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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Світовий досвід свідчить про те, що інтелектуальні 

інформаційні системи підтримки прийняття рішень є невіддільною частиною 

функціонування сучасного суспільства. Основною з багатьох задач, які лежить 

в рамках розробки систем підтримки прийняття рішень, є актуальна задача 

представлення знань певної предметної галузі. Кожна система підтримки 

прийняття рішень в залежності від галузі застосування має свої особливості,  

які характеризують основні задачі цієї галузі, серед яких, наприклад, 

представлення знань багаторівневих систем адміністрування для цілей 

підтримки прийняття рішень. Виключенням не є галузь земельних відносин,  

що має свої особливості в залежності від країн, в якій вона функціонує                              

та особливостей її становлення. 

У сучасних умовах найбільш ефективними для формального 

представлення знань в системах підтримки прийняття рішень є математичне 

моделювання, яке можливо використовувати для представлення декларативних 

знань про земельні відносини. 

Проблеми формалізації слабкоструктурованих об’єктів і систем 

представлені в роботах Метешкина К. О., Шостака І. В., Шабанова-

Кушнаренкоса С. Ю., Шабанова-Кушнаренкоса Л. В. (Україна), Gruber T. 

(США), Gomez-Perez A. (Нідерланди), Линькова А. В. (Росія), а зокрема 

дослідження формалізації в сфері права, в тому числі і земельного 

законодавства, займалися такі вчені, як Brueckner K., Selod H. (США),                

Манько Д. Г., Радейко Р. І. (Україна). Проблеми систем підтримки прийняття 

рішень і онтологічного інжинірингу висвітлено у роботах Sugumaran R. (США), 

Manos B. (Греція), Rayed C. A. (Єгипет), Agostini P.(Італія), Палагина А. В., 

Никоненка А. А., Горборукова В. В., Стрижака О. Є., Демиденка М. А., 

Творошенко І. С.  (Україна). Проблеми сучасного стану земельних відносин в 

Україні представлені в дослідженнях вітчизняних авторів: Шипуліна В. Д., 

Юрченка А. Д., Сидора В. Д., Козлова Т. В., Овсієнка А. М. (Україна). Стан 

земельних відносин у світі представлений в дослідженнях закордонних авторів: 

Barnet J., (Австралія), Foley A. (США), Раманаускаса Р., Повилана А. (Литва). 

У дослідженнях цих авторів окремо висвітлюються проблеми 

представлення декларативних знань про земельні відносин без урахування 

можливостей формалізації з використанням методів математичного 

моделювання. В них згадуються задачі формалізації земельних відносин але 

вони мають лише часткове обґрунтування, до того ж, на вербальному рівні. 

Деякі з цих досліджень хоч і висвітлюють питання формалізації декларативних 

знань з використанням математичного апарату, але мають вузьку спеціалізацію, 

що не дозволяє використовувати результати цих досліджень в інших галузях. 

Деякі з цих досліджень представляють використання математичного апарату 

формалізації в інших галузях знань, але не мають достатнього обґрунтування 

для їх використання в багаторівневих системах адміністрування. 
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Тому, зараз виникає актуальна науково-практична задача, яка полягає в 

представленні суперечливих і суб’єктивних знань багаторівневих систем 

адміністрування слабостроктурованих предметних галузей. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано на кафедрі земельного адміністрування та 

геоінформаційних систем Харківського національного університету міського 

господарства імені О.М. Бекетова згідно з: Постановою Кабінету Міністрів 

України від 07.09.2011 року №942 «Про затвердження переліку пріоритетних 

тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок до 

2015 року», Постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.13 №483 «Про 

затвердження Порядку інформаційної взаємодії між кадастрами та 

інформаційними системами», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

17 червня 2009 №743 «Про схвалення Концепції Державної цільової програми 

розвитку земельних відносин в Україні на період до 2020 року», Постанови 

Верховної Ради України від 18.12.90 №563-XII зі змінами на 22.09.2005 «Про 

земельну реформу». Дисертаційна робота виконана відповідно до основних 

напрямів науково-дослідних робіт Харківського національного університету 

міського господарства імені О.М. Бекетова у межах держбюджетної теми МОН 

України: «Сталий розвиток земельного адміністрування територій» 

(№ держреєстрації 0117U000680), у якій автор приймав участь у якості 

виконавця. 

Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

підвищення ефективності прийняття рішень в системі земельного 

адміністрування за рахунок розробки моделей представленні знань. 

 Для досягнення мети вирішуються наступні задачі: 

 проаналізувати предметну галузь;  

 провести аналіз математичних методів та моделей для представлення 

знань в системах підтримки прийняття рішень; 

 розробити структурну модель бази знань системи підтримки прийняття 

рішень; 

 розробити модель процедури взаємодії елементів бази знань 

багаторівневої системи адміністрування; 

 розробити метод реалізації онтології багаторівневої системи 

адміністрування, базуючись на формалізації декларативних знань; 

 апробація розроблених методу та моделей. 

Об’єкт дослідження – процес підтримки прийняття рішень в 

багаторівневих системах. 

Предмет дослідження – математичні та інформаційні моделі 

представлення знань в системі підтримки прийняття рішень земельного 

адміністрування України. 

Методи дослідження. Для досягнення поставлених задач 

використовувались наступні методи: системного аналізу з ціллю наукового  

обґрунтування актуальності побудови системи прийняття рішень в сфері 
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земельних відносин; ізотонного відображення з ціллю раціонального 

запозичення структури системи земельного адміністрування, в якості еталону 

багаторівневої системи; корпусної лінгвістики та онтологічного інжинірингу з 

ціллю виявлення відносин між суб’єктами та об’єктами предметної галузі; 

теорії категорій, які забезпечили побудову моделей високого рівня абстракції і 

узагальнення знань предметної галузі; математичної логіки, які забезпечать 

побудову моделей представлення знань логікою предикатів і формальними 

теоріями. 

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше розроблена 

ієрархічна модель представлення знань для автоматизації виконання функцій і 

завдань адміністрування в багаторівневих системах, заснована на методах 

декомпозиції та математичної логіки, яка, на відміну від існуючих, представляє 

знання комбінованим логіко-семантичним способом, що дозволило підвищити 

ефективність прийняття рішень в слабкоструктурованих галузях, в тому числі 

земельних відносинах. 

Отримав подальший розвиток метод перетворення декларативних знань в 

формальне подання для багаторівневих комп'ютерних систем, заснований на 

методах онтологічного інжинірингу, який, на відміну від існуючих, 

використовує логіку числення предикатів та корпусну лінгвістику, що 

дозволило розробити бази знань систем підтримки прийняття рішень при 

використанні суперечливих і суб’єктивних знань предметної галузі. 

