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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 

Мета Отримання студентами загальних та спеціальних 

знань з теоретичних, методологічних та 

технологічних основ створення геоінформаційних 

систем підтримки прийняття рішень в різних 
прикладних областях. 

Компетентність СК25.1.4 Знання функцiональних можливостей та 

принципiв iнтеграцiї ПС та методiв 

багатокритерiального аналiзу прийняття рiшень. 

Результат навчання ПР28.Застосовувати та iнтегрувати моделі та методи 

прийняття рiшень для обґрунтування та прийняття 

управлінських i технічних рішень засобами ПС, за 

умов багатокритерiальностi, невизначеності та 
ризику 

Базові знання 1. Основи теорії прийняття рішень і експертного 

оцінювання; 

2. Моделі та методи прийняття рішень за умов 

багатокритеріальності та їх формалізація в 

географічному просторі; 

3. Методи прийняття рішень за умов нечіткості 

інформації, невизначеності та ризику; 

4. Моделі та методи групового прийняття рішень; 

технології інтеграції методів прийняття рішень в 
геоінформаційні системи. 

Базові вміння 1. Застосовувати методи та моделі теорії прийняття 

рішень для обґрунтування та прийняття 

управлінських і технічних рішень засобами ГІС,  

за умов багатокритеріальності, невизначеності та 

ризику; 

2. Використовувати та створювати інструменти 

програмної реалізації моделей прийняття рішень; 

3. Інтегрувати методи прийняття рішень та 

багатокритеріального аналізу рішень в 

геоінформаційні системи. 

Базові навички Знати принципи розробки просторових систем 
підтримки прийняття рішень 

Пов’язані силлабуси – 

Попередня дисципліна Картографічні WEB-сервіси 

Наступна дисципліна – 

Кількість годин лекції: 27 год.; 

лабораторні заняття: 27 год; 

самостійна робота студентів: 126 год. 



2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
2.1 Лекційні модулі 

 

Код Назва модуля та тем 
Кількість годин 

аудиторні СРС 

ЗМ-Л1 Основи багатокритеріального прийняття 

рішень в ГІС 

• Вступ. Історія та основні тренди розвитку 

просторового багатокритеріального 

прийняття рішень. Поєднання ГІС та 

багатокритеріального аналізу рішень, як засіб 

структуризації просторових проблеми. 

• Модель багатокритеріального прийняття 

рішень в ГІС. Побудова ієрархії прийняття 

рішень. Визначення альтернатив та критеріїв 

в географічному просторі. Врахування 

обмежень, що накладаються на рішення. 

Визначення множини допустимих 

альтернатив. Способи декомпозиції вихідної 

геопросторової інформації на шари критеріїв. 

Модель багатокритеріального прийняття 

рішень в ГІС. Різні стратегії прийняття 

рішень. Нечіткість інформації та 

невизначеність переваг ОПР. Аналіз 

чутливості.) 

• Підготовка геоданих для 
багатокритеріального аналізу рішень в ГІС. 

Джерела геоданих. Растеризація шарів 

критеріїв. Інструменти просторового 

моделювання та ГІС аналізу для підготовки 

шарів критеріїв до процедури 

багатокритеріального аналізу рішень. 
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ЗМ-Л2 Методи багатокритеріального прийняття 

рішень в ГІС 

• Методи стандартизації атрибутів 
критеріїв. Методи стандартизації критеріїв, 

засновані на оцінці діапазону значень 

альтернатив. Використання апарату теорії 

нечітких множин та нечіткої логіки. Методи 

фазифікації атрибутів альтернатив. 

Процедура перекласифікації растрів 

• Методи врахування експертної інформації 

та переваг ОПР. Метод аналізу ієрархій. 
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5 

 

 
7+5 



 Методи ідеальної точки. Методи класу 
OUTRANKING. 

  

ЗМ-Л3 Прикладні геоінформаційні систем 

підтримки прийняття рішень 

• Оператори агрегування. Оператори min, max, 

середнє арифметичне. Оператор зважена 

сума. OWA оператор Ягера. 

• Принципи розробки ГІС підтримки 

прийняття рішень в різних прикладних 

областях. Побудова карт ранжування 

територій за ступенем придатності. 

Багатокритеріальна оцінка територій. 

Багатокритеріальний вибір варіантів 

розміщення територіально-розподілених 

об’єктів. 
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4 
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6+5 

Залікова контрольна робота  5 

Разом: 27 56 

 

Консультації: 

Кузніченко Світлана Дмитрівна, понеділок 12
45

 – 14
20

 год. 320 ауд. НЛК№1 

 
2.2 Практичні модулі 

 

Код Назва модуля та тем 
Кількість годин 

аудиторні СРС 

ЗМ-П1 1) Структуризація проблеми. Розробка ієрархії 

прийняття рішень. Імпортування шарів карти з 

картографічного сервісу OpenStreetMap. 

2) Обробка вихідних геоданих. Врахування 

обмежувальних факторів. Створення шару 

обмежень. 

3) Растеризація векторних шарів 

4 

 

 
4 

 
3 
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7 

 
7 

ЗМ-П2 1) Стандартизація критеріїв методом оцінки 2 

 
4 

2 

4 

7 

 
7 

7 

7 

 діапазонів 
 2) Стандартизація критеріїв з використанням 
 апарату теорії нечітких множин 
 3) Перекласифікація шарів критеріїв 
 4) Способи формалізації експертних знань та 
 переваг ОПР. Розрахунок вагових коефіцієнтів 
 критеріїв. 

