстежуванiсть i анонiмнiсть для документа
i його учасникiв та створюється декiлькома суб’єктами але має довжину простого
пiдпису. Всi члени групи мають свої пари ключiв ДСТУ 4145 (𝑑𝑖, 𝑄𝑖). Обрахування
було здiйснено за допомогою загальної елiптичної кривої E, що забезпечило безпеку
з меншим розмiром ключа i швидшим часом обрахування нiж iншi групи.

Було проведено обрахування слiпого мультипiдпису наступним чином. Нехай
E(F𝑞) - елiптична крива над скiнченним полем F𝑞 , q = 2𝑚, m - степiнь розширення
скiнченного поля, Р - базова точка елiптичної кривої порядка n; d - секретний ключ,
а Q = -dP - вiдповiдний вiдкритий ключ, H(·) - функцiя хешування. Спочатку було
згенеровано разовий секретний ключ e i обрахована точка елiптичної кривої R = eP.
Далi обрахований хеш-код H(T) повiдомлення T i перетворено в елемент основно-
го поля h. Пiсля цього було обраховано елемент основного поля y = h(R)𝑥, (·)𝑥 -
координата точки елiптичної кривої в дужках. Цей елемент основного поля пере-
творюється в цiле число r i було обраховано цiле число s = (e + dr) mod n. Пара
чисел (r, s) утворює цифровий пiдпис ДСТУ 4145-2002. Для перевiрки цифрового
пiдпису була обрахована точка елiптичної кривої 𝑅 = sP + rQ, потiм обраховано
елемент основного поля y = h(𝑅)𝑥. Цей елемент основного поля перетворюється в
цiле число 𝑟. Пiдпис вiрний, якщо 𝑟 = r.
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Порiвняння деяких методiв розв’язання задачi
Треша

Д. В. Малашок
Крайова задача для ЗДР 2-го порядку

𝑦′′ = 𝛼𝑠𝑖𝑛ℎ(𝛼𝑦), 𝛼 > 0,

𝑦(0) = 0, 𝑦(1) = 1,

що була поставлена Вейбелом[1] та Трешем[2], спочатку була пов’язана з дослiдже-
нням обтиснення плазмового шнура тиском випромiнювання. Але через жорсткi
обмеження її розв’язок не несе в собi особливого фiзичного змiсту.

Значний iнтерес до цiєї задачi виник дедалi пiзнiше з боку спецiалiстiв в галузi
чисельних методiв. Вiн пов’язаний насамперед з тим, що вона являє собою гарний
тестовий приклад для перевiрки методiв розв’язання нестiйких (жорстких) нелiнiй-
них крайових задач.

Було зроблено спробу розв’язати задачу Треша деякими наближеними метода-
ми, якi вибиралися таким чином, щоб мати пiд собою мало схожу або рiзну теорети-
чну основу i при цьому володiти тими чи iншими якiсно рiзними характеристиками.
Отриманi наближенi розв’язки порiвнювалися з точним розв’язком[3].

Використавши метод стрiльби, отримано надвисоку точнiсть при малих значе-
ннях параметра при малiй залежностi вiд кроку розбиття, що є перевагою цього
методу. Але при збiльшеннi параметра до, наприклад, 6 або бiльше цей метод втра-
чає стабiльнiсть та дає некоректнi результати.

Результати, отриманi методом рiзницевих схем для лiнеаризованої задачi, вка-
зують, що при фiксованому кроцi сiтки але при збiльшеннi параметра 𝛼 точнiсть
досить сильно зменшується, хоча при цьому залишається в межах, що гарантуються
методом.
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On the parameter-dependent boundary-value problems
in Hölder spaces

H. O. Masliuk

We introduce and investigate the most general class of linear boundary-value prob-
lems for systems of higher-order ordinary differential equations solutions of which belong
to the given complex Hölder spaces.

Consider a compact [𝑎, 𝑏] ⊂ R, integers 𝑚 ≥ 1, 𝑟 ≥ 2, and 𝑛 ≥ 0 and a real number
𝛼 subject to the condition 0 < 𝛼 ≤ 1. We use the complex Hölder spaces (𝐶𝑛,𝛼)𝑚 and
(𝐶𝑛,𝛼)𝑚×𝑚. Let a real number 𝜀0 > 0 be fixed, and let a real parameter 𝜀 range over
the interval [0, 𝜀0). We investigate a parameter-dependent liner boundary-value problem
of the form

𝐿(𝜀)𝑦(𝑡, 𝜀) ≡ 𝑦(𝑟)(𝑡, 𝜀) +

𝑟∑︁
𝑗=1

𝐴𝑟−𝑗(𝑡, 𝜀)𝑦
(𝑟−𝑗)(𝑡, 𝜀) = 𝑓(𝑡, 𝜀), 𝑎 ≤ 𝑡 ≤ 𝑏, (1)

𝐵(𝜀)𝑦(·, 𝜀) = 𝑐(𝜀). (2)

For every fixed 𝜀 ∈ [0, 𝜀0), the solution 𝑦(·, 𝜀) to the problem is considered in the
class (𝐶𝑛+𝑟,𝛼)𝑚. We suppose that 𝐴𝑟−𝑗(·, 𝜀) ∈ (𝐶𝑛,𝛼)𝑚×𝑚 for each 𝑗 ∈ {1, ..., 𝑟} and
that 𝑓(·, 𝜀) ∈ (𝐶𝑛,𝛼)𝑚. Thus, (1) is a system of 𝑚 scalar linear 𝑟-th order differential
equations given on [𝑎, 𝑏]. Note we do not assume 𝐴𝑟−𝑗(·, 𝜀) to have any regularity in
𝜀. As to the boundary condition (2), we suppose that 𝐵(𝜀) is an arbitrary continuous
linear operator 𝐵(𝜀) : (𝐶𝑛+𝑟,𝛼)𝑚 → C𝑟𝑚 and that 𝑐(𝜀) ∈ C𝑟𝑚.

For the generic boundary-value problems depending on a small parameter
𝜀 ≥ 0, we establish a constructive criterion under which their solutions are continuous
in the parameter at 𝜀 = 0 in the space (𝐶𝑛+𝑟,𝛼)𝑚 [2, Main Theorem]. We prove that
the error and discrepancy of the solutions are of the same order as 𝜀 → 0+ in the
corresponding Hölder spaces [2, Theorem 2.1]. Mikhailets, Murach and Soldatov [1]
proved these theorems in the case 𝑟 = 1.
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problems in Hölder spaces. Methods of Functional Analysis and Topology, 2018,
V. 24, no. 2, 143 – 151.

24



Author

Hanna Oleksiivna Masliuk — candidate of physical and mathematical sciences,
faculty of physics and mathematics, National Technical University of Ukraine “Igor
Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine; E-mail: masliuk@matan.kpi.ua

Асимптотична нормальнiсть оцiнок коефiцiєнтiв у
сумiшi регресiй

В. О. Мiрошниченко
В данiй роботi розглядаються оцiнки коефiцiєнтiв регресiї, отриманi узагальне-

ним методом найменших квадратiв. Оцiнки отримано за спостереженнями з сумiшi
зi змiнними концентрацiями.

Ми розглядаємо об’єкти 𝑂𝑗 , 𝑗 = 1, ..., 𝑛, якi були взятi iз сумiшi, що складена iз
𝑀 рiзних компонент. Номер компонента 𝜅𝑖, до якого належить 𝑂𝑗 - невiдомий, але
вiдомi ймовiрностi змiшування 𝑝𝑘𝑖 = P(𝜅𝑖 = 𝑘).

