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ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ТА КАДАСТРУ З  
ВИКОРИСТАННЯМ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЗА 
УМОВ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ  
 
Представлено алгоритм використання математичного моделю-
вання за умов невизначеності для вирішення задач землеустрою і 
кадастру. Запропоновано варіанти можливого використання алго-
ритму – для порівняння об'єктів між собою, для їх оцінки в реаль-
них показниках і для встановлення меж територій із заданими 
властивостями. 
Ключові слова: моделювання за умов невизначеності, землеустрій, 
кадастр. 
 

Як свідчить світовий досвід для вирішення завдань землеустрою 
та кадастру все ширше залучаються комп’ютерні технології. Їх впро-
вадження потребує формалізації та автоматизації всіх етапів вирішен-
ня землевпорядних задач від збору та внесення інформації до її опра-
цювання та візуалізації. Крім того, для прийняття оптимальних рішень 
в реальних умовах землеустрою, необхідно дотримуватися певних 
алгоритмів та використовувати автоматизовані системи управління.  

Проблемами автоматизації робіт із землеустрою та їх ефективним 
впровадженням займаються такі вчені, як Б.М. Данилишин, Д.С. Доб-
ряк, О.В. Гряник, А.А. Лященко, В.С. Михалевич, Л.Я. Новаковський, 
А.Я. Сохнич, Н.М. Тищенко, А.М. Третяк та інші науковці. Одними з 
перших для формалізації задач землеустрою та кадастру математичне 
моделювання за умов невизначеності використали М.С. Сявавко,  
П.Г. Черняга, Л.М. Тібілова, Л.В. Корнілов, Б.Д. Бачишин, О.А. Лаго-
днюк, О.П. Дмитрів. 

Особливістю більшості задач землевпорядкування та кадастру є 
те, що вони потребують вибору, оцінки або об’єднання об’єктів за 
набором різних критеріїв (факторів). Дані фактори описуються зна-
ченнями показників, які можна визначити в різних шкалах. Значну 
кількість цих факторів неможливо описати числовими показниками, 
тому їх необхідно визначати на основі лінгвістичних оцінок або оцінок 
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експертів. Отже, задачі кадастру потребують застосування таких під-
ходів, які б дозволяли одночасно застосовувати різні шкали та оцінки 
експертів, тобто приводити їх до єдиної системи оцінювання, викорис-
товуючи як статистичні, так і експертні дані. Так як дані задачі харак-
теризуються нечіткою вхідною інформацією, то в даному випадку 
пропонуємо застосовувати математичне моделювання за умов неви-
значеності, а саме метод впорядкування об’єктів згідно з набором 
ознак [1]. Алгоритм його застосування наведено на рисунку. 

Суть математичного моделювання в умовах невизначеності по-
лягає в наступному [1]. Нехай маємо n альтернатив A1, ..., Аn кожна з 
яких характеризується k ознаками (факторами) F1, ..., Fk. Нехай ω = 
(ω1, ..., ωn) – вектор відносних ваг значень ознак для цих альтернатив, 
складений так щоб виконувалася вимога: 

1
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Приймемо, що результати попарного порівняння альтернатив за ва-
гами кожної з ознак описуються відношенням їх ваг. У цьому випадку 
результати такого попарного порівняння, за кожною ознакою, можна 
представити у вигляді квадратної матриці порядку n: 
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В умовах нечіткої вихідної інформації вектор ваг ω невідомий, але 
він може бути заданий експертною оцінкою, і тоді елементи матриці 
(2) виступатимуть не як відношення ваг, а як відношення оцінок ознак. 
Для знаходження вектора ω за матрицею відносних ваг А достатньо 
вирішити рівняння [1]: 

0)( =− ωnIА ,    (3) 

де I – одинична матриця, ω – вектор відносних ваг ознак, які розгля-
даються. 

Оскільки ранг матриці дорівнює 1, то n – єдине власне число цієї 
матриці. Таким чином, рівняння (3) має ненульове рішення. Але, еле-
менти матриці А – це не точні значення відношень ваг ознак, а їх оцін-
ки запропоновані експертами. Тому, замість рівняння (3) слід розгля-
дати більш загальне рівняння, яке має наступний вигляд: 
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Рисунок. Модель IDEF0 алгоритму застосування методу впорядкування об’єктів згідно з набором ознак 
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                                  0)( max =− ωλ IА ,       (4) 

де λmax – максимальне власне число матриці )( max nА ≥λ . 

Велика відмінність λmax від n свідчить про деяку внутрішню неузго-
дженість оцінок експертом значень елементів матриці і про необхід-
ність їх перегляду, уточнення. Якщо значення λmax  досить близьке до n, 
то нормований вектор ω – рішення рівняння (4) – можна вважати при-
йнятною оцінкою відносних ваг розглянутих ознак, встановлених за 
матрицею оцінок А. 

