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.ABSTRACT.

SECTION XXVI. ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION
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В процесі розробки проектів планування просторового розвитку
територій виконують їх оцінку, як функцію здатну задовільнити певною мірою
соціально-економічну, рекреаційну, оздоровчу, природоохоронну та іншу
потребу населення. При цьому стає важливим встановити критерії забезпечення надійного та ефективного функціонування території в поєднанні з її цільовим призначенням. В цьому випадку , слід встановити не тільки назви
критеріїв і їх числові значення, але й степінь їх впливу на кінцевий результат.
Одним із базових чинників оцінки територій може бути індекс її якості,
визначений на єдиній економіко-математичній основі . Індекс цінності території, в даному випадку, характеризуватиме спроможність цілого комплексу
інженерно-інфраструктурного,
техніко-промислового,
економічного,
демографічного,природного та інших видів ресурсів задовільнити цільове та
ефективне функціонування території в межах стабільності природних екосистем. Зауважимо, що окремі території є складною функціональною системою,
оцінка якої може бути виконана на основі безпосередніх вимірів, але й може
бути визначена з певною достовірністю експертним шляхом. Індекс цінності
території визначимо, використавши адитивну зважену функцію виду
I = W1A1 + W2A2 + … +WnAn ,
(1)
де: W1 , W2 ,… ,Wn - вагові коефіцієнти окремих чинників або їх груп;
А1 , А2 ,… , Аn – інтегральні показники рівнів відповідно чинників 1,2,…n.
Вагові коефіцієнти окремих чинників або їх груп визначають за формулою
Wi =∑𝑛𝑗=1 𝐵ij/ ∑𝑛𝑖=1 ∑𝑁
(2)
𝑗=1 𝐵 ij ,
де: Wi – ваговий коефіцієнт фактору І; N – число експертів; n – кількість чинників;
Вij – бальна оцінка окремого і чинника, визначена j експертом.
Використання даного методичного підходу вимагає наявності
досвідчених фахівців-експертів, які б могли кваліфіковано встановити домінуючі
чинники впливу на функціональне та цільове використання території, а також
розробити відповідну шкалу оцінок ( бальну, індексну тощо). В даному випадку,
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де N - число експертів; n - число факторів; d i - відхилення суми рангів (балів)
окремого фактору від середнього значення всіх факторів.
Тобто
n

d i = Вi −

 Вi
i =1

.
(4)
Коефіцієнт конкордації може приймати значення від 0 до 1.
При значеннях К 0,5 можна вважати, що території для визначення I
потребують більш детальних досліджень, що вимагає підсилення експертної
групи фахівцями або використання новітніх технологій і методик.
Висновки. Представлена теоретична модель визначення індексу цінності
територій може бути одним із найважливіших чинників їх функціонального
формування і використання. Вона дозволяє визначити не тільки значення
індексів цінності, але й встановити вплив окремих факторів на їх значення та
цінити степінь достовірності отриманих результатів, що сприятиме більш
ефективному процесу розробки проектних рішень при формуванні
стратегічних планів комплексного розвитку територій.
n
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пропонується бальна шкала.Зауважимо, що інтегральні показники Аі будуть
різними в залежності від функціонального використання території [1].
Наприклад, основними чинниками або їх групами, які вагомо впливають на
індекс цінності замкнутих водойм є: продуктивність; якісний стан води;
екологічне значення; цільове використання; тип, глибина та заростання
рослинністю водного об’єкту; місцезнаходження; можливості регулювання
водної поверхні [2]. Для містобудівної території такими чинниками є: наявність
інженерно-технічної інфраструктури, об’єктів соціально-культурного та
побутового призначення, доступність до громадського транспорту і місць праці,
екологічний стан довкілля і рекреаційні зони тощо [3].
Важливим етапом реалізації даного методичного підходу є встановлення
достовірності до отриманих значень індексів цінності територій та
встановлення рангів експертів. З цією метою використовують теорію оцінки
експертних суджень. Основним критерієм узгодженості експертних оцінок є
коефіцієнт конкордації [4], який можна визначити за спрощеною формулою