У кожного об’єкта спостерiгається двi змiннi (𝑋𝑗 , 𝑌𝑗)
𝑛
𝑗=1, для яких виконується

модель нелiнiйної регресiї 𝑌𝑗 = 𝑔(𝑋𝑗 , 𝑏
(𝜅𝑗)) + 𝜀

(𝜅𝑗)

𝑗 . Тут 𝑔 - вiдома регресiйна фун-

кцiя, 𝑏(𝑘) - вектор невiдомих коефiцiєнтiв регресiї 𝑘-го компонента, 𝜀(𝑘)𝑗 - похибка

вимiрювання E 𝜀(𝑘)𝑗 = 0, D𝜀(𝑘)𝑗 <∞.

Оцiнка �̂�(𝑘)𝑛 коефiцiєнтiв регресiї - це розв’язок оцiнюючого рiвняння за параме-
тром 𝛾:

𝐽𝑘
𝑛(𝛾) =

𝑛∑︁
𝑗=1

𝑎𝑘𝑗:𝑛(𝑌𝑗 − 𝑔(𝑋𝑗 , 𝛾))∇𝑔(𝑋𝑗 , 𝛾) = 0̄

тут 𝑎𝑘𝑗:𝑛 - мiнiмакснi ваги з [1].
При виконаннi певних умов,

√
𝑛𝑉

− 1
2

𝑛 (�̂�
(𝑘)
𝑛 − 𝑏(𝑘)) →𝑤 𝑁𝑑(0, 𝐼𝑑),

тут 𝑉𝑛 =𝑀−1
𝑛 (𝑏(𝑘))Var(𝐽𝑘

𝑛(𝑏
(𝑘)))𝑀−1

𝑛 (𝑏(𝑘))𝑇 , та 𝑀𝑛(𝑏(𝑘)) = −𝐸∇𝐽𝑘
𝑛(𝑏

(𝑘))
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Визначення факторiв впливу на iнфляцiю в Українi
та побудова регресiйної моделi

О. Ф. Москанова
Як вiдомо, рiвень iнфляцiї в країнi впливає на монетарну полiтику та на вiдсо-

тковi ставки банкiвського сектору, тож прогнозування iндексу споживчих цiн (далi
– IСЦ) на кiлька мiсяцiв уперед є важливою складовою дiяльностi фiнансових уста-
нов. У роботi було поставлено за мету дослiдити, якi макроекономiчнi показники
мають найбiльший вплив на IСЦ та його динамiку, побудувати регресiйнi моделi та
визначити, якi з них дають найбiльшу точнiсть прогнозу.

У результатi дослiдження з’ясувалося, що краще iлюструють взаємозалежнiсть
мiж макроекономiчними показниками значення у чисельному вираженнi, а не в
динамiцi. Найбiльш взаємопов’язаними з IСЦ виявились наступнi фактори: курс
долара, споживання домогосподарств, державнi витрати, iнвестицiї, облiкова ставка
НБУ, обсяг валютних резервiв та кiлькiсть працевлаштованих громадян.

Для прогнозування IСЦ були використанi моделi лiнiйної та гребеневої регре-
сiї, Facebook Prophet та часовi ряди: ARMAX - autoregressive moving average with
exogenous variables, VARMA - vector autoregressive moving average. Серед них най-
бiльша точнiсть виявлена у ARMAX(p, q), що в загальному виглядi описується
рiвнянням:

𝜑(𝐿)(𝑦𝑡 −𝑋𝑡𝛽) = 𝜃(𝐿)𝜖𝑡, (1)

де 𝜑, 𝜃 – полiноми оператора зсуву в часi 𝐿 степенiв p i q вiдповiдно [4].
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Калiбрування оцiнок у вибiркових обстеженнях
В. О. Павельєва

Вибiрковi обстеження вiдiграють важливу роль у статистицi (див. [1]). Основ-
ним завданням вибiркових обстежень є аналiз генеральної сукупностi на основi пев-
ної вибiрки. Пiд час проведення обстеження можуть виникати «поганi» вибiрки. У
таких випадках для покращення оцiнок можна використати калiбрацiю.

Калiбрацiя — коригування системи вагiв для одиниць спостереження, якi взяли
участь у вибiрковому обстеженнi, шляхом мiнiмiзацiї функцiї вiдстанi мiж калiбра-
цiйними вагами та вагами, що коригуються, за умови, що калiбрацiйнi ваги дають
точнi оцiнки зовнiшнiх змiнних, вiдомих для генеральної сукупностi або її частин.
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Основне завдання моєї роботи – дослiдження ефективностi оцiнок у вибiркових
обстеженнях. У процесi роботи було розглянуто оцiнку Горвiца-Томпсона, калiбро-
ванi оцiнки та калiброванi оцiнки з використанням Хекiт моделi. Бiльша частина
роботи присвячена саме Хекiт моделi, що розроблена для аналiзу даних з великою
кiлькiстю нулiв [2].

У процесi роботи була здiйснена симуляцiя даних, на яких було дослiджено
ефективнiсть використання Хекiт моделi. У ходi роботи мною були отриманi такi
результати:

𝐻𝑇 𝐶 ∼ 𝑥1 𝐶 ∼ 𝑥2 𝐶 ∼ 𝑥1, 𝑥2 𝐶 ∼ 𝐻𝑒𝑐𝑘𝑖𝑡
𝑡 541 542 570 567 562

𝐷(𝑡) 717 1279 472 439 407
Отже, найбiльш точну оцiнку отримали при застосуваннi Хекiт моделi, про що

свiдчить найменша дисперсiя. Справжнє значення сумарного 𝑡 = 557 для даної
симульованої генеральної сукупностi.
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Граничнi теореми для розв’язкiв лiнiйних крайових
задач для систем диференцiальних рiвнянь

О. Б. Пелехата
Розглянемо на скiнченному iнтервалi (𝑎, 𝑏) ⊂ R для кожного цiлого невiд’ємного

𝑛 систему 𝑚 лiнiйних диференцiальних рiвнянь порядку 𝑟 ≥ 1

𝑦(𝑟)(𝑡, 𝑛) +𝐴𝑟−1(𝑡, 𝑛)𝑦
(𝑟−1)(𝑡, 𝑛) + · · ·+𝐴0(𝑡, 𝑛)𝑦(𝑡, 𝑛) = 𝑓(𝑡, 𝑛) (1)

iз неоднорiдними крайовими умовами

𝐵𝑗(𝑛)𝑦(·, 𝑛) = 𝑐𝑗(𝑛), 𝑗 ∈ {1, 2, . . . , 𝑟} =: [𝑟], (2)

де лiнiйнi неперервнi оператори

𝐵𝑗(𝑛) : 𝐶
(𝑟−1)([𝑎, 𝑏];C𝑚) → C𝑚, 𝑗 ∈ [𝑟].

Припускається, що матрицi-функцiї 𝐴𝑗−1(·, 𝑛), вектор-функцiя 𝑓(·, 𝑛) сумовнi на
[𝑎, 𝑏], а вектори 𝑐𝑗(𝑛) - заданi з простору C𝑚.