Запропонований підхід можливо використовувати в декількох ви-
падках. Перший – коли потрібно встановити відносні оцінки об'єктів 
для порівняння їх між собою. Це дозволяє вибрати оптимальний об'єкт 
з наведених за певним переліком ознак [2-4]. Другий випадок – коли 
необхідно оцінити об'єкт в реальних значеннях показників для сумар-
ної оцінки об'єкта за сукупністю ознак. Наприклад, для визначення 
грошової оцінки ділянки [5]. Третій – дає можливість об'єднати об'єкти 
за значеннями вагових коефіцієнтів для встановлення меж ареалів [6]. 

Розглянемо докладніше згадані випадки на конкретних прикладах 
використання. У першому випадку [4] описаний алгоритм застосовано 
для оцінки небезпеки осідань. Використовуючи дані про стійкість 
підстилаючих порід, рівень грунтових вод та навантаження від буді-
вель виконано ранжування ділянок у місті за загрозою осідань.  

У дослідженні [4] використано відомості про геологічні розрізи на 
9-ти свердловинах міста і дані про рівні ґрунтових вод в них. На дослі-
дній території в якості альтернатив обрано 9 зон (за кількістю наявних 
свердловин). У кожній із них неподалік від свердловини обрано будів-
лю, за якою ведуться геодезичні спостереження. Це зроблено, по-
перше, для оцінки ступеня навантаження на ґрунтову основу, а по-
друге, щоб мати незалежні дані для перевірки запропонованої методи-
ки. 

Кожному з обраних факторів (ознак) оцінки небезпеки осідань при-
своювався свій коефіцієнт: 

• коефіцієнт стійкості підстилаючих порід (F1) – обчислювався на 
основі даних про геологічні розрізи, як величина, зворотна сумі добут-
ків розрахункових опорів ґрунтів на потужність пластів породи; 

• коефіцієнт рівня ґрунтових вод (F2) – розраховувався як величина 
зворотна до глибини залягання ґрунтових вод; 

• коефіцієнт навантаження від будівлі (F3) – визначався на основі 
матеріалу споруди та її поверховості. 

Виходячи з отриманих даних встановлено зони з найбільшою небе-
зпекою осідань земної поверхні та споруд. Для перевірки достовірності 
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результатів дослідження був проведений кореляційний аналіз з вико-
ристанням незалежних даних геодезичних спостережень за осіданням 
будівель, які ведуться протягом 20-ти років. Отримані вагові коефіціє-
нти небезпеки осідання за зонами порівнювалися з абсолютними вели-
чинами швидкості осідань будівель. Результати порівняння свідчать 
про наявність кореляційної залежності між величинами вагових коефі-
цієнтів небезпеки осідань і швидкістю осідання будівель. 

У роботі [4] описано методику оцінки небезпеки осідання техно-
генно-навантажених територій з використанням математичного моде-
лювання в умовах невизначеності. Методика може знайти застосуван-
ня при плануванні забудови населених пунктів, управлінні територія-
ми, грошової оцінки земель та нерухомості. На основі моделі можливо 
оцінювати територію і приймати необхідні управлінські рішення для 
запобігання розвитку небезпечних геодинамічних процесів. Варто 
відзначити, що наведена методика є гнучкою щодо використовуваних 
факторів. У разі необхідності вона може бути легко розширена для 
обліку більшої кількості факторів, що впливають на стійкість терито-
рії. Якість оцінки виконаної за наведеною методикою буде поліпшува-
тися при збільшенні кількості врахованих чинників. 

У другому випадку [5] розраховано експертну вартість земельної 
ділянки на основі даних про показники рентоутворюючих факторів, 
отримані для ділянок-аналогів і для оцінюваної ділянки. Відповідно до 
запропонованого методу експертної грошової оцінки вибираються 
кілька ділянок-аналогів подібних за цільовим призначенням та іншими 
характеристиками до оцінюваної. Застосовуючи метод попарного по-
рівняння знаходять ваги факторів, що впливають на ціну даної ділян-
ки. Фізична сутність цих ваг полягає в тому, що вони являють собою 
частину цін кожного фактора в загальній вартості земельної ділянки. У 
ваги також переводяться значення показників для кожної з ділянок. На 
основі методу впорядкування об'єктів згідно з набором ознак знахо-
дять вагові коефіцієнти вартості (λв) ділянок, включаючи оцінювану. 

Відносні значення вагових коефіцієнтів вартості необхідно переве-
сти у вартість. Для цього розраховується ціна одиниці ваги для кожної 
з ділянок-аналогів, за формулою: 

в

квм
во

Ц
Ц

λ

..
.. = ,                                               (5) 

де Цм.кв. – вартість одиниці площі земельної ділянки, у.о. / м2. 
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Далі знаходять середнє арифметичне значення ціни одиниці ваги і 
за формулою (6) розраховують вартість одного квадратного метра 
оцінюваної ділянки: 

...... дос ввоквм ЦЦ λ⋅= ,                                      (6) 

де 
.д.овλ – ваговий коефіцієнт вартості оцінюваної ділянки. 