ЗМ-П3 1) Агрегування атрибутів критеріїв оператором 2 7 
 нечіткого накладання   

 2) Агрегування атрибутів критеріїв оператором 2 7 



 зваженого накладання 

3) Інтерпретування результатів аналізу. 

Формування рекомендацій для ОПР. 

 
2 

 
7 

Разом: 27 70 

 

Перелік лабораторій та лабораторного обладнання: 

Лабораторні роботи проводяться в комп’ютерних класах кафедри інформаційних 

технологій (ауд. 319, 324, 327, 328, 329). Під час проведення лабораторних робіт 

використовується наступне програмне забезпечення: ГІС-пакети ArcGIS, QGIS, 

Excel. 

 
 

Консультації: 

Кузніченко Світлана Дмитрівна,, вівторок 12
45

 – 14
20

 год. 330 ауд. НЛК№1 

 

2.3 Самостійна робота студента та контрольні заходи 
 

 
 

Код 
Завдання на СРС та контрольні заходи 

Кількість 
годин 

Строк 
проведення 

ЗМ-Л1  Підготовка до лекційних занять 11 1-3 тижні 

 Підготовка до модульної контрольної роботи № 1 5 1-3 тижні 

 Модульна контрольна робота № 1 (обов’язкова)  4 тиждень 

ЗМ-Л2  Підготовка до лекційних занять 14 4-7 тижні 

 Підготовка до модульної контрольної роботи № 2 5 4-7 тижні 

 Модульна контрольна робота № 2 (обов’язкова)  7 тиждень 

ЗМ-Л3  Підготовка до лекційних занять 11 8-9 тижні 
 Підготовка до модульної контрольної роботи № 3 5 9 тиждень 

 Модульна контрольна робота № 3 (обов’язкова)   

ЗМ-П1  підготовка до усного опитування напередодні 

відповідної лабораторної роботи (обов’язкове) 

 підготовка до захисту звіту з лабораторних робіт 
(обов’язковий) 

6 1-3 тижні 

5х3=15 1-3 тижні 

ЗМ-П2  підготовка до усного опитування напередодні 

відповідної лабораторної роботи (обов’язкове) 

 підготовка до захисту звіту з лабораторних робіт 
(обов’язковий) 

8 4-7 тижні 

 
5х4=20 4-7 тижні 

ЗМ-П3  підготовка до усного опитування напередодні 

відповідної лабораторної роботи (обов’язкове) 

 підготовка до захисту звіту з лабораторних робіт 
(обов’язковий) 

6 8-9 тижні 

 
5х3=15 8-9 тижні 

Залік 5  

Разом: 126  



1. Методика проведення та оцінювання контрольного заходу для ЗМ-Л1 
Контроль проводиться після вивчення лекційного матеріалу за лекційним 

модулем ЗМ-Л1 в формі письмової модульної контрольної роботи в якій 

студенти відповідають на 5 запитань. Результати роботи оформлюються на 

окремому аркуші. Час, що виділяється на виконання контрольної роботи 

визначається при видачі завдання і не перевищує 1 академічної години. 

Максимальна оцінка за кожну контрольну роботу відповідного лекційного 

модуля складає 10 балів, тобто 2 бали за кожну правильну відповідь. 

Критерії оцінювання результатів контрольного заходу: відмінно (9-10 

балів); добре (7-8 балів); задовільно (5-6); незадовільно (менше 5 балів). 
 

2. Методика проведення та оцінювання контрольних заходів ЗМ-Л2, ЗМ- 

Л3 
Контроль проводиться після вивчення лекційного матеріалу за 

відповідними лекційними модулями в формі письмової модульної контрольної 

роботи в якій студенти відповідають на 5 запитань. Результати роботи 

оформлюються на окремому аркуші. Час, що виділяється на виконання 

контрольної роботи визначається при видачі завдання і не перевищує 1 

академічної години. 

Максимальна оцінка за кожну контрольну роботу відповідного лекційного 

модуля складає 15 балів, тобто 3 бали за кожну правильну відповідь. 

Критерії оцінювання результатів контрольного заходу: відмінно (14-15 

балів); добре (11-13 балів); задовільно (9-10); незадовільно (менше 9 балів). 
 

3. Методика підсумкового оцінювання контрольних заходів для всіх 

лекційних модулів 

Підсумкова оцінка за всі лекційні модулі дорівнює сумі набраних балів за 

лекційні модулі ЗМ-Л1, ЗМ-Л2, ЗМ-Л3, яка не може перевищувати 40 балів. 

Якщо обов’язкові заходи контролю виконуються студентом після строків, 

визначених у програмі навчальної дисципліни, кількість балів, що може 

отримати студент, не може перевищувати 60% від максимально можливої для 

цієї форми контролю. 
 

4. Методика проведення та оцінювання контрольного заходу для ЗМ-П1 

За практичний модуль ЗМ-П1 встановлена максимальна оцінка 15 балів. 

Практичний модуль ЗМ-П1 складається з трьох лабораторних робіт, за якими 

встановлена максимальна оцінка 5 балів. 

Контроль по кожній лабораторній роботі проводиться в формі: 
– усного опитування при підготовці до кожної лабораторної роботи з 

метою допуску до її виконання (кількість запитань – до 4, 

максимальна кількість балів – 2), 

– захисту результатів лабораторної роботи наведених у звіті до 

лабораторної роботи (кількість запитань залежить від ходу 



виконання студентом роботи і якості звіту, максимальна кількість 

балів – 3). 