Надалi вважатимемо, що гранична крайова задача (1) – (2) для 𝑛 = 0 має єдиний
розв’язок. Тодi цiкавими є наступнi питання:
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- За яких умов на лiвi частини задач (1) – (2) їх розв’язки 𝑦(·, 𝑛) iснують i
єдинi при 𝑛 >> 1;

- Якi додатковi умови на лiвi i правi частини задач (1) – (2) гарантують, що⃦⃦⃦
𝑦(𝑗−1)(·, 0)− 𝑦(𝑗−1)(·, 𝑛)

⃦⃦⃦
∞

→ 0, 𝑛→ ∞, 𝑗 ∈ [𝑟], (3)

де ‖·‖∞ — sup-норма на вiдрiзку [𝑎, 𝑏].
Отримана теорема дає вiдповiдi на цi питання (див. [1],[2], [3]) .
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Виявлення точок, погiршуючих лiнiйну
апроксимацiю

Б. О. Пилипченко
Часто для дослiдження деякого технологiчного процесу потрiбно побудувати

його модель на основi експериментальних даних. Оскiльки хiд будь-якого експе-
рименту не контролюється абсолютно точно, то iснує велика iмовiрнiсть появи не-
достовiрних зразкiв у наборi даних для апроксимацiї. Виникає проблема: виявити
точки, якi погiршують результат апроксимацiї. Часто на практицi для отримання
моделi задовiльної якостi достатньо побудувати лiнiйну апроксимацiю. Метою дано-
го дослiдження є розв’язання задачi щодо виявлення точок, погiршуючих результа-
ти лiнiйної апроксимацiї. Зауважимо, що застосування стандартних статистичних
методiв виявлення аномалiй[1] для даної задачi є неефективним, оскiльки кiлькiсть
вхiдних даних є недостатньою.

Для розв’язання цiєї задачi був створений евристичний алгоритм, який полягає
в обходi графу (рис.1) всiх можливих варiантiв виключення точок iз початкової
множини. В кожному вузлi розв’язуються двi пiдзадачi, для вирiшення кожної з
яких була створена окрема нейронна мережа. Розв’язки вищезгаданих пiдзадач до-
зволяють порiвняти поточний варiант виключення точок iз найкращим знайденим
до цього.

Для перевiрки роботи запропонованого алгоритму була створена тестова про-
грама. На реальних i близьких до реальних (якi задавалися експертом) прикладах
була досягнена точнiсть 100%. Приклад наведений на рис.2.
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Рис. 1. Алгоритм пошуку точок, якi погiршують апроксимацiю

Рис. 2

%BA-%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0
%B9-anomaly-detection/
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Спiральне перетворення рiвнокутних
напiвправильних многокутникiв

А. О. Рудик
Дослiдженням многокутникiв займалися Пiфагор i Архiмеду, Кеплер i Пуансо,

Кошi й Гаусс, Делоне й Александров. В останнi роки в роботах учнiв [1–5] у рамках
МАН було дослiджено властивостi деяких видiв многокутникiв з прямолiнiйними
сторонами.

У данiй роботi використано такi поняття:
- напiвправильний многокутник — опуклий многокутник з парною кiлькiстю

вершин, всi кути якого рiвнi, а сторони рiвнi через одну;
- на чверть правильний многокутник — многокутник з парною кiлькiстю

вершин, кути якого рiвнi через один та сторони рiвнi через одну;
- спiральне перетворенням многокутника — таке перетворення, при якому

образ вершини 𝐴𝑗 многокутника центральносиметричний попереднiй вер-
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шbys 𝐴𝑗−1 вiдносно вершини 𝐴𝑗 (вершини нумерують у порядку обходу по
периметру);

Доведено такi теореми:
- при спiральному перетвореннi напiвправильного многокутника його обра-

зом є на чверть правильний многокутник
- при спiральному перетвореннi прямокутника його образом є паралелограм

з площею у п’ять разiв бiльшою за площу прямокутника.
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Деформацiї кручення правильних призм та
скручених антипризм

Є. А. О. Рудик

У роботi дослiджено деформацiї кручення правильних 𝑛-кутних призм i скруче-
них антипризм у припущеннi про злам кожної бiчної гранi за однiєю з дiагоналей.
Використано 2 моделi: зi сталою довжиною висоти ℎ призми [1] або з зi сталою
довжиною бiчного ребра 𝑏. Розглянуто деформацiї як результат повороту однiєї з
основ на кут 𝜙 навколо її центру у площинi основи. У роботi використано скрученi
антипризми — не лише неопуклi призматоїди з рiвними трикутними гранями i рiв-
ними правильними многокутниками у основах [2], а й вiдповiднi опуклi призматоїди.
Отримано умови, за яких деформована правильна призма стає антипризмою Ар-
хiмеда. Дослiджено виродження призматоїдiв для деяких кутiв повороту 𝜙. Дове-
дено, що котангенси двогранних кутiв 𝛼 при основi таких призматоїдiв, отриманих
у результатi деформацiї призми на основi моделi з жорсткою висотою, задоволь-
няють рiвняння равлика Паскаля, та при деформацiї призми на основi моделi з
жорсткими ребрами — деформованого равлика Паскаля. За допомогою чисельного
експерименту дослiджено змiну кута при основi призматоїда залежно вiд вхiдних
параметрiв.

Твердження 1. Якщо у моделi зi сталою висотою вiдкласти у полярнiй си-
стемi координат по полярнiй осi величину ctg 𝛼 = −𝑅

ℎ
cos

⃒⃒
𝜙− 𝜋

𝑛

⃒⃒
+ 𝑅

ℎ
cos 𝜋

𝑛
,
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отримаємо равлик Паскаля з вiссю симетрiї, повернутою на кут 𝜋/𝑛. Для мо-
делi з жорсткими ребрами за рахунок залежностi ℎ(𝑏) =

√︀
𝑏2 − 4𝑅2 sin2(𝜙/2),

отримаємо деформований равлик Паскаля, що зазнає розриву при 𝑏 = 2𝑅.
Твердження 2. Екваторiальний перерiз скручених у результатi деформацiї

призм є рiвнокутним напiвправильним многокутником, у якого кути з верши-
ною, що лежать на деформованих дiагоналях вихiдної призми, залежать лише
вiд кута повороту верхньої основи i не залежать нi вiд кiлькостi сторiн много-
кутника в основi призматоїда, нi вiд радiуса описаного навколо многокутника в
основi кола, нi вiд висоти призматоїда.
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Вплив пульсацiї рiдини на динамiку трубопроводу,
що здiйснює обертальний рух

М. М. Сапон
Виконано аналiз розвинення динамiчного процесу в системi, яка складається з

трубопроводу з рiдиною, що здiйснює обертальний рух та рухомої основи. Проана-
лiзовано вплив пульсацiї течiї рiдини на характер коливань трубопроводу. Розгля-
далась поведiнка вiльного кiнця трубопроводу, що найкраще iлюструє характер ди-
намiчного процесу, оскiльки саме для нього найбiльш суттєвим є прояв нестiйкостi.
Складнiсть задачi обумовлена мiшаним ейлерово-лагранжевим описом руху компо-
нент системи, який треба брати до уваги при розглядi системи в рамках нелiнiйної
моделi. Також, в моделi враховано вплив сили Корiолiса на динамiчний процес.
Перехiд до спрощеної моделi в амплiтудних параметрах коливань 𝑐𝑖(𝑡) виконано
на основi методу Канторовича, застосованого до континуальної функцiї Лагранжа.
Нелiнiйна дискретнва модель набуває вигляду
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Сили пружностi i внутрiшнього тиску рiдини виступають як поновлююча си-
лу, що сприяє вiдновленню прямолiнiйної форми трубопроводу. Сприяють подаль-
шому викривленню трубопроводу вiдцентровi сили руху рiдини на криволiнiйних
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участках та обертання трубопроводу. Сила Корiолiса для рiзних фаз може або до-
помагати або уповiльнювати дiя поновлюючих сил, так саме як i нелiнiйнi члени.
Швидкiсть руху рiдини задається наступною формулою 𝑉 = 10+𝑎 sin(𝜔𝑡). Частота
обертання трубопроводу постiйна i дорiвнює 12𝜋. Розглянуто окремо вплив пара-
метрiв 𝑎 та величини 𝜔 на характер коливань. Отримано наступнi результати. При
збiльшеннi частоти пульсацiй аналогiчно до збiльшення швидкостi течiї вiдбуває-
ться зростання амплiтуди та перiоду коливань з подальшим переходом до коливань
навколо прямолiнiйного стану з великими амплiтудами. Частота коливань в системi
зменшується i система наближається до втрати стiйкостi.
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Перевiрка рiвностi двох компонентiв в моделi
сумiшi зi змiнними концентрацiями за

цензурованими даними
В. Г. Симонова

Ми розглядаємо сумiш, яка складається з M компонентiв.

