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РОЗМІЩЕННЯ НОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В РАЙОНІ ІНДУСТРІАЛЬНИХ МІСТ
Об’єктом дослідження роботи є розміщення де xij – план розміщення нових підприємств.
нових підприємств в районах великих індустріальЗа умов, що всі підприємства повинні бути поних міст. Предметом дослідження є моделі прийнят- будовані й уведені в дію.
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тя рішень що до раціонального розміщення нових
підприємств з погляду забезпечення екологічної
 xij  1 ,  xij  1 .
i 1
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рівноваги регіона та країни.
Метою роботи є розробка моделей оптимальРішення цієї задачі дозволило знайти міста роного розміщення нових підприємств, при якому ін- зміщення нових підприємств та нанести їх коордитегральна характеристика збитку, якого зазнає на- нати та потужність на карту України (рис. 1).
вколишнє природне середовище держави Україна, буде
мінімальною.
За даними «Національної
доповіді про стан навколишнього природного середовища
в Україні в 2010 році» в індустріальному секторі економіки України безліч об'єктів
становлять потенційну небезпеку для життєдіяльності населення. Найбільш насиченими небезпечними об'єктами є
Донецька, Запорізька, Луганська, Львівська, Сумська й
Рис. 1. Розміщення нових підприємств біля індустріальних міст України
Херсонська області. У зв'язку
Другий крок виконується із застосуванням ГІСіз цим передбачається виконати реструктуризацію
технологій,
які забезпечують можливість врахувати
виробництва в районах цих міст: закрити деякі старі
такі важливі фактори для розміщення нових підпривиробництва, створити декілька нових підприємств.
В загальному випадку така задача належить до ємств як: геологічні, гідрологічні, кадастрові, екозадач прийняття рішень в умовах невизначеності, номічні та інші. Засоби інструменту Spatial Analyst
коли невідомі математична постановка задачі, віро- пакету ArcGIS 9 дозволяють вирішувати такі задачі
гідності настання подій, нечіткими є мета, критерії, завдяки можливості побудови двох типів моделей:
представлення та процесів [2].
альтернативи, присутні багато критеріїв [1].
Пропонований підхід може бути застосованим
Вирішення задачі пропонується виконати за
для прийняття рішень що до управління розподіледекілька кроків.
На першому кроці виконується пошук оптима- ними ресурсами (матеріальними, фінансовими, трульного плану розміщення нових підприємств, при довими, інформаційними та іншими) на підприємстякому інтегральна характеристика збитку, якого вах усіх форм власності та видів діяльності.
зазнає навколишнє природне середовище держави
Україна, буде мінімальною. Ця задача є задачею
прийняття рішень в умовах визначеності. Для цього
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