Для кожної лабораторної роботи, якщо студент за усне опитування 

одержав 1 і менше балів він не допускається до виконання роботи. 
Для кожної лабораторної роботи при захисті результатів студент може 

одержати від 1 до 5 балів. 

Підсумковою оцінкою за кожну лабораторну роботу буде сума балів за 

усне опитування і захист результатів. Якщо обов’язкові заходи контролю 

виконуються студентом після строків, визначених у програмі навчальної 

дисципліни, кількість балів, що може отримати студент, не може перевищувати 

60% від максимально можливої для цієї форми контролю. 

Підсумковою оцінкою за практичний модуль ЗМ-П1 буде сума балів за всі 

лабораторні роботи. Критерії оцінювання результатів контрольного заходу для 

ЗМ-П1: 13 балів і більше – відмінно, 11…12,9 – добре, 8…10,9 балів – 

задовільно, менше 8 балів – незадовільно. 

 

5. Методика проведення та оцінювання контрольного заходу для ЗМ-П2 

За практичний модуль ЗМ-П2 встановлена максимальна оцінка 30 балів. 

Практичний модуль ЗМ-П2 складається з чотирьох лабораторних робіт. 

Контроль по кожній лабораторній роботі проводиться в формі: 

– усного опитування при підготовці до кожної лабораторної роботи з 

метою допуску до її виконання (кількість запитань – до 4, 

максимальна кількість балів – 2), 

– захисту результатів лабораторної роботи наведених у звіті до 

лабораторної роботи (кількість запитань залежить від ходу 

виконання студентом роботи і якості звіту, максимальна кількість 

балів – від 3 до 8 в залежності від номеру лабораторної роботи). 

Розподіл балів, які може отримати студент за виконання лабораторних 

робіт ЗМ-П2, має наступний вигляд: 

Змістовний 

модуль 

 

Розділи 
Максимальна 

сума балів 

 

 

 
ЗМ-П2 

1. Стандартизація критеріїв методом оцінки 

діапазонів 

2. Стандартизація критеріїв з використанням 

апарату теорії нечітких множин 

3. Перекласифікація шарів критеріїв 

4. Способи формалізації експертних знань та 

переваг ОПР. Розрахунок вагових 

коефіцієнтів критеріїв. 

5 (2+3) 
 

10 (2+8) 

 

5 (2+3) 

10 (2+8) 

 

Для кожної лабораторної роботи, якщо студент за усне опитування 

одержав 1 і менше балів він не допускається до виконання роботи. 

Підсумковою  оцінкою  за  кожну лабораторну роботу буде  сума  балів   за 
усне  опитування  і  захист  результатів.  Якщо  обов’язкові  заходи  контролю 



виконуються студентом після строків, визначених у програмі навчальної 

дисципліни, кількість балів, що може отримати студент, не може перевищувати 

60% від максимально можливої для цієї форми контролю. 

Підсумковою оцінкою за практичний модуль ЗМ-П2 буде сума балів за всі 

лабораторні роботи. Критерії оцінювання результатів контрольного заходу для 

ЗМ-П2: 27 балів і більше – відмінно, 22…26,9 – добре, 18…21,9 балів – 

задовільно, менше 18 балів – незадовільно. 

 

6. Методика проведення та оцінювання контрольного заходу для ЗМ-П3 
За практичний модуль ЗМ-П3 встановлена максимальна оцінка 15 балів. 

Практичний модуль ЗМ-П3 складається з трьох лабораторних робіт, за якими 

встановлена максимальна оцінка 5 балів. 

Контроль по кожній лабораторній роботі проводиться в формі: 
– усного опитування при підготовці до кожної лабораторної роботи з 

метою допуску до її виконання (кількість запитань – до 4, 

максимальна кількість балів – 2), 

– захисту результатів лабораторної роботи наведених у звіті до 

лабораторної роботи (кількість запитань залежить від ходу 

виконання студентом роботи і якості звіту, максимальна кількість 

балів – 3). 

Для кожної лабораторної роботи, якщо студент за усне опитування 

одержав 1 і менше балів він не допускається до виконання роботи. 
Для кожної лабораторної роботи при захисті результатів студент може 

одержати від 1 до 5 балів. 

Підсумковою оцінкою за кожну лабораторну роботу буде сума балів за 

усне опитування і захист результатів. Якщо обов’язкові заходи контролю 

виконуються студентом після строків, визначених у програмі навчальної 

дисципліни, кількість балів, що може отримати студент, не може перевищувати 

60% від максимально можливої для цієї форми контролю. 

Підсумковою оцінкою за практичний модуль ЗМ-П3 буде сума балів за всі 

лабораторні роботи. Критерії оцінювання результатів контрольного заходу для 

ЗМ-П3: 13 балів і більше – відмінно, 11…12,9 – добре, 8…10,9 балів – 

задовільно, менше 8 балів – незадовільно. 

 

7. Методика оцінювання за всіма змістовними модулями 
Підсумковою оцінкою за всіма змістовними модулями (ОЗ) буде сума 

балів за лекційні та практичні модулі. 

 

8. Методика проведення та оцінювання підсумкового контрольного заходу 

Підсумковий контрольний захід проводиться у формі залікової 

контрольної роботи (ЗКР) тестового типу в якій студенти відповідають на 20 

запитань. Результати роботи оформлюються на окремому аркуші. Час, що 

виділяється на виконання залікової контрольної роботи визначається при видачі 

завдання і не перевищує 1 академічної години. 
Студент вважається допущеним до підсумкового контролю з навчальної 



дисципліни, якщо він виконав всі види робіт поточного контролю, передбачені 

програмою дисципліни і набрав за накопичувальною системою суму балів не 

менше 50% від максимально можливої за теоретичну (більше 20 балів) та 

практичну (більше 30 балів) частини дисципліни. 