𝑃{𝜉𝑗 ∈ 𝐴} = 𝑤1
𝑗𝐻1(𝐴) + 𝑤2

𝑗𝐻2(𝐴) + ...+ 𝑤𝑀
𝑗 𝐻𝑀 (𝐴),

де 𝐻𝑖 - розподiл компонента сумiшi, 𝑤𝑖 - ймовiрностi змiшування (mixing probabi-
lities, концентрацiї компонент), 𝑀 — кiлькiсть компонентiв сумiшi. В нашiй моделi
для кожного (𝑗-го , 𝑗 = 1, . . . , 𝑛) спостереження iснує змiнна, яка дослiджується 𝑍𝑗 ,
та момент цензурування 𝑌𝑗 ,тому нашi спостереження виглядають як 𝜉𝑗 = (𝑋𝑗 , 𝛿𝑗),
де 𝑋𝑗 = min(𝑍𝑗 , 𝑌𝑗) та 𝛿𝑗 = 𝐼{𝑍𝑗 < 𝑌𝑗} (iндикатори вiдсутностi цензурування). Ме-
тою роботи є перевiрка рiвностi розподiлiв двох компоненiв, про розподiли iнших
компонентiв припущень немає.

Перевiрка гiпотези 𝐻0: розподiли 𝑍 для 𝑙-го i 𝑘-го компонентiв однаковi, орга-
нiзована наступним чином.

1)Рахуємо ваговi коефiцiєнти за формулою:

𝑎𝑘𝑗 =
1

det𝐺𝑛

𝑀∑︁
𝑚=1

(−1)𝑚+𝑘𝛾𝑘𝑚𝑤
𝑚
𝑗 ,

де 𝐺𝑛 = ( 1
𝑛

∑︀𝑁
𝑗=1 𝑤

𝑚
𝑗 𝑤

𝑙
𝑗)

𝑀
𝑙,𝑚=1, 𝛾𝑘𝑚 - це 𝑘𝑚-мiнор 𝐺𝑁

2) Впорядковуємо спостереження у порядку зростання 𝑋𝑗 разом 𝛿𝑗 i 𝑎𝑘𝑗 та об-
числюємо оцiнку Каплана-Мейєра за формулою для кожної компоненти:

𝐹𝐾𝑀 (𝑥) = 1−
∏︁

𝑋[𝑖]≤𝑥

(1−
𝑎𝑘𝑗 𝛿𝑗

𝑛−
∑︀

𝑋[𝑗]≤𝑋[𝑖]
𝑎𝑘𝑖

)

3)Виправляємо зваженi емпiричнi функцiї 𝐹+
𝑁 (𝑥, 𝑎) = min(1, sup𝑦<𝑥 𝐹𝑁 (𝑦, 𝑎))

4) Для перевiрки гiпотези використовуємо модифiковану статистику
Колмогорова-Смирнова: 𝑇𝑛 = sup𝑥 |𝐹𝐾𝑀

𝑘 (𝑥)− 𝐹𝐾𝑀
𝑙 (𝑥)|.
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5) Тест вiдхиляє 𝐻0, якщо 𝑇𝑛 бiльше порога. Порiг тесту визначається за допо-
могою бутстреп-технiки.
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Про розв’язнiсть одновимiрних крайових задач у
просторах Соболєва-Слободецького

Т. Б. Скоробогач
Нехай задано скiнченний iнтервал (𝑎, 𝑏) ⊂ R та числовi параметри {𝑚, 𝑙} ⊂

N, 𝑠 ∈ (1,∞) ∖N, 1 ≤ 𝑝 <∞. Розглянемо лiнiйну крайову задачу:

(𝐿𝑦)(𝑡) := 𝑦′(𝑡) +𝐴(𝑡)𝑦(𝑡) = 𝑓(𝑡), 𝑡 ∈ (𝑎, 𝑏), 𝐵𝑦 = 𝑐, (1)

де матриця-функцiї 𝐴(·) ∈ (𝑊 𝑠
𝑝 )

𝑚×𝑚, вектор-функцiя 𝑓(·) ∈ (𝑊 𝑠
𝑝 )

𝑚, вектор 𝑐 ∈ C𝑙,
лiнiйний неперервний оператор 𝐵 : (𝑊 𝑠+1

𝑝 )𝑚 → C𝑙, а шуканою є вектор-функцiя
𝑦(·) ∈ (𝑊 𝑠+1

𝑝 )𝑚.
Неоднорiднiй крайовiй задачi (1) вiдповiдає лiнiйний оператор

(𝐿,𝐵) : (𝑊 𝑠+1
𝑝 )𝑚 → (𝑊 𝑠

𝑝 )
𝑚 ×C𝑙. (2)

Позначимо через [𝐵𝑌 ] числову матрицю розмiрностi (𝑚× 𝑙), у якої 𝑖-й стовпчик
є результатом дiї оператора 𝐵 на 𝑖-й стовпчик матрицi-функцiї 𝑌 (·), 𝑖 ∈ {1, ...,𝑚}.

Прямокутну числову матрицю

𝑀(𝐿,𝐵) := [𝐵𝑌 ] ∈ C𝑚×𝑙, (3)

будемо називати характеристичною матрицею крайової задачi (1).
Отримано такi результати (див. [1]):
— доведено, що лiнiйний оператор (2) є обмеженим i фредгольмовим з iндексом

𝑚− 𝑙;
— доведено, що вимiрностi ядра та коядра оператора (2) дорiвнюють вiдповiдно

вимiрностi ядра та коядра характеристичної матрицi (3);
— встановлено достатнi умови збiжностi характеристичних матриць послiдов-

ностi крайових задач.
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The Effect of Immidiate Factors of Production on Per
Capita GDP in Rich and Poor countries

I. N. Yaroshko

GDP per capita is an important indicator of country’s economic performance and of
change in a nation’s living standards over time, since it measures a person’s welfare.To
our knowledge, several studies provide empirical estimates of the effect of education
expenditure on Per capita GDP in developing countries. [1] study the effect of education
expenditure, total labor force, gross primary enrollment, gross secondary enrollment,
exports on Per capita GDP in developing countries. [2] provide estimates for Turkey and
confirm results of existing a statistically significant bi-directional relationship between
GDP per capita and the school enrollment rate at the primary level. Research shown
a direct relationship between the health expenditures per capita and GDP per capita.
Our study covers 112 countries as of 2014. We use a data from the World bank as well as
Human Development Report data. Our dependent variable is the log of per capita GDP
(in 2010 US$). Our variables of interest are total government expenditure on education,
% of GDP (because of its role in enhancing human capital). We hypothesize that
an increase in education expenditure is expected to enhance enrollment and therefore
positively influence on labor productivity and hence on GDP per capita. Thus we may
expect positive sign for labor. As a result of higher labor productivity, output is expected
to increase. Also, we assume that increase in health expenditure may potentially have
a positive effect on GDP per capita (since it improves human capital). Higher level of
human capital improves productivity and productivity increases output, all else equal.
As a result, exports of goods and services increases. Based on these assumptions, we
specify the logarithm of per capita GDP equation as:

𝑌 = 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4, 𝑥5, 𝑥6, 𝑥7) (1)

𝑌 - logarithm of per capita GDP (in constant 2010 U.S. dollars); 𝑥1 - education
expenditure (% of GDP); 𝑥2 - labor force (is the proportion of the population ages 15
and older that is economically active); 𝑥3 - gross enrolment ratio, primary (% of primary
school-age population); 𝑥4 - gross enrolment ratio, secondary (% of secondary school-age
population); 𝑥5 - exports of goods and services (% of GDP); 𝑥6 - gross capital formation
(% of GDP); 𝑥7 - current health expenditure (% of GDP). To test the equations, we
used Q test for normality, Breusch-Pagan test for heteroscedasticity, t-test (in particular
robust) for testing statistical significance of the coefficients, F-test for testing the overall
goodness of fit of the model, VIF to measure multicollinearity. Our findings show that
in rich countries an investment in education have a positive effect on per capita GDP.
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Секцiя «Прикладна математика, комп’ютернi
науки, iнженерiя програмного забезпечення,

системний аналiз»

Comparison of Machine Learning Models for Self-driving
Cars

A. Andriiko

This article compares two different models for car behavior cloning for self-driving
cars. Behavior cloning is the problem of coping human driving behavior by self-driving
vehicle. This article considers following models: road lines detection based model
without machine learning and deep learning model using Convolutional neural network
(CNN).

