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ВСТУП 

 

Сучасний етап технологічного прогресу у сільському господарстві і зок-

рема в тваринництві, характеризується зростаючою складністю та інтенсифіка-

цією технологічних процесів виробництва певного виду продукції, необхідніс-

тю системного аналізу всієї багатоманітності визначальних факторів і зв’язків 

між ними, багатокомпонентністю цільової функції якості продукції і жорсткими 

обмеженнями на технологічні режими. 

Реалізація математичних моделей технологічних процесів і апаратів на 

ПЕОМ в цілому чи поелементно дає інженеру-досліднику, проектувальнику та 

іншим фахівцям інструмент для аналізу і пошуку найбільш обґрунтованих 

проєктних рішень і робочих режимів в умовах експлуатації об’єктів із забезпе-

ченням: 

- вивчення характеру взаємозв’язків параметрів технологічних процесів з 

аналізом їх впливу на термодинамічні, масові, вартісні та інші показники; 

- дослідження впливу зовнішніх умов на співвідношення параметрів про-

цесів, а також на термодинамічні, техніко-економічні та інші показники; 

- чисельної оцінки додаткових капітальних вкладень, а також зниження 

коефіцієнта корисної дії, зміни приведених затрат та інших показників процесів 

у випадку відхилення поточних значень параметрів від оптимальних через 

будь-які технічні обмеження; 



- вибору оптимальних режимів технологічного процесу і роботи облад-

нання; 

- приймання в діалоговому режимі оптимальних рішень при проектуванні 

технологічних комплексів і обладнання галузей. 

 

Змістовий модуль 1: «ОПТИМІЗАЦІЙНІ МОДЕЛІ ТА ЇХ ОСОБЛИ-

ВОСТІ ДЛЯ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ» 

Тема 1. ПОСТАНОВКА ТА ПРИКЛАДИ ЗАДАЧ ЛІНІЙНОГО ПРО-

ГРАМУВАННЯ (ЗЛП) 

Основні поняття та визначення 

Об'єкт (от лат. Оbjectum − предмет) – усе те, на що спрямована людська 

діяльність. Будь який об'єкт дослідження є нескінченно складним і характери-

зується нескінченним числом станів і параметрів. 

Процес − певна сукупність дій, спрямованих на досягнення поставленої 

мети. 

Система − це внутрішньо організована сукупність взаємозв’язаних еле-

ментів, що утворює єдине ціле і спільно діє для досягнення поставленої цілі. 

Властивість – здатність системи виявляти ті чи інші сторони у процесі 

взаємозв’язку і взаємодії. 

Гіпотеза (от греч. Hypothesis – підстава, припущення) − певні передба-

чення, приблизні судження про причинно – наслідкові зв'язках явищ, засновані 

на деякій кількості досвідчених даних, спостережень, здогадів. 

Аналогія (от греч. Analogia − відповідність, домірність) – уявлення про 

будь - яку схожість між об'єктами (суттєвим або несуттєвим). 

Експериме́нт − спроба, дослід, які потребують підтвердження чи спрос-

тування. 

Проблема − суперечлива ситуація, виступає як протилежні позиції в по-

ясненні будь - яких явищ, об'єктів, процесів і потребує адекватної теорії для її 

вирішення. 

Задача − проблемна ситуація з явно заданою метою, яку необхідно досяг-

ти; в більш вузькому сенсі завданням також називають саму цю мету, дану в 

рамках проблемної ситуації, тобто те, що потрібно зробити. 

Модель и моделювання − універсальні поняття, атрибути одного із най-

більш потужних методів наукового пізнання у різноманітних галузях ніби пі-

знання системи, процесу або явища. 

Модель (лат. Мodulus − міра, зразок, норма) − це штучно створений лю-

диною абстрактний, або матеріальний об'єкт, який має такі ж або подібні з ним 

властивості. 

Моделювання (англ. scientific modelling, simulation) – заміна досліджува-

ного об'єкта (оригіналу) його умовним образом, описом або іншим об'єктом 

(моделлю) і визначення властивостей оригіналу шляхом дослідження властиво-

стей моделі. 

Моделювання − це процес створення та дослідження моделі, а модель – 

засіб (форма) наукового пізнання. 



Методологія моделювання довгий час розвивалася незалежно окремими 

науками. Була відсутня єдина система понять, єдина термінологія. Лише посту-

пово стала усвідомлюватися роль моделювання, як універсального методу нау-

кового пізнання. У тваринництві метод моделювання почав широко застосову-

ватись із другої половини ХІХ століття, що зумовлено зростом рівня зоотехніч-

ної науки. 