Максимальна оцінка за залікову контрольну роботу (ОЗКР) складає 100 

балів. Оцінка еквівалентна відсотку правильних відповідей на запитання. 

Критерії оцінювання результатів залікової контрольної роботи: 90 балів і більше 

правильних відповідей – відмінно, 74…89,9 балів – добре, 60…73,9 балів – 

задовільно, менше 60 балів – незадовільно. 

 

9. Методика підсумкового оцінювання за дисципліну 
Сума балів, яку одержав студент за лекційні модулі, за практичний модуль 

і за залікову контрольну роботу формують інтегральну оцінку студента з 

навчальної дисципліни. Інтегральна оцінка (В) за дисципліну розраховується за 

формулою: 

В = 0,75  ОЗ + 0,25  ОЗКР, 

 

де ОЗ – кількісна оцінка (у балах від максимально можливої в 100 балів) за 

всіма змістовними модулями, ОЗКР – кількісна оцінка (у балах від максимально 

можливої в 100 балів) залікової контрольної роботи. 

Інтегральна оцінка (В) за дисципліну за всіма системами оцінювання 
наведена у наступній таблиці: 

 

 
Визначен 

ня 

За системою 

університету 
(у відсотках) 

За націо- 

нальною 

системою 

За 

шка- 

лою 
ECTS 

відмінне виконання лише з незначною 
кількістю помилок 

90 – 100 
зараховано 

А 

вище середнього рівня з кількома поми- 
лками 

82 – 89,9 
зараховано 

B 

В загальному правильна робота з певною 
кількістю грубих помилок 

74 – 81,9 
зараховано 

C 

непогано, але зі значною кількістю по- 
милок 

64 – 73,9 
зараховано 

D 

виконання задовольняє мінімальні кри- 
терії 

60 – 63,9 зараховано E 

з можливістю перескладання 
35 – 59,9 

не зараховано 
FX 

з обов’язковим повторним курсом на- 
вчання 

1 – 34,9 
не зараховано 

F 

 

При цьому позитивна інтегральна оцінка з дисципліни (зараховано) 

одержується студентом за наступних умов: 



 студент не має наприкінці семестру заборгованості з дисципліни, 

 студент має на останній день семестру підсумкову суму балів 

поточного контролю достатню для одержання позитивної оцінки (ОЗ≥60 %), 

 студент має ОЗКР≥50 % від максимально можливої суми балів за 

залікову контрольну роботу. 

 

3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

Рекомендується наступний порядок вивчення дисципліни «Прийняття 

рішень засобами ГІС»: 

–зміст кожної теми курсу вивчається за допомогою навчальної та 

методичної літератури, що наведена в списку; 

–після  засвоєння   змісту  кожної   теми  курсу потрібно  відповісти на 
«запитання самоперевірки», що наведені у силлабусу і відповідній 

літературі; 

–якщо виникли питання при вивченні теоретичного матеріалу або при 

виконанні контрольних робіт, то потрібно звернутись до викладача, який 

проводив лекції. 
 

3.1 Модуль ЗМ-Л1 «Основи багатокритеріального прийняття рішень в 

ГІС» 
 

3.1.1. Повчання 

 

Розділи модуля ЗМ-Л1 формують у студентів уявлення про загальні 

принципи побудови ієрархії прийняття рішень, методи визначення множини 

допустимих альтернатив та критеріїв в географічному просторі, способи 

декомпозиції вихідної геопросторової інформації на шари критеріїв, та 

врахування невизначеності переваг особи, що приймає рішення. 

При вивченні цих розділів необхідно звернути увагу на модель 

багатокритеріального аналізу рішень в ГІС. 

Програма ЗМ-Л1. Основи багатокритеріального прийняття рішень в ГІС 

Вступ [4, с.238-285] 

Історія та основні тренди розвитку просторового багатокритеріального 

прийняття рішень. Поєднання ГІС та багатокритеріального аналізу 

рішень, як засіб структуризації просторових проблеми. 

Модель багатокритеріального прийняття рішень в ГІС [2, с.266-320] 

Побудова ієрархії прийняття рішень. Визначення альтернатив та 

критеріїв в географічному просторі. Врахування обмежень, що 

накладаються на рішення. Визначення множини допустимих 

альтернатив. Способи декомпозиції вихідної геопросторової інформації на 

шари критеріїв. Модель багатокритеріального прийняття рішень в ГІС. 



Різні стратегії прийняття рішень. Нечіткість інформації та 

невизначеність переваг ОПР. Аналіз чутливості. 

Підготовка геоданих для багатокритеріального аналізу рішень в ГІС 

[3, с.42-62] 

Джерела геоданих. Растеризація шарів критеріїв. Інструменти 

просторового моделювання та ГІС аналізу для підготовки шарів критеріїв 

до процедури багатокритеріального аналізу рішень. 

 
3.1.2. Питання для самоперевірки 

 

Запитання, що входять до тестів до модуля ЗМ-Л1 і являють собою 

необхідний мінімум знань, який потрібний для засвоєння дисципліни 

«Прийняття рішень засобами ГІС», наведені нижче: 
1) Дайте визначення системи підтримки прийняття рішень. Назвіть 

особливість просторових систем підтримки прийняття рішень. 

2) В чому полягає первинна обробка даних? Для чого її використовують? 