Road lines detection based model
Road lines detection based model is simple model, because it uses only classical

computer vision techniques and doesn’t use machine learning or deep learning. This
model works with the single image from car camera and based on it makes a decision
about steering angle in the given moment of time. Consider main stages of the model:

- Grayscale
- Gauss blur
- Edge detection (Canny edge detector)
- Picking region of interest with the road
- Road line detection (Hough transform)
- Averaging left handed and right handed lines
- Steering angle calculation

Advantages: Simple, don’t require dataset, work good on straight parts of the road.
Disadvantages: Requires good image quality to detect the lines, performs bad on hard
road parts and sharp turns.

CNN based model
Second model used CNN which consumes image from car camera and return steering

angle and acceleration as a result. Advantages: Works good on whole route, handles
turn of any complexity, manages speed and steering wheel. Disadvantages: Requires big
dataset, time and resources to train the model, relies on the data quality

References

[1] Deep Learning A Practitioner’s Approach, Josh Patterson, Adam Gibson, 2017,
O’Reilly Media, ISBN: 9781491914236

Author

Andrii Andriiko — 2nd year Master student, Faculty of Computer Science
and Cybernetics, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine;
E-mail: aandriyko97@gmail.com

Система визначення осанки людини за допомогою
Microsoft Kinect V2

В. П. Дмитренко
У зв’язку iз сидячим образом життя та збiльшенням проблем спини вини-

кає потреба контролю осанки людини [1]. Зазвичай для цього використовують
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електромагнiтнi- або фотомiтки розмiщенi на спинi. Далi, за допомогою системи
електромагнiтних джерел або системи камер вiдповiдно, визначаються координати
мiток у просторi [2]. Обидва методи дуже точнi, проте вимагають значних витрат
(цiни починаються вiд тисяч доларiв). Виникає потреба у дешевшому способi ви-
значення осанки, один з них i розглянемо.

Microsoft Kinect був сторений для вiдтворення рухiв гравця у iграх Xbox. Для
цього використовується iнфрачервона камера з можливiстю визначення вiдстанi до
об’єкту, а також розпiзнавання 25 опорних точок на тiлi людини в реальному часi,
що i робить його придатним для нашої задачi [2][3].

Було створену систему, яка у режимi реального часу показує положення спини.
Людина аналiзує його (за кутами викривлення у зонi шиї, грудному та поп ереко-
вому вiддiлах) та корегує свою осанку. Для цього Microsoft Kinect розташовують
паралельно площинi спини на вiдстаннi 1.5 - 2 м. За допомогою вiдстаней до то-
чок спини, а також положенням плечей, шиї та хребта створюється проекцiя спини.
Потiм вiдбувається фiльтрацiя методом k найближчих сусiдiв для уточнення ре-
зультату. На основi даних про точнiсть сенсора [3] було пораховано, що точнiсть
кожної з точок проекцiї спини ± 3 см.

Також було розроблено додаткову систему, яка на основi даних з акселерометра
i гiроскопа визначає стабiльнiсть осанки - ”кiлькiсть” [4] руху за останню хвилину.
При перевищеннi певного порогу осанка вважається нестабiльною i людинi реко-
мендується її змiнити.
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Атаки типу Блейхенбахера на узагальненi схеми
Ель-Гамаля

В. М. Зiнькова
Дослiдницьку роботу присвячено побудовi атак типу Блейхенбахера на узагаль-

ненi схеми цифрового пiдпису Ель-Гамаля.
Переважна бiльшiсть вiдомих атак не розглядають узагальненi варiанти даної

схеми. Метою даної роботи було дослiдження питання побудови атак типу Блейхен-
бахера на узагальненi схеми цифрового пiдпису Ель-Гамаля.

Схема цифрового пiдпису Ель-Гамаля для заданого повiдомлення 𝑚 за допомо-
гою секретного ключа 𝑥 та одноразового ключа 𝑘 обчислює пiдпис з двох чисел (𝑟, 𝑠).
Узагальнена схема Ель-Гамаля для обчислення пiдпису використовує спiввiдношен-
ня 𝐴𝑘 ≡ 𝐵+𝐶𝑥(𝑚𝑜𝑑𝑞), а для його перевiрки – спiввiдношення 𝑟𝐴 ≡ 𝑔𝐵𝑦𝐶(𝑚𝑜𝑑𝑝), де
𝑝, 𝑞, 𝑔 – вiдкритi фiксованi параметри схеми, 𝑦 – вiдкритий ключ, 𝐴,𝐵,𝐶 – функцiї
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вiд значень 𝑚, 𝑟, 𝑠, через якi обчислюється цифровий пiдпис. Метою атаки Блей-
хенбахера є пiдробка для деякого повiдомлення 𝑚′ правильного цифрового пiдпису
(𝑟′, 𝑠′) без знання секретного ключа.

У роботi розглядалось чотири класи узагальнених схем Ель-Гамаля. Для пер-
шого класу, в якому значення 𝐴,𝐵,𝐶 обираються серед значень ±𝑚,±𝑟,±𝑠 (зага-
лом 48 схем) показано, що вони не стiйкi до оригiнальної атаки Блейхенбахера. У
трьох iнших класах, якi розглядались, значення 𝐴,𝐵,𝐶 обираються серед значень
±𝑚𝑟,±𝑠,𝐷,±𝑚𝑠,±𝑟,𝐷±𝑟𝑠,±𝑚,𝐷, де 𝐷 – деяка зафiксована константа; кожен клас
мiстить 24 схеми. Для усiх схем були побудованi атаки типу Блейхенбахера, вико-
ристовуючи три рiзнi методи модифiкацiї частини 𝑟 цифрового пiдпису. Виявилось,
що для деяких схем вiдомi методи захисту вiд атаки Блейхенбахера не працюють.

У результатi дослiдження було побудовано атаки типу Блейхенбахера на кожну
зi 120 реалiзацiй узагальненої схеми цифрового пiдпису Ель-Гамаля. Показано, що
для усiх реалiзацiй треба передбачати та розробляти механiзми захисту вiд даної
атаки.