Удосконалено структуру бази знань для побудови системи підтримки 

прийняття рішень в багаторівневих системах адміністрування, в якій, на відміну 

від існуючих, використовуються методи теорії категорій, що дозволяє 

представити суперечливі та суб’єктивні знання в системах підтримки 

прийняття рішень. 

Практичне значення отриманих результатів. Розроблені в 

дисертаційному дослідженні моделі представлення знань в комп’ютерних 

системах підтримки прийняття рішень доведені до конкретних програм. 

Отримані акти впровадження. 

На впровадження розробок та рекомендацій запропонованих автором  в 

навчальний процес при викладені дисциплін «Математичні методи і моделі у 

землеустрої» та «Управління земельними ресурсами» із спеціальності «Геодезія 

та землеустрій», у курсовому та дипломному проектуванні студентів від 28 

січня 2018 р. на кафедрі земельного адміністрування та геоінформаційних 

систем в Харківському національному університеті міського господарства імені 

О.М. Бекетова. В результаті впровадження результатів дослідження були 

удосконалені навчальні програми вищеперерахованих дисциплін, за рахунок 

використання новітніх методів і моделей для реалізації завдань цих навчальних 

дисциплін. 

На впровадження алгоритму рішення задачі визначення деградованості 

земельної ділянки і програми його реалізації мовою Python №1651 від 25 січня 

2018 р. на підприємстві ТОВ «Інститут правового консалтингу». В результаті 

впровадження результатів дослідження на підприємстві підвищилась 
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ефективність аналізу даних для оцінки земельних ділянок, збільшилась база 

знань і донних для аналізу ринку нерухомості. 

На впровадження узагальненого алгоритму системи підтримки прийняття 

рішень в земельних відносинах № 4/02 від 01 лютого 2018 р. на підприємстві 

ДП «Харківстандартметрологія». В результаті впровадження результатів 

дослідження на підприємстві збільшилась швидкість прийняття організаційних 

рішень, за рахунок раціоналізації використання наявних на підприємстві 

інструментів збору, зберігання та обробки даних. 

Впровадження результатів дослідження на науково-виробничих 

підприємствах підвищило організаційну ефективність управлінських рішень за 

рахунок зменшення зусиль на диспетчеризацію та зменшення витрат часу на 

роботу з даними про землю на 10-25%. 

Апробація підтвердила ефективність запропонованих у дисертаційному 

дослідженні моделей представлення знань, на прикладі земельних відносин. 

Особистий внесок здобувача. Усі основні наукові та практичні 

результати роботи, що виносяться на захист, одержані автором самостійно. 

Основні наукові результати представлені в монографії [1], яка була 

опубліковані у співавторстві, ті що належать особисто автору, представлені в 

чотирьох статтях [2-5] та чотирьох статтях [6-10], які були опубліковані у 

співавторстві. Також, основні наукові результати, що належать особисто 

автору, представлені в шести тезах конференцій [11-16] та п’яти тезах 

конференцій [17-21], які були опубліковані у співавторстві. В публікаціях, які 

були опубліковані у співавторстві особисто автору належать такі результати: в 

монографії [1] – метод і моделі удосконалена методика побудови онтології, в 

статті [6] – математичні моделі ГІС, в статті [7] – узагальнена схема 

адміністрування нерухомості в Україні, в статті [8] – математичні моделі 

представлення земельних відносин з використанням логіки предикатів та теорії 

категорій, в статті [9] – математичні моделі представлення земельних відносин 

в Україні методами теорії категорій та семантична мережа об’єкта земельних 

відносин, який був представлений методами теорії категорій, в статті [10] – 

формальна теорія статті Земельного кодексу України, а також алгоритми і 

програми реалізації теореми формальної теорії, в публікації [17] – аналіз ринку 

нерухомості та запропоновані цілі та можливості реалізації ГІС в земельному 

адмініструванні, в публікації [18] – запропоновані можливості впровадження 

ГІС для оцінки нерухомості, в публікації [19] – перелік ГІС технологій, які 

можуть бути використані при вирішені завдань землеустрою, в публікації [20] – 

структура життєвого циклу системи адміністрування, в публікації [21] – моделі 

теорії категорій і опис можливості їх застосування. 

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення й 

результати дисертації доповідались та обговорювались на засіданнях кафедри 

земельного адміністрування та геоінформаційних систем Харківського 

національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, а також 

на наукових конференціях: міжнародна науково-практична інтернет-

конференція «Перспективні шляхи розвитку наукової думки» (Київ, 2018 р.); 
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науково-практична конференція «Застосування інформаційних технологій у 

підготовці та діяльності сил охорони правопорядку» (Харків, 2016 р.); 

міжнародна науково-практична конференція «Європейські стандарти оцінки, 

землеустрою і кадастру: проблеми впровадження та шляхи їх реалізації в 

Україні» (Харків, 2016 р.); міжнародна науково-практична конференція 

«Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил 

охорони правопорядку» (Харків, 2017 р.); всеукраїнська науково-практична 

конференція «Сучасні аспекти формування ринку нерухомості: вітчизняний та 

міжнародний досвід» (Харків, 2017 р.); міжнародна науково-практична 

конференція «Застосування інформаційних технологій у підготовці та 

діяльності сил охорони правопорядку» (Харків, 2018 р.); міжнародна науково-

практична конференція «Європейські стандарти економічного розвитку, оцінки 

землеустрою та кадастру: шляхи їх реалізації в Україні» (Харків, 2015 р.); 

міжнародна наукова конференція «Інтеграційні процеси та інноваційні 

технології. Досягнення та перспективи технічних наук (іноземними мовами)» 

(Харків, 2015 р.); міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

«Комп'ютерні технології в міському та регіональному господарстві» (Харків, 

2015 р.); всеукраїнська  науково-практична конференція «Шляхи 

удосконалення землеустрою, кадастру та геоінформаційного забезпечення в 

сучасних умовах» (Харків, 2016 р.); міжнародна наукова конференція  

«Integration processes and innovative technologies» (Харків, 2016 р.). 