3) Які завдання вирішуються за допомогою методів прийняття рішень? 

4) Назвіть фактори, що впливають на успішність роботи систем підтримки 

прийняття рішень. 

5) Надайте визначення та сформулюйте відмінності між ризиковими та не 

ризиковими завданнями, які ставить особа, що приймає рішення. 

6) Поясніть в чому полягає принципова відмінність між випадковістю і 

нечіткістю? 

7) Які вимоги ставляться до якості інформації, яка використовується в 

системі прийняття рішень. 

8) Назвіть рівні використання інформації. Надайте їм стислу характеристику. 

9) В чому полягає багатокритеріальний аналіз рішень? 

10) Які категорії проблем вирішуються методами багатокритеріального 

аналізу рішень? 

11) З яких елементів складається багатокритеріальний аналіз рішень? 

12) Для чого будується ієрархічна структура прийняття рішень? Який 

загальний вигляд вона має для просторових проблем? 

13) Дайте визначення критеріям та альтернативам. Які особливості їх 

представлення в географічному просторі? 

14) З яких етапів складається процес багатокритеріального аналізу рішень в 

ГІС? 

15) Поясніть яким чином виконується декомпозиція множини об’єктів в 

тематичні шари критеріїв. 



16) Які операції геопросторового аналізу найбільш затребувані при побудові 

шарів критеріїв? 

17) Опишіть компоненти матриці прийняття рішень для альтернатив та 

критеріїв, що представлені в растровій моделі даних. 

18) В чому полягає оверлійний аналіз? Наведіть приклади. 

19) Які інструменти ГІС найбільш часто виконуються при виконанні аналізу 

близькості? Наведіть приклади. 

20) В чому полягає аналіз поверхні в ГІС? Наведіть приклади. 

 

3.2 Модуль ЗМ-Л2 «Методи багатокритеріального прийняття рішень в 

ГІС» 
 

3.2.1 Повчання 

 

Розділи модуля ЗМ-Л2 формують у студентів уявлення про методи 

стандартизації критеріїв, які представлені растровими шарами в ГІС, та 

фазифікації атрибутів альтернатив. 

При вивченні цих розділів необхідно звернути увагу на процедуру пере 

класифікації растрових шарів в ГІС та методи прийняття рішень: метод аналізу 

ієрархій, метод ідеальної точки та методи класу OUTRANKING. 

Програма ЗМ-Л2. Методи багатокритеріального прийняття рішень в ГІС 

Методи стандартизації атрибутів критеріїв. [5, с.234-264] 

Методи стандартизації критеріїв, засновані на оцінці діапазону значень 

альтернатив. Використання апарату теорії нечітких множин та 

нечіткої логіки. Методи фазифікації атрибутів альтернатив. Процедура 

перекласифікації растрів. 

Методи врахування експертної інформації та переваг ОПР. [1, с.163- 

221] Метод аналізу ієрархій. Методи ідеальної точки. Методи класу 

OUTRANKING 

 

3.2.2 Питання для самоперевірки 

 

Запитання, що входять до тестів до модуля ЗМ-Л2 і являють собою 

необхідний мінімум знань, який потрібний для засвоєння дисципліни 

«Прийняття рішень засобами ГІС», наведені нижче: 
1) Наведіть відомі вам методи масштабування (стандартизації) атрибутів 

критеріїв? Для чого виконується стандартизація атрибутів? 

2) Опишіть особливості виконання процедури оцінки діапазону? 

3) Дайте визначення функції корисності. 

4) Опишіть процедуру стандартизації атрибутів критеріїв з 

використанням апарату теорії нечітких множин. 



5) Дайте визначення лінгвістичній змінній. 

6) Опишіть процедуру фазифікації шарів критеріїв. Як її можна здійснити 

в середовищі ГІС? 

7) Які види функцій належностей найбільш часто використовують на 

практиці? Чому? 

8) Наведіть аналітичні записи відомих вам функцій належностей. 

9) Як відбувається процес перекласифікації растрових шарів в пакеті 

ArcMap? 

10) Опишіть особливості побудови правил нечіткого виводу. 

11) Як виконується розрахунок ваг критеріїв за допомогою метода аналізу 

ієрархій? 

12) Назвіть відомі вам методи розрахунку ваг критеріїв. Іх переваги та 

недоліки. 

13) Опишіть процедуру побудови матриці парних порівнянь. 

14) Для чого використовується лінгвістична шкала Сааті? 

15) Для чого розраховується індекс узгодженості в методі аналізу ієрархій? 

Чому він повинен дорівнювати? 

16) Опишіть метод розрахунку ваг критеріїв на основі ентропії. 

17) В чому полягає метод ідеальної точки? Його переваги та недоліки. 

18) Опишіть особливості застосування методів класу Outranking. 

19) В чому заклечається відмінність методів PROMETHEE та ELECTRE? 

20) Опишіть яким чином методи прийняття рішень можуть бути 

інтегровані в ГІС. 

 
3.3 Модуль ЗМ-Л3 «Прикладні геоінформаційні систем підтримки 

прийняття рішень» 

 

3.3.1 Повчання 

 

Розділи модуля ЗМ-Л3 формують у студентів уявлення про принципи 

розробки ГІС підтримки прийняття рішень в різних прикладних областях, 

побудови карт ранжування територій за ступенем придатності та 

багатокритеріальної оцінки територій. 

При вивченні цих розділів необхідно звернути увагу на оператори 

агрегування min, max, зважена сума та OWA оператор Ягера. 