Результати роботи можуть бути використанi для аналiзу iснуючих схем цифро-
вого пiдпису, включно з дiючими стандартами, та створення нових надiйних кри-
птосистем.
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Розробка моделi автоматизацiї конкурентної
розвiдки стартапiв

В. А. Iваненко
Надзвичайно важливою i складною задачею сучасних стартапiв є збiр iнфор-

мацiї та дослiдження потенцiйних конкурентiв. На основi цих даних, приймаються
життєво важливi для стартапа рiшення, такi як: вибiр бiзнес моделi, зниження ви-
трат на впровадження iновацiй, зменшення часу на пiдбiр потенцiйних iнвесторiв,
передбачення змiн попиту, вибiр цiльової аудиторiї та iншi. Для вирiшення цих
задач застосовуються методи конкурентної розвiдки(Competitive intelligence). Iснує
декiлька визначень конкурентної розвiдки, тому пiд даним означенням я буду розу-
мiти - постiйний процес збору та аналiзу iнформацiї про дiяльнiсть ваших конкурен-
тiв та загальних тенденцiй бiзнесу для покращення цiлей вашої власної компанiї[1].

Бiльшiсть компанiй покладаються лише на первиннi джерела iнформацiї, якi є
повнiстю достовiрними та не потребують складної попередньої обробки, але бiль-
шiсть первинних джерел iнформацiї конкурентної розвiдки не знаходяться в публi-
чному доступi, тому основним доступним джерелом є вториннi джерела iнформацiї,
такi як: публiкацiї, статтi, книги та вiдгуки в соцiальних мережах.

При створеннi моделi автоматизацiї конкурентної розвiдки я видiлив наступнi
етапи обробки вторинних даних[2]:

- Пошук джерел за допомогою посилань на стартапи, якi мають аналогiчну
iндустрiю, та посилань на всiх iнвесторiв, якi мають хоча б одну iнвестицiю
в дану iндустрiю.

- Попередня обробка даних, яка складається з:
– Level Класифiкацiї всiх отриманих джерел iнформацiї на достовiрнi та

недостовiрнi данi
– Сентимент-аналiз текстiв, та видалення аномально позитивних та нега-

тивних джерел, так як на цi джерела можуть вплавати зовнiшнi факти
i даннi з них не придатнi для подальшої обробки

– Пошук та iдентифiкацiя корпусу даних
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- Розпiзнавання iменованих сутностей та кiлькiсний аналiз тексту
- Усунення неоднозначностi в отриманих даних та перевiрка людиною, так

як потрiбна висока якiсть результатiв моделi
- Аналiз потенцiйних конкурентiв

Представлена модель дозволяє автоматично, за допомогою методiв iнтелектуально-
го аналiзу текстiв, згенерувати частину закритої iнформацiї первинних джерел про
потенцiйних конкурентiв та визначити змiни попиту цiльової аудиторiї.
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Грошовi перекази мiгрантiв, як чинник розвитку
української економiки

А. В. Калашникова
Актуальнiсть теми дослiдження для України пояснюється тим, що глобалiзацiя

свiтової економiки, вiдкриття кордонiв i розширення дiяльностi транснацiональних
корпорацiй активiзували мiжнароднi процеси трудової мiграцiї. В країнах працевла-
штування мiгранти забезпечують їх економiчне зростання, а на своїй батькiвщинi
покращують матерiальне забезпечення рiдних домогосподарств i суспiльства в цi-
лому. Важливим джерелом розвитку мiгрантiв, їх домогосподарств та країн, що
розвиваються загалом стають грошовi перекази.

За даними Мiжнародної органiзацiї з мiграцiї, кiлькiсть мiгрантiв у свiтi за
останнi 40 рокiв зросла у 2,5 рази й офiцiйно вже перевищила 200 млн. осiб.
Мiграцiйно-трудовi процеси стали важливим чинником розвитку свiтового госпо-
дарства. Головним мотивом для мiгрантiв є одержання за кордоном доходiв та
фiнансова пiдтримка своїх домогосподарств на батькiвщинi. В окремих країнах
грошовi трансферти мiжнародних мiгрантiв сягають 20 − 30% доходiв мiсцевого
населення, 30− 40% ВВП, 70− 100% державного бюджету [1, c. 37].

Грошовi перекази є важливою складовою фiнансової системи держави, а також
iстотним джерелом фiнансових ресурсiв населення у багатьох країнах. У сучасно-
му свiтi, що характеризується зростанням рiвня вiдкритостi економiк рiзних країн,
вiльним рухом робочої сили, капiталiв i товарiв, грошовi перекази є невiд’ємною
складовою як зовнiшнiх фiнансових потокiв, так i внутрiшнiх. Вiдповiдно, перека-
зи є також важливою складовою фiнансiв населення країни, невiд’ємною частиною
його фiнансового потенцiалу [2, c. 131].

Українськi мiграцiйнi потоки є набагато бiльш складними, нiж прийнято вва-
жати. Цей висновок збiгається з мiграцiйними профiлями в ранiше обстежених кра-
їнах. Мiграцiйнi потоки в Українi, у меншiй мiрi, складаються iз мiжнародних по-
токiв короткострокових або довгострокових трудових мiгрантiв, i переважно скла-
даються iз внутрiшнiх мiгрантiв, якi змiнюють мiсце проживання з метою праце-
влаштування.

В результатi опитування, було пiдраховано загальну кiлькiсть українських гро-
мадян, якi залученi до мiжнародної трудової мiграцiї (особи, якi виїхали за кордон
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з метою працевлаштування) у 2017 - 2018 роках, що становить приблизно 688 000
осiб. З них близько 423 800 є довгостроковими трудовими мiгрантами, в той час
як 264 400 громадян України є короткостроковими трудовими мiгрантами. На до-
даток до цих трудових мiгрантiв, приблизно 25 400 українцiв отримують освiту за
кордоном i 18 200 осiб виїхали за кордон з метою возз’єднання сiм’ї [3, c. 79].

Грошовi перекази мають позитивний вплив на макроекономiчну стабiльнiсть в
Українi. Вони допомагають фiнансувати дефiцит торгового балансу країни, спри-
яють фiскальнiй консолiдацiї та пiдтримують вартiсть валюти. Такi трансферти
мiж фiзичними особами є економiчно значущими для багатьох приймаючих країн,
зокрема i для України.

В абсолютному об’ємi, мiжнароднi економiчнi iнститути вiдводять Українi дев’-
яте мiсце серед країн з середнiм рiвнем доходу, якi отримують грошовi перекази, у
свiтi, та перше мiсце у Схiднiй Європi та колишньому Радянському Союзi. За офi-
цiйними оцiнками, щорiчнi грошовi перекази, у тому числi вiдправленi через офiцiй-
нi та неофiцiйнi канали, збiльшуються одночасно iз зростанням кiлькостi трудових
мiгрантiв [4, c. 187].

Перекази мiгрантiв не є якимось кардинально новим фактором глобальних фi-
нансових потокiв, новим є їх масштаб i значення для економiки країн, що розвива-
ються, та країн з перехiдною економiкою. У численних випадках грошовi перекази
не вiдображаються в системi нацiональних рахункiв, що унеможливлює їх коре-
ктну оцiнку, виявлення тенденцiй розвитку даного явища та аналiзу його впливу
на фiнансову систему країни. Це пов’язано з тим, що у багатьох випадках мiгранти,
якi здiйснюють перекази, можуть бути працевлаштованi у неформальному секторi
економiки, а самi перекази вiдбуваються поза межами фiнансової системи [5, c. 232].

Досвiд iнших країн показує, що українська влада на нацiональному та субнацiо-
нальному рiвнi (обласному та мiсцевому) повиннi взяти на себе бiльший контроль
над своєю координацiйною роллю в галузi управлiння мiграцiєю та сумiжними пи-
таннями мiграцiї та розвитку, а також взяти на себе вiдповiдальнiсть за розбудову
технiчного потенцiалу, щоб бути в змозi пiдтримувати таке управлiння й пов’язанi
з ним заходи.