Публікації. Основні результати опубліковані у 21 науковій праці, із них 1 

монографія в співавторстві, 9 статей у фахових виданнях України, чотири з них 

у виданнях, що входять до міжнародних науковометричних баз, одна у 

періодичному іноземному фаховому виданні, 11 тез доповідей у матеріалах 

конференцій. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Загальний обсяг роботи становить 155 сторінки. Список використаних джерел 

налічує 114 найменувань на 13 сторінках. Робота містить 1 таблицю на 1 

сторінці, 34 рисунків, серед яких 11 на 3 сторінках та 6 додатків на 18 

сторінках. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, розкрито стан її 

розробленості, визначено мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження, 

окреслено комплекс методів наукового дослідження, висвітлено теоретико-

методологічну основу дослідження, розкрито наукову новизну та практичне 

значення отриманих результатів, наведено дані про апробацію та впровадження 

результатів дослідження в педагогічну практику, наведені дані про структуру й 

обсяг роботи, представлено відомості про публікації автора. 

У першому розділі подано поточний стан проблеми земельних відносин 

в Україні, проведений аналіз недоліків в земельних відносин України, 
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проведений порівняльний аналіз земельних відносин в Україні та світі, 

проведений аналіз системи земельного адміністрування у світі та перспективи її 

впровадження в Україні. Подано поточний стан вивченості питання 

формалізації слабкоструктурованих процесів в різних галузях діяльності 

людини, в тому числі, в сфері земельних відносин, за рахунок аналізу наукових 

досліджень в сфері онтологічного інжинірингу, формалізації та в сфері 

комп’ютерних систем підтримки прийняття рішень. Запропоновано 

використання математичного апарату представленого в цих дослідженнях для 

реалізації поставлених задач. 

Загалом, аналіз, проведений у першому розділі, дав змогу сформувати ряд 

завдань, які полягають у розроблені моделей представлення декларативних 

знань багаторівневих системах адміністрування для підтримки прийняття 

рішень на прикладі земельних відносин України. 

Основні результати отримані у розділі опубліковані у наукових працях [2, 

6-8, 12-14, 17-19, 21]. 

Другий розділ. В розділі запропоновано використання земельного 

адміністрування Литви як аналога-еталону для представлення багаторівневих 

систем адміністрування, представлено удосконалену структуру бази знань 

системи підтримки прийняття рішень, розроблена модель процедури взаємодії 

елементів бази знань методами теорії категорій в рішенні задач предметної 

галузі. 

Для представлення багаторівневих систем адміністрування використано 

метод ізотонного відображення на прикладі системи земельного 

адміністрування Литви. З використанням цього методу отримана результуюча 

структура, яка характеризує багаторівневі системи без урахування змісту в 

узагальненому вигляді (див. рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Узагальнена модель багаторівневої системи адміністрування, 

побудована методом ізотонного відображення 
  

Базуючись на цій моделі виникла можливість представлення 

багаторівневих систем адміністрування в різних галузях діяльності людини 

методами теорії категорій. Наприклад, реалізація багаторівневої системи на 

трьох рівнях ієрархії: національному, регіональному та локальному, яка 

представлена багаторівневою комутативною діаграмою, де кожен з цих рівнів 

моделюється через категорії поєднані між собою  функторами ( )F K . Суб’єкти 
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відносин в цих процесах відображаються, як Ob(K) , а відносини між ними Mor 

(див. рис. 2). 

Так, позначено зміст бази знань у вигляді багаторівневої моделі – категорії 

малих категорій – Cat, які поєднані між собою функторами: 

         1 2, ;F F K K                                                     (1) 

  1 2,Cat CatOb Ob Cat .                                                (2) 

Особливістю даної категорії є, то що її об'єкти, це малі категорії, які 

інтерпретуються наступним чином: 

 1 1

CatOb K  – сукупність законів у предметній галузі; 

 2 2

CatOb K  – сукупність схем вирішення задач в предметній галузі, які 

можуть бути обрані відповідно до заданих критеріїв (див. рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Узагальнена багаторівнева комутативна діаграма структури бази 

знань системи підтримки прийняття рішень 

 

Базуючись на формулі (2) отримано структуру бази знань у вигляді 

категорії малих категорій, де малу категорію К1, яка відображає сукупність 
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декларативних знань різного рівня значення та малу категорію К2, яка 

відображає множину моделей вирішення задач в предметній галузі (див. рис. 2). 

Множина об’єктів малої категорії К1 (ОВ1) характеризує декларативні 

знання представлені логікою предикатів: 

(3) 

(4) 

    (5) 

(6) 

(7) 

де ОВ11, ОВ12, ОВ13, ОВ14 – декларативні знання предметної галузі представлені 

законами і їх структурними елементами, а 11

kOb  – закони, 12

pOb  – розділи, 13

mOb  – 

глави, 
14

nOb  – статті. 

Множина об’єктів малої категорії К2 (ОВ2) – це схеми вирішення задач в 

предметній галузі, які представлені семантичними мережами: 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

де ОВ21, ОВ22, ОВ23 – множини моделей, які описують рішення задач в 

предметній галузі на різних рівнях багаторівневої системи адміністрування, а 
21

dOb  – моделі рішення задач державного рівня, 22

lOb – моделі рішення задач 

регіонального рівня,  23

rOb  – моделі рішення задач локального рівня. 

 При реалізації знань в СППР подібним чином знання реалізуються в 

вигляді взаємодії елементів категорій К1 та К2 (див. рис. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 3 – Узагальнена комутативна діаграма процедури взаємодії елементів 
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 Мала категорія К1 містить множину декларативних знань про об'єкти та 

суб'єкти предметної галузі, а також множину відносин між ними, які 

представляються формальними теоріями: 

(12) 

де множина суб'єктів у предметній галузі: 

(13) 

множина об'єктів в предметній галузі: 

(14) 

множина відносин між об'єктами і суб'єктами, які характеризується 

законодавством предметної галузі: 

(15) 

Для реалізації рішення певної задачі предметної галузі, множину 

елементів цієї предметної галузі, які пов’язані між собою умовами цієї задачі, 

представлено моделлю: 

(16) 

А ряд семантичних мереж вирішення завдань в предметної галузі 

представлено множиною: 

(17) 

 Таким чином, в розділі представлено удосконалену структуру бази знань  

СППР, за рахунок використання логіки предикатів та теорії категорій та 

розроблено модель представлення знань методами теорії категорій, яка реалізує 

підтримку прийняття рішень в предметній галузі згідно з умовами поставленої 

задачі. 

Основні результати отримані у розділі опубліковані у наукових працях [3-

5, 8, 9, 11-13, 15, 20, 21]. 

Третій розділ Даний розділ присвячено розробці методу створення 

онтології. В ньому декларативні знання перетворені в формальне подання, з 

використанням моделей онтологічного інжинірингу та корпусної лінгвістики. 