Програма ЗМ-Л3. Прикладні геоінформаційні систем підтримки прийнят- 

тя рішень 

Оператори агрегування. [3, с.141-171] 



Оператори min, max, середнє арифметичне. Оператор зважена сума. 

OWA оператор Ягера. 

Принципи розробки ГІС підтримки прийняття рішень в різних 

прикладних областях. [2, с.375-430] 

Побудова карт ранжування територій за ступенем придатності. 

Багатокритеріальна оцінка територій. Багатокритеріальний вибір 

варіантів розміщення територіально-розподілених об’єктів. 

 

3.3.2 Питання для самоперевірки 

 

Запитання, що входять до тестів до модуля ЗМ-Л3 і являють собою 

необхідний мінімум знань, який потрібний для засвоєння дисципліни 

«Прийняття рішень засобами ГІС», наведені нижче: 

1) Наведіть методи агрегування, які можуть бути використані в ГІС. 

2) З якою метою виконується агрегування атрибутів критеріїв? 

3) Назвіть відомі оператори агрегування, які реалізовані у вигляді 

окремих інструментів в ГІС ArcGIS? 

4) Яким чином виконується агрегування з використанням нечітких 

арифметичних операцій перетину та об’єднання? 

5) Наведіть аналітичний запис оператору нечіткого усереднення. 

6) Опишіть інструменти накладення (група Overlay) пакету ArcGIS. 

7) Як виконується інструмент «зважене накладання»? 

8) Як виконується інструмент «нечітке накладання»? 

9) В чому заклечається фізична суть оператора Ягера? 

10) Яким чином оператор Ягера дозволяє врахувати ставлення особи, що 

приймає рішення, до ризику? 

11) Наведіть приклади функцій належності нечітких квантифікаторів. 

12) Дайте визначення нечіткому квантифікатору. 

13) Дайте визначення RIM квантифікатору. 

14) Наведіть характеристики RIM квантифікаторів при різних значеннях 

параметру α відповідно до ставлення ОПР до ризику. 

15) Надайте класифікацію проблем інтеграції інтеграції 

багатокритеріального аналізу рішень в ГІС. 

16) Поясніть особливості індивідуального та групового прийняття рішень. 

17) Поясніть особливості прийняття рішень в умовах визначеності та 

невизначеності. 

18) Поясніть призначення аналізу чутливості. 

19) Наведіть приклади існуючого програмного забезпечення ГІС, в які 

інтегровані методи багатокритеріального аналізу рішень. 



20) Наведіть приклади просторових задач прийняття рішень. 

 

 
3.4 Модуль ЗМ-П1 „Практичний модуль” 

 

При вивченні практичного модуля студенти набувають уміння імпортувати 

геодані з картографічних веб-сервісів, виконувати обробку вихідної просторової 

інформації та растрування векторних шарів, використовувати інструменти 

просторового моделювання та ГІС-аналізу для формування обмежувальних зон 

[2,3,8,9]. 

При вивченні цього модуля необхідно звернути увагу на практичне 

застосування одержаних теоретичних знань про структуризацію проблеми 

шляхом розробки ієрархії прийняття рішень. 

Перевірка якості засвоєних знань і одержаних навичок при вивченні цього 

модуля здійснюється викладачем під час проведення лабораторних занять 

шляхом усного опитування з наведених для теоретичного модуля ЗМ-Л1 питань  

і перевіркою якості виконання лабораторної роботи. 

 
3.5 Модуль ЗМ-П2 „Практичний модуль” 

 

При вивченні практичного модуля студенти набувають уміння виконувати 

стандартизацію та перекласифікацію шарів критеріїв методом оцінки діапазону 

та з використанням апарату теорії нечітких множин, розраховувати вагові 

коефіцієнти важливості критеріїв. [2,3,8,9]. 

При вивченні цього модуля необхідно звернути увагу на практичне 

застосування одержаних теоретичних знань про методи формалізації експертних 

знань про предметну галузь та відношення особи, що приймає рішення, до 

ризику. 

Перевірка якості засвоєних знань і одержаних навичок при вивченні цього 

модуля здійснюється викладачем під час проведення лабораторних занять 

шляхом усного опитування з наведених для теоретичного модуля ЗМ-Л2 питань  

і перевіркою якості виконання лабораторної роботи. 

 
3.6 Модуль ЗМ-П3 „Практичний модуль” 

 

При вивченні практичного модуля студенти набувають уміння виконувати 

агрегування атрибутів критеріїв операторами нечіткого та зваженого накладання, 

виконувати аналіз чутливості, інтерпретувати результати аналізу. [2,3,8,9]. 

При вивченні цього модуля необхідно звернути увагу на практичне 

застосування одержаних теоретичних знань про принципи розробки ГІС 

підтримки прийняття рішень в різних прикладних областях, побудови карт 

ранжування територій за ступенем придатності та багатокритеріальної оцінки 

територій. 

Перевірка якості засвоєних знань і одержаних навичок при вивченні цього 



модуля здійснюється викладачем під час проведення лабораторних занять 

шляхом усного опитування з наведених для теоретичного модуля ЗМ-Л3 питань  

і перевіркою якості виконання лабораторної роботи. 

 
 

4. ПИТАННЯ ДО ЗАХОДІВ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО 

КОНТРОЛЮ 

 
4.1. Тестові завдання до модульної контрольної роботи модуля ЗМ-Л1 

 

1. Сформулюйте принципові відмінності просторових систем підтримки 

прийняття рішень [4, с.238-285]. 