Українськi трудовi мiгранти та члени дiаспори, безсумнiвно, мають достатнiй
потенцiал, щоб пiдтримати свою країну, й потрiбно вивчити можливiсть проведення
додаткових заходiв. Наприклад, дiаспора може вiдiгравати бiльшу роль у покращен-
нi нацiонального iмiджу України за кордоном за допомогою культурної, iнтелекту-
альної, дiлової та спортивної дiяльностi. Українськi трудовi мiгранти та дiаспора
можуть зробити значний внесок у науковий i технологiчний розвиток, а також у
сектор туризму України. Окрiм того, можна докласти бiльше зусиль для викори-
стання потенцiйних переваг вiд повернення квалiфiкованих громадян (постiйного,
тимчасового).

Однак є кiлька передумов для встановлення успiшної спiвпрацi мiж Україною
та українськими трудовими мiгрантами. Найважливiшою з них є клiмат взаємної
довiри. Проаналiзованi данi вказують на те, що серед трудових мiгрантiв є значна
кiлькiсть осiб, що регулярно вiдкладають заощадження, i пiдприємцiв, якi могли б
зробити великi й малi iнвестицiї в українськi пiдприємства, однак багато хто не до-
вiряє дiловому середовищу в Українi, а також державним установам. Як i будь-який
iнший iнвестор, трудовi мiгранти вимагають стабiльної макроекономiчної ситуацiї
та нормативно-правової бази, а також низки зрозумiлих i привабливих iнвестицiй-
них можливостей.
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Оптимiзацiя параметрiв пiдводного арбалету
Н. С. Коваленко

Жоден з виробникiв зброї для пiдводного полювання не наводить таких важли-
вих величин як початкова швидкiсть гарпуна та максимальна дистанцiя враження,
а також не вказує можливих шляхiв модернiзацiї даної зброї. Завдяки цьому, ми-
сливцi марно витрачають кошти, намагаючись покращити свої результати шляхом
замiни штатних гарпунiв на виготовленi з екзотичних матерiалiв. У данiй роботi
здiйснено математичне моделювання процесу пострiлу з пiдводного арбалету. Ме-
тою дослiджень є встановлення оптимальної густини матерiалу гарпуна, що забезпе-
чить максимальну дальнiсть враження, якнайменший час руху гарпуна до об’єкту
полювання та найрiвнiшу траєкторiю руху гарпуна в залежностi вiд умов полюва-
ння. На основi другого закону Ньютона виведено формули швидкостi гарпуна як
при розгонi, так i при його русi пiсля виходу з арбалету. В програмному забезпе-
ченнi Microsoft Excel створено математичну модель, за допомогою якої обраховано
залежнiсть швидкостi руху гарпуна вiд його координати, залежнiсть часу руху вiд
координати та траєкторiю руху. Створена математична модель дозволила всебiчно
дослiдити процес, який досить складно вивчається експериментальними методами
фiзики. Нами встановлено, що найкращi характеристики на коротких дистанцiях
матиме арбалет з титановим гарпуном. Вольфрамовий гарпун можна рекомендува-
ти для найбiльших дистанцiй та крупних об’єктiв полювання, а арбалет зi сталевим
гарпуном є унiверсальним.
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Використання цифрових пiдписiв для забезпечення
анонiмностi у криптовалютах

Д. М. Лаба
В роботi розглядається розв’язання проблеми забезпечення анонiмностi у тран-

закцiях в криптовалютах. Ця задача має важливе прикладне значення та цiннiсть
у сферi криптовалют.
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У роботi розглядаються пiдходи до розв’язку данної задачi для декiлькох попу-
лярних анонiмних криптовалют: Monero та ZCash.

На основi описаних пiдходiв реалiзовано декiлька iнструментiв розробника для
автоматичної та ручної манiпуляцiї графом залежностей.

У першiй частинi реалiзований детальний аналiз та порiвняння криптовалют
ZCash та Monero[1]. В цiй частинi показано переваги та недолiки кожного з пiдходiв,
та теоретичне пiдґрунтя на якому вони базуються.

У другiй частинi запропоновано нову криптовалюту на базi Monero iз викори-
станням невiдворотнiх пiдписiв[2]. Надається протокол, реалiзацiя та сценарiї для
застосування.
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Single Shot Detection for Computer Vision

K. Landvytovych

This article is dedicated to SSD (Single Shot Detector) model. The main purpose of
using this model in computer vision of its speed and accuracy. Instead of classification
every position within the image, SSD takes only one single shot for detection objects on
the picture it. The loss function consists of two terms: 𝐿𝑐𝑜𝑛𝑓 and 𝐿𝑙𝑜𝑐 where N is the
matched default boxes.

𝐿(𝑥, 𝑐, 𝑙, 𝑔) =
1

𝑁
(𝐿𝑐𝑜𝑛𝑓 (𝑥, 𝑐) + 𝛼𝐿𝑙𝑜𝑐(𝑥, 𝑙, 𝑔)) (1)

The loss function consists of two terms: 𝐿𝑐𝑜𝑛𝑓 and 𝐿𝑙𝑜𝑐 where N is the matched
default boxes.[1] Formulas for default boxes

𝐿𝑙𝑜𝑐(𝑥, 𝑙, 𝑔) =

𝑁∑︁
𝑖𝜖𝑃𝑜𝑠𝑚𝜖𝑐𝑥,𝑐𝑦,𝑤,ℎ

𝑥𝑘𝑖𝑗𝑠𝑚𝑜𝑜𝑡ℎ𝐿1(𝑙
𝑚
𝑖 − 𝑔𝑚𝑗 ), (2)

𝑔𝑚𝑗 = (𝑔𝑐𝑥𝑗 − 𝑑𝑐𝑥𝑖 )/𝑑𝑤𝑖 ,(𝑔
𝑚
𝑗 = (𝑔𝑐𝑦𝑗 − 𝑑𝑐𝑦𝑖 )/𝑑𝑤ℎ ,

𝑔𝑤𝑗 = 𝑙𝑜𝑔(
𝑔𝑤𝑗
𝑑𝑤𝑖

) 𝑔ℎ𝑗 = 𝑙𝑜𝑔(
𝑔ℎ𝑗

𝑑ℎ𝑖
)

𝐿𝑙𝑜𝑐 is the localization loss which is the smooth 𝐿𝑙 loss between the predicted box
(l) and the ground-truth box (g) parameters. These parameters include the offsets for
the center point (cx, cy), width (w) and height (h) of the bounding box.

𝐿𝑐𝑜𝑛𝑓(𝑥,𝑐) = −
𝑁∑︁

𝑖𝜖𝑃𝑜𝑠

𝑥𝑝𝑖𝑗 𝑙𝑜𝑔(𝑐
𝑝
𝑖 )−

𝑁∑︁
𝑖𝜖𝑃𝑜𝑠

𝑙𝑜𝑔(𝑐0𝑖 ), 𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒𝑐
𝑝
𝑖 =

𝑒𝑥𝑝(𝑐𝑝𝑖 )∑︀
𝑝 𝑒𝑥𝑝(𝑐

𝑝
𝑖 )

(3)
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𝐿𝑐𝑜𝑛𝑓 is the confidence loss which is the softmax loss over multiple classes confidences

(c). (𝛼 is set to 1 by cross validation.) 𝑥𝑝𝑖𝑗 = 1,0, is an indicator for matching i-th default

box to the j-th ground truth box of category p.
Making the following additional thoughts on SSD model project:

- more default boxes equals more accurate detection, although there is an impact
on speed

- SSD produces worse performance on smaller objects, as they may not appear
across all feature maps. Increasing the input image resolution resolve this
problem but partially.
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Асистент для напiвавтоматичного доведення
фрагментiв програмного коду

Т. А. Мамедов
За останнi роки не перестає зростати iнтерес до верифiкацiї програм. Зокре-

ма, активно пiдтримуються групами дослiдникiв i програмiстiв такi системи, як:
Dafny[1], Viper[2], Mizar[3], Isabelle, бiблiотека SMT-LIB[4] та iншi. Бiльша кiль-
кiсть таких систем має свої мови опису програмного коду та додаткових елементiв
семантики та синтаксису, якi дозволяють перевiряти правильнiсть програм на базi
логiк першого порядку або їх модифiкацiях.