Також, розроблена ієрархічна логіко-семантична модель представлення знань в 

системі підтримки прийняття рішень. 

Зважаючи на світовий досвід, запропонована послідовність 10 кроків 

побудови онтологія для перетворення декларативних знань.  

 Для реалізації першого кроку онтології визначаються межі предметної 

галузі і її масштаб. 

 На другому кроці виявляється наявність існуючих онтологій придатних 

для формалізації декларативних знань обраної предметної галузі. 

 На третьому кроці проводився вибір технології представлення знань. 

 На четвертому кроці визначається мова представлення онтологій. 

 Друга частина розробки онтології згідно методу запропонованому в 

досліджені включає лише п’ятий крок, на якому знання предметної галузі 

      1OВ ,S ,O , M

  1OO , ,Ob , y  

  1Mor ,ObM , q.  

     S M ,, O ,

 22 1ОВ , , fOb .   

  1OS , ,Ob ,t  
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представляються у вигляді узагальненої ієрархічної логіко-лінгвістичної 

моделі, яка ілюструє декомпозицію цих знань до останнього лінгвістичного 

об’єкта за допомогою методів лінгвістичного аналізу та математичної логіки 

(див. рис. 4). 
 

 
Рисунок 4 – Узагальнена ієрархічна логіко-лінгвістична модель, яка 

представляє декларативні знання предметної галузі до елементарного 

лінгвістичного об’єкта 
 

На рисунку 4 представлена ієрархічна логіко-лінгвістична модель 

декларативних знань предметної галузі, в якій декларативні знання 

представленні у вигладі ієрархії, де кожен наступний рівень представлення 

знань залежить від попереднього рівня, а знання представлені на кожному рівні 

повязані між собою «умовою декомпазиції».  

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 
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(22) 

(23) 

(24) 

де Dz  – множина знань предметної галузі, 1Dz  – множина знань першого рівня 

ієрархії предметної галузі, 2Dz  – множина знань другого рівня ієрархії 

предметної галузі, 3Dz  – множина знань третього рівня ієрархії предметної 

галузі, nDz  – множина знань n-го рівня ієрархії предметної галузі; L  – 

множина знань предметної галузі представлена елементарними лінгвістичними 

об’єктами, а їх сукупність представлена вежею множин, яка характерезує 

ієрархію декларативних знань предметної галузі. 

 Третя частина розробки онтології включає 3 кроки – з 6 до 9.  

Крок шість. На цьому кроці визначено усі важливі терміни, створено 

алфавіт (кінцева множина символів) базових елементів формальної теорії, які 

несуть основне семантичне навантаження в предметній галузі (див. рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 – Схема формування алфавіту формальної теорії 

 

В формулі (2.12) відображено, що множина декларативних знань 

представлена взаємодією трьох елементів, які характеризуються методами 

теорії категорій таким чином: 

 (25) cMorS O

c cOb Ob

 1

3 2 2 1

, 1, j;

;...; ; .n

L l

L Dz Dz Dz Dz Dz
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де S

cOb  – клас суб’єктів предметної галузі, O

cOb  – клас об’єктів предметної 

галузі, cMor  – клас морфізмів між суб’єктами та об’єктами предметної галузі. 

 Кожен об’єкт категорії в класі суб’єктів, класі об’єктів та класі морфізмів 

представляє собою атомарну формулу, що несе найбільше семантичне 

навантаження в рамках всієї предметної галузі. 

Крок сім. На основі отриманої множини атомарних формул формуються 

правильно побудовані формули (див. рис. 6).  

 

 
Рисунок 6 – Послідовність виведення правильно побудованої формули  

формальної теорії 

 

 Для створення правильно побудованих формул певної предметної галузі 

запропонована наступна послідовність: 1) визначення декларативних знань 

предметної галузі; 2) виявлення корпусу тексту, який характерний для 

поставленої задачі предметної галузі; 3) вибір декларативних знань у вигляді 

множини елементарних лінгвістичних об’єктів, які несуть найбільше 

семантичне навантаження в рамках поставленої задачі предметної галузі; 4) 

призначення лінгвістичним об’єктам відповідних атомарних формул; 5) згідно 

логіки корпусу тексту предметної галузі атомарні формули поєднуються 

логічними операціями; 6) отримуються правильно побудовані формули (ППФ). 

Множина цих формул характеризується моделлю   (див. формулу 16): 

 (26) 

Крок вісім. Для реалізації цього кроку виводиться множина аксіом, 

заснованих на правильно побудованих формулах, які характеризують складові 

елементи задачі предметної галузі»: 

 ППФ .
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(27) 

де – поППФ правильно побудовані формули предметної галузі; А – аксіома 

задачі ρ. 

На основі ієрархічної логіко-лінгвістичної моделі (див. рис. 4) знання 

предметної галузі були представлені формально, правильно побудованими 

формулами, де кожна формула виражена через аксіому, а множину цих аксіом 

представлена конструкцією: 

 

 

 

(28) 

 

 

 

де  A – ієрархічна система аксіом, які характеризують логіку декларативних 

знань предметної галузі різного рівня ієрархії у формальному вигляді для 

вирішення задачі ρ в предметної галузі. При побудові конструкції подібного 

типу кожна наступна аксіома доповнює попередню. 

При використанні цих аксіом для вирішення задачі в предметній галузі 

формується правила виводу. 

(29) 

Тρ – правило виводу («modus ponens») предметної галузі завдання ρ: якщо A і     

A → B – виведені формули, то B також виведена (де А і В формули представлені 

аксіомами).  

 Так, базуючись на аксіомах формуються формальні теорії задачі 

предметної галузі: 

(30) 

(31) 

де зв'язок множини аксіом і одного правила виводу формує одну формальну 

теорію задачі предметної галузі, а множина аксіом і множина правил виводу 

формують множину формальних теорію задачі предметної галузі. 

 

 

 

(32) 
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де    – ієрархічна система формальної теорії, яка характеризує розділи, глави 

і статті закону у формальному вигляді для вирішення завдання ρ в предметній 

галузі. 

 Ця конструкція показує, що компоненти базової формальної теорії 

доповнюються компонентами підтеорії, що збільшує повноту вирішення задачі 

предметної галузі за рахунок більшої деталізації. 

Крок дев’ять. На цьому кроці для реалізації вирішення задач 

багаторівневих систем в предметній галузі запропоновано комплексне 

використання логічного і семантичного представлення декларативних знань. 

Для цього розроблена ієрархічна логіко-семантична модель (див. рис. 7). 