2. Наведіть моделі, методи та алгоритми аналізу даних, які можуть бути 

використані в просторових СППР [2, с.266-320]. 

3. Поясніть суть класифікації просторових задач прийняття рішень на 

ризикові і не ризикові [4, с.238-285]. 

4. Дайте визначеність нечіткості та невизначеності вихідної інформації [1, 

с.163-172]. 

5. Перелічите вимоги, що висуваються до якості вихідної інформації в 

СППР [4, с.238-285]. 

6. Дайте визначення багатокритеріальному аналізу рішень [2, с.266-320]. 
7. Перелічите основні етапи виконання процесу багатокритеріального 

аналізу рішень в ГІС [2, с.266-320]. 

8. Перелічите проблеми, що можуть бути інтерпретовані в географічному 

просторі та вирішені методами багатокритеріального аналізу рішень [3, 

с.42-62]. 

9. Перелічите відомі вам класифікації методів багатокритеріального 

аналізу рішень [3, с.42-62]. 

10. Перелічите, які методи збору геопросторової інформації можуть бути 

використані для виконання багатокритеріального аналізу в просторових 

СППР [3, с.42-62]. 

 

4.2. Тестові завдання до модульної контрольної роботи модуля ЗМ-Л2 

 

1. Назвіть основні етапи обробки вихідної геопросторової інформації в 

просторових СППР при виконанні багатокритеріального аналізу рішень 

[4, с.210-224]. 

2. Які операції геопросторового аналізу можуть бути використані на етапі 

обробки вихідної інформації в багатокритеріальному аналізі рішень? [5, 

с.234-264] 

3. Які інструменти атрибутивного аналізу даних можуть бути використані 

на етапі обробки вихідної інформації в багатокритеріальному аналізі 

рішень? [5, с.234-264] 



4. Які інструменти аналізу поверхні можуть бути використані на етапі 

обробки вихідної інформації в багатокритеріальному аналізі рішень? [5, 

с.234-264] 

5. Які інструменти аналізу близькості можуть бути використані на етапі 

обробки вихідної інформації в багатокритеріальному аналізі рішень? [5, 

с.234-264] 

6. Які інструменти оверлійного аналізу даних можуть бути використані на 

етапі обробки вихідної інформації в багатокритеріальному аналізі 

рішень? [5, с.234-264] 

7. Який з нижчеперелічених методів не може бути використаний в 

процедурі багатокритеріального аналізу рішень для розрахунку ваг 

критеріїв? [1, с.163-221] 

8. Для проведення багатокритеріального аналізу рішень обрана територія, 

растрова карта якої має прямокутну форму, тобто представлена 

прямокутною матрицею комірок растру, що складається з n рядків та m 

стовбців. Аналіз виконується за k критеріями. Скільки альтернатив 

розглядається у задачі? [5, с.234-264] 

9. Поясніть яким чином можуть бути враховані невизначенності в 

перевагах ОПР в багатокритеріальномуц аналізі рішень? [1, с.163-221] 

10.  Оберіть методи, які можуть бути використані для стандартизації 

атрибутів критеріїв. [5, с.234-264] 

 
 

4.3. Тестові завдання до модульної контрольної роботи модуля ЗМ-Л3 

 

1. На чому засновані просторові системи підтримки прийняття рішень? 

Оберіть вірні відповіді. [2, с.375-430] 

2. Опишіть для чого використовується оверлійний аналіз в процедурі 

багатокритеріального аналізу рішень. Його призначення та засоби 

реалізації в ГІС [3, с.141-171]. 

3. Які з перелічених операторів агрегування є некомпенсаційними? [3, 

с.141-171] 

4. Альтернатива оцінюється за 3-ма критеріями: С1, С2, С3. Кожний 

критерій має свою вагу: W1, W2, W3. Чому буде дорівнювати загальна 

оцінка альтернативи при умові, що для агрегування використовується 

метод зваженої суми? [1, с.172-183] 

5. Який з перелічених операторів агрегування завдяки наявності ваг 

порядку дозволяє враховувати різні форми компромісу між оцінками 

альтернатив? [1, с.172-183] 

6. Наведіть визначення лінгвістичного квантифікатору. [1, с.172-183] 
7. Оберіть вигляд функції належності лінгвістичного квантифікатору «для 

більшості» [1, с.172-183] 

8. Альтернатива оцінюється за 3-ма критеріями: С1, С2, С3. Кожний 

критерій має свою вагу: W1, W2, W3. Чому буде дорівнювати загальна 



оцінка альтернативи при умові, що для агрегування використовується 

метод максимуму? [1, с.172-183] 

9. Альтернатива оцінюється за 3-ма критеріями: С1, С2, С3. Кожний 

критерій має свою вагу: W1, W2, W3. Чому буде дорівнювати загальна 

оцінка альтернативи при умові, що для агрегування використовується 

метод мінімуму? [1, с.172-183] 

10. Оберіть зі списку сучасні програмні засоби, що побудовані на інтеграції 

в ГІС методів багатокритеріального аналізу рішень [4, с.180-221]. 

 

4.4. Тестові завдання до заліку 

 

1. На чому засновані просторові системи підтримки прийняття рішень? 

Оберіть вірні відповіді [2, с.375-430]. 
2. Процедура перетворення необроблених значень атрибутів альтернатив 

за різними критеріями в порівняльні одиниці називається... [3, с.141- 

171]. 
3. Який з нижчеперелічених методів не може бути використаний в 

процедурі багатокритеріального аналізу рішень для розрахунку ваг 

критеріїв? [1, с.172-183] 

4. Які з перелічених операторів агрегування є некомпенсаційними? [3, 

с.141-171] 

5. Дано три критерія які ранжовані за убиванням їх важливості C1, C2, C3. 