Отже, в роботі [5] запропоновано метод експертної грошової оцін-
ки земельних ділянок за допомогою якого можна з достатньою точніс-
тю розраховувати вартість земель будь-якого цільового призначення. 
На відміну від інших він дає можливість оцінювати земельні ділянки 
без визначення поправок на основі статистичного аналізу ринкових 
даних. 

У третьому випадку [6] даний підхід використовується для автома-
тизації природно-сільськогосподарського районування. Вихідними 
даними для цього є картографічні, текстові та інші кадастрові дані про 
ґрунти, рельєф, клімат тощо. Для автоматизації поділу території теж 
було застосовано моделювання за умов невизначеності, оскільки зна-
чення показників районування представлені в різних шкалах. 

Для визначення ваг факторів і показників застосовано метод аналі-
зу ієрархій (МАІ). Територію поділено регулярною сіткою на n комі-
рок заданого розміру, який вибирається залежно від розчленованості 
рельєфу, річкової мережі, відмінностей у ґрунтах тощо, тобто залежно 
від відмінностей території за факторами, які впливають на районуван-
ня.  

Для кожної з комірок знайдено значення вибраних показників із 
найбільшими ваговими коефіцієнтами, тобто: оцінки за природною 
родючістю, яку характеризує бал бонітету наявної агровиробничої 
групи ґрунтів, крутизни схилів (градуси), висоти над рівнем моря (ме-
три), суми річних опадів (мм/рік), глибини залягання ґрунтових вод 
(метри), щільності річкової мережі та заболоченості території (бали). 
Проаналізувавши, як територіально змінюються значення цих показ-
ників, встановлено, що при переході від зони Полісся до Лісостепової 
зони оцінка земель за природною родючістю, тобто бал бонітету ґрун-
тів, крутизна схилів, висота над рівнем моря, сума активних темпера-
тур, глибина залягання ґрунтових вод зростають; сума річних опадів, а 
також густина річкової мережі та заболоченість території, навпаки, 
зменшуються. Для збереження закономірності зростання значень пока-
зників від Полісся до Лісостепу використовувалися не значення сум 
річних опадів, а числа обернені до них. 

Таким чином побудовано GRID-модель за допомогою спеціальних 
модулів ГІС. Вагові коефіцієнти територіальних одиниць обчислено в 
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кожній комірці на основі математичного апарату методу впорядкуван-
ня об'єктів згідно з набором ознак. За значеннями вагових коефіцієнтів 
територіальні одиниці об'єднано в зони за допомогою засобів ГІС, а 
саме з використанням методу «природних груп». Як варіант, для  
об'єднання комірок за значеннями вагових коефіцієнтів можна засто-
сувати теорію нечітких множин. В результаті застосування даного 
підходу отримуємо карту меж природно-сільськогосподарських райо-
нів. 

Розроблена модель [6] дозволяє автоматизувати процес районуван-
ня і періодично вносити корективи в межі районів залежно від зміни 
стану земель та їх показників. Вона забезпечує високу точність віднос-
но районування проведеного за існуючою методикою, адже дозволяє 
об'єднувати територіальні одиниці, розмір яких можна вибирати зале-
жно від поставленого завдання. Алгоритм можна використовувати і 
для інших видів зонування: економіко-планувального, ландшафтного, 
еколого-економічного. 

Застосування методу впорядкування об’єктів згідно з набором 
ознак дозволяє формалізувати процес вибору, оцінки або об'єднання 
об'єктів за набором нечітких вхідних ознак, адже для прийняття опти-
мальних рішень в реальних задачах землеустрою, необхідно дотриму-
ватися певної технології розробки управлінських рішень. 
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SOLVING PROBLEMS OF LAND MANAGEMENT AND 
CADASTRE USING INDECIPHERABLE SET THEORY 
 
An algorithm to solution the problems of land management and 
cadastre for the use of indecipherable set theory is presentation. The 
variants of the algorithm possible use are proposed - to compare 
objects to each other, for their evaluation in real terms and to establish 
the areas borders with the desired properties.  
Keywords: indecipherable set theory, land management, cadastre. 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА И КАДАСТРА С  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО  
МОДЕЛИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
 
Представлен алгоритм использования математического модели-
рования в условиях неопределенности для решения задач землеус-
тройства и кадастра. Предложены варианты возможного исполь-
зования алгоритма – для сравнения объектов между собой, для их 
оценки в реальных показателях и для установления границ терри-
торий с заданными свойствами. 
Ключевые слова: моделирование в условиях неопределенности, 
землеустройство, кадастр. 
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