 

 
Рисунок 7 – Ієрархічна логіко-семантична модель інтерпретація декларативних 

знань предметної галузі  

 

В цій моделі, згідно з комутативною діагармою взаємодії елементів бази 

знань СППР (див. рис. 3), вирішення задачі предметної галузі представлено 

взаємодією логічних моделей у предикативній формі та семантичних мереж у 

вигляді гіперграфа.  

В ній моделі вкладений граф – це взаємодія p та p , які характерезують 

формальну теорію інтерпретовану у вигляді графа, вершинам якого є аксіоми, а 

звязки між ними інтерпретують правило виводу: 

(33) 

(34) 

(35) 

 

 

, ;

;

; ,

p

p p

A

T



  

  

 

   



 

 

 

15 

де p  – модель, яка характеризує множину аксіом задачі в предметній галузі, 

які доповнюють одне одну, а p  – множина схем рішення задач предметної 

галузі у вигляді правил виводу, які інтерпретуються семантичними мережами. 

 Таким чином, комплексне використання онтологічних моделей, теорії 

категорій, формальних систем та корпусної лінгвістики реалізують вирішення 

задач багаторівневої системи адміністрування предметної галузі. 

Основні результати отримані у розділі опубліковані у наукових працях [1, 

3, 4, 8-10, 13, 15-17, 19, 20]. 

У четвертому розділі проводиться верифікація моделей онтологічного 

інжинірингу, на прикладі побудови онтології Земельного кодексу України. 

В даному досліджені онтологія рішення задач в сфері земельних відносин 

складається з 10 кроків.  

Крок 1. Визначення галузі та масштабу онтології. Галузь даної онтології 

є земельні відносини в рамках однієї статті Земельного кодексу України. 

Крок 2. Аналіз варіантів повторного використання існуючих онтологій. 

Під час аналізу онтології, які забезпечують потреби дослідження не виявлено. 

Крок 3. Вибір методів представлення знань. Обране комплексне 

використання ієрархічних моделей, логіки першого та другого порядку. 

Крок 4. Вибір мови для кодування онтології. Обрана мова CycL – мова, 

що заснований на численні предикатів з деякими розширеннями вищого 

порядку. 

Крок 5. Визначення ієрархії онтології предметної галузі. Земельне 

законодавство представлено у вигляді узагальненої ієрархічної моделі: 

; ; ,St G G R R ZZ                                                (36) 

де St – множина статей, G – множина глав, R – множина розділів, ZZ – множина 

законів. 

Зі збільшенням ступеню деталізації корпусів тексту закону збільшується 

семантичне навантаження у виявленні складних земельних відносин, але 

водночас існують чіткі межі, які представляються у математичному вигляді. 

Крок 6. Визначені усі важливі терміни – створено алфавіт (кінцева 

множина символів) основних елементів формальної теорії, в даному випадку – 

це елементи системи земельних відносин: 

 позначено множину категорій земель України –  1 9,...,ZZ Z ; 

 позначено множину суб'єктів земельних відносин (громадяни, юридичні 

особи, органи місцевого самоврядування, органи державної влади) – 

 1 4,...,С С С ; 

 позначено множену земельних відносин, заснованих на праві 

користування, володіння і розпорядження –  , ,v p rS S S S ; 

 позначено множину принципів земельного законодавства –  1 6,...,Pz Pz Pz ; 
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 позначено Z1deg – показник деградованості землі сільськогосподарського 

призначення. 
Крок 7. На цьому кроці принципи земельного законодавства і 

декларативні знання статті 164 перетворено у вигляд правильно побудованих 

формул: 

 1 ( ( ))Pz z tb pr osp     – правильно побудована формула, заснована на 

принципі Pz1 – реалізація особливостей використання землі, як територіального 

базису (tb), природного ресурсу (pr) і основного засобу виробництва (osp);  

 2 1 2 3 4(( ) ( ) ( ) ( ))Pz S C S C S C S C         – правильно побудована формула, 

заснована на принципі Pz2 – забезпечення рівності права власності на землю 

громадян, юридичних осіб, територіальних громад та держави; 

 3 (( ) (( Gos) (( Gos) )))Pz S C S S Szis        – правильно побудована 

формула, заснована на принципі Pz3 – забезпечення невтручання держави (Gos) 

в здійснення громадянами, юридичними особами та територіальними 

громадами своїх прав щодо володіння, користування і розпорядження землею, 

крім випадків, передбачених законом (Szis); 

 4 (( ) )Pz zv oz Z    – правильно побудована формула, заснована на 

принципі Pz4 – забезпечення раціонального використання (rv) і охорони земель 

(oz); 

 5 ( )iPz z C   – правильно побудована формула, заснована на принципі 

Pz5 – забезпечення гарантій прав на землю; 

 6 ( )ec ZP obz    – правильно побудована формула, заснована на принципі 

Pz6 – забезпечення пріоритету вимог екологічної безпеки (ecob). 

 1de164 g 1((z z (z z) ))mi pд i i l iaSt KonZ s KonsZ        – правильно побудована 

формула, яка характеризує консервацію (Kons) деградованих (deg) або 

малопродуктивних (malp) сільськогосподарських угідь. 

Крок 8. Виділено множину аксіом (37-44), заснованих на правильно 

побудованих формулах, які характеризують складові елементи конкретної 

поставленої задачі з виявлення деградованих земель: 

1 ( ( ))
pz

A z tb pr osp    ,                                                     (37) 

1 2 3 42 (( ) ( ) ( ) ( ))
pz

A S C S C S C S C        ,                              (38) 

  3 (( ) (( Gos) ( Gos) ))
pz

A S C S S Szis       ,                               (39) 

4 (( ) )
pz

A zi oz Z   ,                                                                     (40) 

5 (z )
pz

A C  ,                                                                               (41) 

6 ( )
pz

eA cob Z ,                                                                          (42) 

                     1de164 g 1((z z (z z) ))mi pд i j l jaSt KonZ s KonsZ       ,              (43) 

1 1 1( )A z Z  .                                                                            (44) 
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На основі отриманих аксіом формальної теорії її теорема набуде вигляду: 

1 6 1 1 1 1

1 1deg 1 1d

164 16

eg

4,.., ) ) ( ( )((

( ) (

)
.

)

( )

z z

St St
д

P P
д

z zA A z A z z

Z Z

A A   



 


 
                    (45) 

Теорема (45) у вигляді правила продукції має вигляд: «ЯКЩО земельною 

ділянкою користуються реалізуючи принципи земельного законодавства І 

земельна ділянка належить категорії сільськогосподарських земель, І земельна 

ділянка відповідає, АБО не відповідає умовам деградованості земель, згідно 

норм законодавства, які прописані в статті 164д, ТО дана земельна ділянка 

відповідає умовам деградованості земель для її консервації, АБО дана земельна 

ділянка не відповідає умовам деградованості земель». 