У зв’язку з цим iснує проблема математично цiлiсного та адекватного подання
програмного коду тiєю чи iншою системою верифiкацiї. Тому, для вирiшення даної
проблеми пропонується система напiвавтоматичного доведення програмного коду,
що заснована на композицiйно-номiнативних логiках[5]. Дана система дозволяє на
основi квазiарних функцiй та предикатiв проводити верифiкацiю фрагментiв про-
грамного коду в узагальнених логiках Флойда-Хоара[6].

Даний пiдхiд дає можливiсть описати програми та їх властивостi бiльш приро-
дно. При цьому, для подання передумови, пiсляумови та фрагменту коду викори-
стовується спецiальна формальна мова QuaLa (Quasiary Language).

Таким чином, розроблена система на базi композицiйно-номiнативних логiк до-
зволяє бiльш адекватно доводити властивостi програм, семантика яких подається
квазiарними функцiями та предикатами.
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Дослiдження (2, 3)-представлення чисел
I. А. Овчаренко

В роботi дослiджується (2, 3)-представлення чисел та високошвидкiснi завадо-
стiйки коди на їх основi [1]. Ця задача має актуальне прикладне значення, адже у
зв’язку зi збiльшенням бистродiї каналiв зв’язку постають новi потреби у високо-
швидкiсному завадостiйкому кодуваннi.

Префiксне кодування на основi (2, 3)-представлення чисел належить до класу
самосинхронiзуючихся префiксних кодiв змiнної довжини що завдяки введеним в
[2] швидкiсним алгоритмам дозволяють виправляти одну чи з ймовiрнiстю бiльше
90% двi помилки.

У першiй частинi роботи дослiджується швидкодiя (2, 3)-кодiв, доцiльнiсть їх
використання та можливi покращення алгоритму. Також проводиться порiвняльний
аналiз iз iншими завадостiйкими кодами та розглядається ефективнiсть їх взаємодiї.

У другiй частинi дослiджується можливiсть використання (3, 2)-представлення
чисел запропоноване в [1] по аналогiї з (2, 3)-кодами та порiвняння їх ефективностi.

Всi реалiзацiї виконанi мовою програмування С++.
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Valuation of high-growth start-up companies

A. Proutorov

Unicorns have by now become not just a subject of fairy tales but of a serious
business and academic discussion. The recent study by Strebulaev and Gornall (later
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referred to as S&G) (2017) of 135 US unicorns established that ‘the conventional post-
money valuation gives a valuation on average 50% above fair value, with 15 being more
than 100% above.’ They attributed this overvaluation to the complex cash flow rights
structure which, according to Kaplan and Stromberg (2003) is the ‘distinguishing feature
of VC financing’. Gompers at la (2020) showed that the CFOs of large companies
generally use discounted cash flow (DCF) as the major valuation tool. I will use the
Damodaran’s (2009) adaptation of the DCF2S because of its simplicity, accuracy and
credibility. The following 5 companies have been used as a sample: Uber, WeWork,
Spotify, Lyft and Snap. The availability of information about their funding and valuation
renders it easier to conduct the DCF analysis and compare it with up-round financiers’
faux-value. This paper aimed to test and expand on the key result of the S&G research
regarding the up-round overvaluation of the unicorns. For this purpose, I appealed to
the DCF model which is the industry’s best practice (Copeland et al.). Also, bearing
in mind the problems inherent to the macro approach adopted by the S&G, I applied
the model to the set of 5 rapidly-growing companies in order to study the dynamics of
overvaluation. The key result from this coursework confirmed that unicorns indeed tend
to be overvalued, particularly

on the DCF basis. However, my work has shown that the gap between the ‘fair’ value
and the post- money value widens substantially throughout the unicorns’ lifespans. Also,
in contrast to the S&G

focus on the cash flow rights structure, I stressed the ‘sliver extrapolation’ and media
attention as main reasons for the overvaluation, especially before the IPO. That said,
I believe that both this paper and the S&G pursue the same goal: making investors’
community more cautious when valuing the fast-growing companies. After all, unicorns
are now studied by intelligent investors, not fantasists. Or are they?
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Мовно незалежнi паралельнi асинхроннi рекурсивно
керованi системи

Р. Д. Сакевич
У роботi розглядається розв’язання проблеми побудови мовно незалежної реа-

лiзацiї системи ПАРКС. Ця задача має важливе прикладне значення в алгоритмах
розроблених для роботи на розподiлених системах.

Розглядаються пiдходи та проблеми до розв’язку данної задачi для декiлькох
популярних мов програмування: Java, Python. А також складнощi побудови мовно
незалежної системи.

Для практичного використання вiдходiв описаних в роботi приводиться реалiза-
цiя бiблiотек для мов програмування Java та Python, а також кiлька iмплеменацiя
кiлькох розподiлених алгоритмiв на основi цих бiблiотек.
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В основу роботи покладено пiдхiд опису розподiленого алгоритму схожий на
Communicating Sequential Processes [1]. Аналогiю також можна провести з системою
ПАРКС [2].

У першiй частинi роботи сформульовано задачу що розв’язують розподiленi ал-
горитми, та недолiки вiдомих пiдходiв. Також показано паралель мiж паралельними
алгоритмами та розподiленими алгоритмами.

Друга частина розповiдає про узагальнення поняття корутини (coroutine) для
реалiзацiї кооперативних алгоримтiв. Ця абстракцiя дозволяє компонувати пара-
лельнi обчислення i виконувати їх на рiзних частинах обчислювальниго кластера. В
кiнцi пропонується опис мовно незалежної системи що дозволяє виконувати коопе-
ративнi алгоритми написанi рiзними мовами програмування на спiльному кластерi.
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Effective data sampling for interactive data preparation
O.S. Chuchuk

SAP Data Hub is one of the tools for data operations and orchestration that enables
agile management of data in a diverse landscape across the organisation. In order to
make operations on data more comfortable for users, these products need data sampling
functionality for providing a synopsis of massive data.

Data sampling is a statistical analysis technique and quantitative research
methodology used to select, manipulate and analyse a representative subset of data
points to identify patterns and trends in the larger data set being examined.

Population is the collection of the elements which has some or the other characteristic
in common. Number of elements in the population is the size of the population. Sample
is the subset of the population. The process of selecting a sample is known as sampling.
Number of elements in the sample is the sample size.

Among all sampling algorithms and techniques, we can make a distinction between
probability and non-probability sampling. The difference lies between the above two is
whether the sample selection is based on randomisation or not.

Some examples of probability sampling algorithms: Random Sampling, Bernoulli and
Poisson Sampling, Stratified Sampling, Cluster and Systematic Sampling.

Examples of non-probability sampling algorithms are: Quota Sampling, Purposive
Sampling, Referral Sampling, Adaptive Sampling.

The following results were obtained:
- Comprehensive research of state-of-the-art data sampling algorithms and techni-

ques was performed. Four of them were chosen for deeper research Р Random Sampling,
Poisson Sampling, Stratified Sampling, Adaptive Sampling.

- An estimator for comparing data samples obtained via different algorithms was
developed.

- A local testing system for data sampling that has five modes (Random Sampling
implemented in two different ways: Advanced Random Sampling as well as Reservoir
Sampling) was developed.
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- The measures of progressive errors (representativeness) and time were taken and
stored which can serve as a base for further analysis and comparison of data sampling
algorithms.
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