Їх ваги W1, W2, W3 були розраховані методом ранжування. Оберіть 

відповідь з вірними вагами критеріїв [1, с.172-183] 

6. Альтернатива була оцінена за трьома критеріями: С1, С2, С3. Чому буде 

дорівнювати загальна оцінка альтернативи при умові, що вона була 

розрахована з використанням операції нечіткого перетину. [1, с.172-183] 

7. Альтернатива була оцінена за трьома критеріями: С1, С2, С3. Чому буде 

дорівнювати загальна оцінка альтернативи при умові, що вона була 

розрахована з використанням операції нечіткого об’єднання. [1, с.172- 

183] 

8. Територія дослідження представлена двома растрами. У першого растра 

R1 розмір комірки n м, у другого растра R2 – 2*n м. Відповідно до 

процедури багатокритеріального аналізу рішень, який з растрів має 

більшу множину альтернатив. [5, с.234-241] 

9. Яку з перелічених проблем вирішує багатокритеріальний аналіз рішень? 
10. Якими інструментами геобробки в ГІС можна виконати SQL запит до 

атрибутивної таблиці? [5, с.424-227] 

11. Який з перелічених операторів агрегування завдяки наявності ваг 

порядку дозволяє враховувати різні форми компромісу між оцінками 

альтернатив? [1, с.172-183] 

12. З використанням яких інструментів геообробки в ГІС можна 

розрахувати експозицію? [2, с.113-143] 

13. З використання яких інструментів геообробки в ГІС можна знайти 

буфер, наприклад, для побудови санітарних зон? [2, с.113-143] 



14. До інструментів якого виду аналізу відноситься оператор зважена сума? 

[2, с.113-143] 

15. Яка з метрик близькості реалізована та найбільш часто використовується 

в ГІС? [2, с.113-143] 

16. Метод багатокритеріального аналізу рішень відноситься до... [4, с.210- 

224] 

17. Оберіть характеристики якими повинні обов'язково володіти критерії 

при виконанні багатокритеріального аналізу рішень. [4, с.210-224] 

18. На якому етапі багатокритеріального аналізу рішень може 

використовуватися метод аналізу ієрархій? [4, с.210-224] 

19. Який з нижче перелічених методів не відноситься до методів 

багатокритеріального аналізу рішень? [4, с.210-224] 

20. Для багатокритеріального аналізу рішень обрана територія, растрова 

карта якої має прямокутну форму n рядків на m стовбців. Територія 

аналізується за трьома критеріями. Розрахуйте кількість альтернатив. [5, 

с.234-241] 

21. На якому етапі багатокритеріального аналізу рішень може 

використовуватися метод зважена сума? [4, с.210-224] 

22. Оберіть вигляд функції належності лінгвістичного квантифікатору «для 

більшості» [1, с.172-183] 

23. Оберіть вигляд функції належності лінгвістичного квантифікатору 

«принаймні для одного» [1, с.172-183] 
24. Оберіть вигляд функції належності лінгвістичного квантифікатору «для 

всіх» [1, с.172-183] 

25. Дії якого оператору агрегування буде ідентичним застосування OWA 

оператора Ягера з лінгвістичним квантифікатором «принаймні для 

одного»? [1, с.172-183] 

26. Дії якого оператору агрегування буде ідентичним застосування OWA 

оператора Ягера з лінгвістичним квантифікатором «для всіх»? [1, с.172- 

183] 

27. Оберіть зі списку сучасні програмні засоби, що побудовані на інтеграції 

в ГІС методів багатокритеріального аналізу рішень [4, с.180-221]. 

28. Наведіть визначення лінгвістичного квантифікатору. [1, с.172-183] 
29. Оберіть методи, які можуть бути використані для стандартизації 

атрибутів критеріїв. [4, с.210-224] 

30. Які операції геопросторового аналізу можуть бути використані на етапі 

обробки вихідної інформації в багатокритеріальному аналізі рішень? [5, 

с.234-264] 

31. Які інструменти атрибутивного аналізу даних можуть бути використані 

на етапі обробки вихідної інформації в багатокритеріальному аналізі 

рішень? [5, с.234-264] 

32. Які інструменти аналізу поверхні можуть бути використані на етапі 

обробки вихідної інформації в багатокритеріальному аналізі рішень? [5, 

с.234-264] 



33. Які інструменти аналізу близькості можуть бути використані на етапі 

обробки вихідної інформації в багатокритеріальному аналізі рішень? [5, 

с.234-264] 

34. Які інструменти оверлійного аналізу даних можуть бути використані на 

етапі обробки вихідної інформації в багатокритеріальному аналізі 

рішень? [5, с.234-264] 

35. Які з перелічених класифікацій підходять для просторових задач 

прийняття рішень [4, с.210-224]. 

36. Перелічите, які методи збору геопросторової інформації можуть бути 

використані для виконання багатокритеріального аналізу в просторових 

СППР [4, с.42-62]. 

37. Для чого призначений аналіз чутливості? [4, с.210-224] 

38. На якому етапі багатокритеріального аналізу зазвичай виконується 

декомпозиція? [4, с.210-224] 

39. Для чого в операторі Ягера призначені ваги порядку? [1, с.172-183] 

40. Який з перелічених методів не може бути використано для 

стандартизації атрибутів критеріїв? [4, с.210-224] 
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