Крок 10. Апробація логіки правила виводу шляхом створення 

інформаційної моделі (див. рис. 8) та програми її реалізації.   

 

 
Рисунок 8 – Ілюстрація інформаційної моделі функціонування теореми 

формальної теорії визначення деградованості земельної ділянки 

 

На основі отриманої інформаційної моделі, використовуючи мову 

програмування Python, розроблена програма, де в якості вихідних даних для 

апробації моделі деградації ґрунту обрані фтор, цинк, свинець, мідь і нікель, 

гранично допустимий показник яких в ґрунті визначаються згідно з ДСТУ.  

На рисунку 9 ілюструється результат роботи програми, яка показує, що 

представлені показники вміст фтору, цинку, свинцю, міді та нікелю не 

перевищують, або перевищують допустиму концентрацію, тому земельна 

ділянка придатна для використання, або підлягає консервації. 

Програма дає можливість визначити чи відповідає вміст речовин в пробах 

ґрунту допустимим значення. В прикладі представлено 5 речовин але їх 

кількість можна змінити. Також, земельна ділянка визначається як та, яку 

необхідно консервувати, якщо хоч один з показників перевищує гранично 

допустиме значення. 
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Рисунок 9 – Ілюстрація роботи програми «Гранично допустимий показник 

речовин у ґрунті земельної ділянки» 

 

Таким чином, розроблена модель представлення знань предметної галузі 

земельних відносин України, що дало змогу оцінити практичне застосування 

методу та моделей розроблених в дисертаційному дослідженні, а також 

відтворити, на прикладі, представлення слабоструктурованих знань предметної 

галузі земельних відносин, для їх застосування в системі підтримки прийняття 

рішень. 

Основні результати отримані у розділі опубліковані у наукових працях [1, 

3, 4, 8-10, 13, 15, 16]. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У досліджені вирішено актуальну науково-практичну задачу, яка полягає 

в представленні суперечливих і суб’єктивних знань багаторівневих систем 

адміністрування слабостроктурованих предметних галузей. 

Моделі були розроблені за рахунок використання методів онтологічного 

інжинірингу, корпусної лінгвістики, математичної логіки, а також алгебри 

відношень, теорії категорій та алгоритмізації.  

Розроблені в дисертаційному дослідженні моделі представлення знань 

багаторівневих систем адміністрування дозволяють відобразити 

слабкоструктуровані та суперечливі декларативні знання в ієрархічному, 

структурованому вигляді. Всі знання представленні цими моделями 

пов’язуються та мають певні відношення між собою, в залежності від задачі яка 

вирішується, а також вони мають чіткі межі та позначення. Розроблені моделі в 

певній мірі забезпечують релевантність знань в системі. Загалом все це впливає 

на результативність використання розроблених в дисертаційному досліджені 

моделей та їх практичне значення. 

Впровадження результатів дослідження на науково-виробничих 

підприємствах підвищило організаційну ефективність управлінських рішень за 
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рахунок зменшення зусиль на диспетчеризацію та зменшення витрат часу на 

роботу з даними про землю на 10-25%. 

Результати дослідження мають важливе значення для організації 

діяльності в галузі земельних відносин України, але також можуть бути 

використані в альтернативних галузях, в яких існує великий об’ємом 

декларативних знань. Наукові та практичні результати роботи дають змогу 

зробити відповідні висновки. 

1. Проаналізовані земельні відносини в Україні та земельні відносини в 

інших державах світу. Цей аналіз дозволив встановити, що існує ряд недоліків 

землеустрою в Україні порівняно з світовими стандартами. Виявлена 

можливість створення системи земельного адміністрування в Україні, 

базуючись на принципах інформаційності та технологічності. Сформульовано 

мету та здійснено постановку задач дослідження. 

2. Проаналізовані моделі та методи представлення знань в комп’ютерних 

системах підтримки прийняття рішень. Моделі та методи розглядались в межах 

онтологічного інжинірингу, теорії категорій і математичної логіки, зокрема 

логіки висловлювань та числення предикатів, які запропоновано 

використовувати для реалізації вирішення поставлених задач дослідження. 

3. Систему земельного адміністрування представлено в узагальненому 

вигляді, як багаторівневу систему адміністрування, яку можливо 

використовувати і в альтернативних областях. Була розроблена структурна 

модель бази знань багаторівневих системах адміністрування з використанням 

методів теорії категорій, для представлення знань предметної галузі в системі 

підтримки прийняття рішень. Ця модель реалізує представлення декларативних 

знань у формальному вигляді, що забезпечує їх використання для вирішення 

задач предметної галузі.  

4. Розроблена модель процедури реалізації взаємодії елементів бази знань 

в системі підтримки прийняття рішень з використанням методів теорії 

категорій. З впровадженням цієї модель з’явилась можливість підвищити 

швидкість диспетчеризації при розробці містобудівельної документації                     

на 10-15%. 

5. Розроблений метод побудови онтології багаторівневої системи 

адміністрування за рахунок використання логіко-лінгвістичних, логіко-

семантичних моделей та моделей побудованих методами теорії категорій. Він 

забезпечує послідовне, структуроване та логічне перетворення декларативних 

знань в формальний вигляд для вирішення задач предметної галузі.  

6. Проведена апробація методу та моделей онтології на прикладі галузі 

земельних відносин. Декларативні знання у вигляді тексту земельного 

законодавства перетворили в формальне подання. Для  цього застосовувались 

логіко-лінгвістичні, логіко-семантичні моделі та моделі побудовані методами 

теорії категорій. Отримані у формальному вигляді знання були представлені та 

перетворені у вигляді інформаційних моделей, на основі яких розроблені 

програмні засоби. Використання отриманих моделей дозволило збільшити 

швидкість прийняття рішень екологічного нормування для земель до 25%.  
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Результати дослідження отримали науково-технічний і організаційний 

ефект, що підтверджується актами впровадження. 

На підприємствах в яких були реалізовані результати дослідження був 

збільшена ефективність отриманих результатів робіт за рахунок збільшення 

частки даних, які обробляються комп’ютерам, що відображуються у більш 

коректних та точних даних моніторингу земель та їх оцінки за якісними і 

кількісними показниками. 

Наукові положення, одержані в ході проведення дисертаційного 

дослідження, пройшли апробацію на науково-практичних конференціях, 

наукових семінарах, викладені у матеріалах наукових статтях та колективній 

монографії. 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

1. Земельне адміністрування: особливості формування та сучасні 

технології організації: монографія / К. А. Мамонов, В. Д. Шипулін,                         

С. М. Кобзан, Кухар М. А. та ін.; за заг. ред.  К. А. Мамонова; ХНУМГ                 

імені О.М. Бекетова – Х.: ФОП Мезіна В.В., 2018. – 356с. 

2. Кухар М. А. Концептуальні положення створення системи ГІС 

адміністрування для вирішення завдань землеустрою [Текст] / М. А. Кухар // 

Комунальне господарство міст. – 2015. – № 124. – C. 97-100. 

3. Кухар М. А. Элементы технологии формального представления 

земельного кодекса Украины методами математической логики [Текст] /                 

М. А. Кухар // The scientific heritage – 2017. – № 16(16). – С. 73-77. 

4. Кухар М. А. Формалізація елементів земельного кодексу України для 

представлення їх у базі знань [Текст] / М. А. Кухар // Наукові праці ВНТУ. – 

2017. – № 3. –  С. 1-6. 

5. Кухар М. А. Алгоритм функціонування системи підтримки прийняття 

рішень в земельних відносинах [Текст] / М.А. Кухар // Інформатика та 

математичні методи в моделюванні. – 2017. –  №4(7). – С. 325-332. 

6. Метешкін К. О. Методы геоинформационного анализа рекультивации 

заброшенного карьера [Текст] / К. О. Метешкін, М. А. Кухар // Восточно-

Европейский журнал передовых технологий  – 2013. – № 62. – С. 20-24. 

7. Метешкін К. О. Сравнительный анализ земельного 

администрирования в Украине и Европейском союзе [Текст] / К. О. Метешкін, 

М. А. Кухар // Комунальне господарство міст  – 2017. – №135. – С. 167-170. 

8. Метешкін К. О. Аналіз можливості формалізації земельних відносин 

[Текст] / К. О. Метешкін, М. А. Кухар // Радіоелектронні і комп’ютерні системи 

– 2017. – № 82. –  С. 33-37. 

9. Метешкін К. О. Формалізація процесів в земельних відносинах 

України [Текст] / К. О. Метешкін, М. А. Кухар // ВІСНИК ЖДТУ. –  2017. –             

№ 2(80). –  С. 139-143. 



 

 

 

21 

10. Метешкін К. О. Розробка формальної теорії статті земельного кодексу 

України та її алгоритмізація [Текст] / К. О. Метешкін, М. А. Кухар // Scientific 

Journal «ScienceRise». – 2018. – №1(42). – С. 37-39. 

11. Кухар М. А. Алгоритм функціонування системи підтримки прийняття 

рішень в земельних відносинах / М. А. Кухар // Перспективні шляхи розвитку 

наукової думки: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції 

27-28 січня 2018 року. – Київ, 2018. – С. 12-14. 

12. Кухар М. А. Информационные технологии поддержки принятия 

решений в землеустройстве. [Текст] / М. А. Кухар // Застосування 

інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони 

правопорядку: тези доповідей науково-практичної конференції 17-18 березня 

2016 року. – Харків, 2016. – С.63-65. 

13. Кухар М. А. Задача математического моделирования процессов и 

явлений в землеустройстве. [Текст] / М. А. Кухар // Європейські стандарти 

оцінки, землеустрою і кадастру: проблеми впровадження та шляхи їх реалізації 

в Україні: тези доповідей 28 квітня 2016 року. –  Харків, 2016 р. – С. 62-63. 

14. Кухар М.А. Можливості використання ГІС адміністрування для 

вирішення завдань землеустрою [Текст] / М.А. Кухар // Застосування 

інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони 

правопорядку: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції  

15-16 березня 2017 року. – Харків, 2017 – С. 80-82. 

15. Кухар М.А. Перспективи створення системи підтримки прийняття 

рішень в землеустрої України. [Текст] / М.А. Кухар // Сучасні аспекти 

формування ринку нерухомості: вітчизняний та міжнародний досвід: тези 

доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції 9 листопада                

2017 року. – Харків, 2017. –  С. 114-116. 

16. Кухар М.А. Характеристика методики розробки онтології земельних 

відносин України [Текст] / М.А. Кухар // Застосування інформаційних 

технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку: тези 

доповідей міжнародної науково-практичної конференції 14-15 березня              

2018 року. – Харків, 2018 – С. 9-10. 

17. Метешкін К. О., Кухар М. А. Возможности применения 

геоинформационных систем при администрировании недвижимого имущества. 

[Текст] / К. О. Метешкін, М. А. Кухар // Європейські стандарти економічного 

розвитку, оцінки землеустрою та кадастру: шляхи їх реалізації в Україні: тези 

доповідей міжнародної науково-практичної конференції 26-27 березня                   

2015 року. – Харків, 2015. – С. 111-115. 

18. Кухар М. А., Метешкін К. О., Варава І. М. Обґрунтування 

актуальності використання геоінформаційних технологій для оцінювання 

нерухомості в Україні. [Текст] / М. А. Кухар, К. О. Метешкін, Варава І. М. // 

Інтеграційні процеси та інноваційні технології. Досягнення та перспективи 

технічних наук (іноземними мовами): тези доповідей міжнародної науково-

практичної конференції 2015 року. –  Харків, 2015. –  С. 311-313. 



 

 

 

22 

19. Метешкін К. О., Кухар М. А. Концептуальні положення використання 

ГІС для вирішення прикладних завдань землеустрою. [Текст] / К. О. Метешкін, 

М. А. Кухар // Комп'ютерні технології в міському та регіональному 

господарстві: тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції 2015 року. – Харків, 2015. –  С. 121. 

20. Метешкін К. О. Кухар М. А., Особенности организации 

функционирования жизненного цикла системы администрирования. [Текст] /  

К. А. Метешкин, М.  А.  Кухар. // Шляхи удосконалення землеустрою, кадастру 

та геоінформаційного забезпечення в сучасних умовах: матеріали Всеукр. 

наук.-прак. конф. 27-28 березня 2016 року. –  Харків, 2016, –  С. 200-202. 

21. Kouhar M.A., Metechkin C.O., Varava I.M. (2016). Prise de decision dans 

l’amenagemant foncier sur la base de l’outin mathematique disponible /                           

M.A. Kouhar, C.O. Metechkin, I.M. Varava. –  Integration processes and innovative 

technologies (P. 434-436). Kharkiv [in Ukrainian]. 

 

АНОТАЦІЯ 

 

Кухар М. А. Моделі комп'ютерної підтримки прийняття рішень системи 

земельних відносин в Україні. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології». – 

Харківський національний університет міського господарства                                   

імені О.М. Бекетова, Харків, 2018. 

Дисертація присвячена актуальній науково-практичній задачі, яка полягає 

в представленні суперечливих і суб’єктивних знань багаторівневих систем 

адміністрування слабостроктурованих предметних галузей, в тому числі 

земельні відносини. 

Моделі представлення знань були розроблені за рахунок використання 

методів онтологічного інжинірингу, корпусної лінгвістики, математичної 

логіки, а також алгебри відносин, теорії категорій і алгоритмізації. 

Розроблені в дисертаційному дослідженні моделі представлення знань у 

комп'ютерних системах підтримки прийняття рішень доведені до конкретних 

програм, а також були впровадженні на підприємствах. 

Ключові слова: система підтримки прийняття рішень, формалізація,  

формальна теорія, логіка предикатів, теорія категорій, корпусна лінгвістика, 

онтологія. 
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Кухар М. А. Модели компьютерной поддержки принятия решений 
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук 

(доктора философии) по специальности 05.13.06 «Информационные 

технологии». – Харьковский национальный университет городского хозяйства 

имени А. Н. Бекетова, Харьков, 2018. 

Диссертация посвящена актуальной научно-практической задачи, 

которая заключается в представлении противоречивых и субъективных знаний 

многоуровневых систем администрирования слабостроктурованих 

предметных областей, в том числе земельные отношения. 

Модели представления знаний были разработаны за счет использования 

методов онтологического инжиниринга, корпусной лингвистики, 

математической логики, а также алгебры отношений, теории категорий и 

алгоритмизации.  

Разработанные в диссертационном исследовании модели представления 

знаний в компьютерных системах поддержки принятия решений доведены до 

конкретных программ, а также были внедрены на предприятиях. 

Ключевые слова: система поддержки принятия решений, формализация, 

формальная теория, логика предикатов, теория категорий, корпусная 

лингвистика, онтология. 

 

ABSTRACT 

 

Kukhar M. A. Models of computer support for making decisions on the land 

relations system in Ukraine. – Manuscript copyright. 

Thesis for the degree of candidate of technical sciences in specialty 05.13.06 

«Information technology». – O. M. Beketov National University of Urban Economy 

in Kharkiv, Kharkiv, 2018. 

The thesis deals with the topical scientific and applied problem of representing 

contradictory and subjective knowledge of multilevel administration systems of 

weakly structured subject areas, including land relations. 

The scientific and practical task envisages the transformation of declarative 

knowledge of the subject field in the form of mathematical and informational models 

for organization and filling of knowledge base of the decision support system in order 

to implement the operative functioning of this system in the chosen field. 

The purpose of the thesis is to increase the efficiency of decision-making by 

developing models of knowledge representation in the system of land administration. 

The following tasks are solved to achieve the goal: 

 analyze the subject matter; 

 analyze mathematical methods and models for presentation of knowledge in 

decision support systems; 

 develop a structural model of the knowledge base of the decision support 

system; 

 develop a procedural model to represent knowledge of a multilevel 

administration system; 
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 develop a method to implement the ontology of a multilevel administration 

system, based on the formalization of declarative knowledge; 

 approbation of the proposed method and models. 

The object of research is the decision support process in multilevel systems. 

Subject of research is the mathematical and informational models of 

knowledge representation in the system for support of land administration decision 

making in Ukraine. 

The following methods were used to achieve the goals: system analysis with 

the purpose of scientific substantiation of the relevance of building a decision-making 

system in the field of land relations; isotonic mapping with the purpose of rational 

borrowing of the land administration system structure as a benchmark for a multilevel 

system; case linguistics for ontological engineering with the aim of revealing 

relations between subjects and objects of the subject area; theories of categories that 

ensured the construction of models of high level abstraction and generalization of 

knowledge of the subject area; mathematical logic that will provide the construction 

of models for presentation of knowledge by the logic of predicates and formal 

theories. 

Models of presentation of knowledge developed in the thesis research are 

brought to specific algorithms and programs in computer decision support systems. 

The main results published in 21 scientific works, including 1 monograph in 

co-authorship, 9 articles in professional editions of Ukraine, 4 of them - in the 

publications included in international scientific-mathematical bases, 1 - in the 

periodical foreign professional edition, 11 theses of reports in conference materials. 

The first section analyzes land relations in Ukraine and other countries of the 

world which showed a number of disadvantages in land relations of Ukraine which 

should be corrected and the world practice should be used as a standard. Thus, it is 

suggested to consider the possibility of using the world practice of land management 

in Ukraine. The system of land management is presented in a generalized form as a 

multi-level administration system which can be used in alternative industries as well. 

The analysis of authors' research with the subject of the dissertation was conducted 

and models and methods of presentation of knowledge that can be used to achieve the 

goals of the dissertation were identified. 

The second section proposes a conditional standard for multilevel 

administration systems using the results of the analysis. The methods of category 

theory are used to represent the knowledge structure of a multi-level administration 

system in the form of a model. It implements the representation of declarative 

knowledge in a formal form which ensures their use to solve problems in the subject 

area. Taking the structural model of the knowledge base of the multilevel 

administration system as a basis, a model of the procedure for implementing the 

interaction of elements of the knowledge base in the decision-making system was 

developed, also, using the methods of the theory of categories. 

The third section describes the method of constructing the ontology of a 

multilevel administration system developed through the use of logical-linguistic, 
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logical-semantic models and models constructed by the theory of categories methods 

for a more detailed presentation of knowledge as well as their further use in practice. 

It provides a consistent, structured and logical transformation of declarative 

knowledge into a formal form for solving the tasks of the subject field. 

The fourth section confirms the practical value of the study results. The 

approbation of the developed models and method is carried out on the example of the 

field of land relations where the land legislation was used as the basis for 

representing declarative knowledge. As a result, the knowledge was obtained in 

formal form, then, they were presented and transformed in the form of algorithms on 

the basis of which software tools were developed. 

Models of presentation of multi-level administration systems knowledge 

developed in the thesis research allow to reflect weakly structured, biased and 

contradictory declarative knowledge in a hierarchical, structured form. All knowledge 

of the representation of these models are linked and have certain relationships among 

themselves depending on the task being solved and they have clear boundaries and 

notation. The developed models ensure the relevance of knowledge in the system to a 

certain extent. 

Key words: decision support system, formalization, formal theory, predicate 

logic, category theory, corpus linguistics, ontology. 
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