Моделювання, як метод дослідження, завжди, так чи інакше, працює в ті-

сному зв'язуванні з науковою теорією. В основі моделювання лежить теорія по-

дібності, згідно якої абсолютна подібність можлива тільки при заміні одного 

об'єкту іншим таким самим. Цю ідею добре виразили А. Розенблют і Н. Винер, 

які стверджували, що кращій моделлю кота є інший кіт, а ще краще – той же 

самий кіт. 

У моделюванні абсолютна подібність не має місця. Модель –це спрощене 

подання реального процесу чи об’єкта. Будь-яка модель враховує лише най-

більш важливі зв’язки, основні сторони процесу, визначити які допомагає якіс-

ний аналіз, знання природи процесу, його структури і організації. Відповідність 

між реальним технологічним процесом і його моделлю повинно означати схо-

жість в поведінці, а не тотожність. Достатньо того, щоб модель добре відобра-

жала ті властивості які цікавлять дослідника і прояви аналізованого об'єкту або 

процесу. Однак ніхто й ніщо не може бути моделлю самого себе. Модель фік-

сує існуючий рівень пізнання про досліджуваний об'єкт. Неможливо створити 

універсальну модель, котра могла б відповісти на всі запитання, що викликають 

інтерес; кожна з них дає лише наближений опис процесу, причому в різних мо-

делях знаходять відображення різні його властивості. 

До моделювання звертаються тоді, коли досліджувати реальний об'єкт з 

усією сукупністю його властивостей практично неможливо, недоцільно або не-

зручно. Крім основного призначення моделі, наданого у визначенні, до нього 

можливо додати ще три головні властивості моделі: 

1) модель − завжди представник певного оригіналу; 

2) модель охоплює не всі властивості оригіналу, а тільки ті які дослідник 

вважає суттєвими; 

3) модель однозначно відповідає оригіналу (ця відповідність встановлю-

ється для окремих об’єктів всередині певного проміжку часу). 

Специфічними особливостями моделювання як методу є: 

− цілісність вивчення процесу, оскільки можна побачити не тільки елеме-

нти, але і зв’язки між ними; 

− можливість вивчення процесу до його здійснення. При цьому стає мож-

ливим виявлення негативних наслідків та ліквідації або ослаблення їх до реаль-

ного прояву. 

Моделювання значною мірою корелюється з експериментом, абстрагу-

ванням й ідеалізацією, які відіграють важливу роль при побудові аналогів скла-

дних багаторівневих системних об'єктів, чиє функціонування залежить від ве-

ликої кількості показників. Подібні системні об'єкти відбиваються, реконстру-

юються й рефлексуються в різних, неминуче іноді взаємодоповнюючих, а іноді 

суперечних один одному моделях. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F


Створюючи модель технологічного процесу, пізнається об’єкті будується 

його формальний опис. 

Основними цілями моделювання є: 

- опис об’єкта; 

- пояснення об'єкта; 

- прогнозування поведінки і властивостей об'єкта. 

Моделювання базується на кількох основних принципах: 

1. Принцип інформаційної достатності − при повній відсутності інформа-

ції про об'єкт побудова його моделі неможливо. Однак, і за наявності повної 

інформації про об'єкт побудова його моделі просто не має сенсу. 

2. Принцип здійсненності − створювана модель повинна забезпечувати 

досягнення поставленої мети дослідження з імовірністю, що істотно відрізня-

ється від нуля. 

3. Принцип множинності моделей − створювана модель повинна відо-

бражати в першу чергу ті властивості реального об'єкта (системи), які цікавлять 

дослідника. Для повного дослідження об'єкту необхідно досить велика кількість 

моделей, що відображають досліджуваний об'єкт з різних сторін і з різним сту-

пенем деталізації. 

4. Принцип агрегатування − у більшості досліджень систему доцільно 

представити як сукупність підсистем, для опису яких виявляються придатними 

стандартні схеми. 

5. Принцип параметризації − модель будується у вигляді відомої системи, 

параметри якої невідомі. 

Моделювання має багатовекторний характер і його доцільно застосову-

вати в таких випадках: 

• об’єкт недоступний для безпосереднього дослідження; 

• об’єкт настільки складний, що дослідження його втрачає сенс через 

складність самого дослідження, або ж через наявність великої кількості побіч-

них для даного дослідження факторів; 

• дослідження на реальному об’єкті неможливі з деяких міркувань (мора-

льних, фінансових або конкурентних). 

Моделювання в науковому пізнанні скорочує витрати й строки дослі-

дження. Тим самим, моделювання виявляється ефективним науковим методом і 

дає можливість більш чітко ідентифікувати, аналізувати, а часом, навіть поліп-

шувати й раціоналізувати використання ресурсів й технологій виробництва 

продукції тваринництва. 

Таким чином, ідея моделювання відносно проста і в той же час інтуїтивно 

приваблива. Вона дозволяє експериментувати з об'єктами у тих випадках, коли 

робити це на реальному об'єкті практично неможливо, недоцільно або незруч-

но. 

Аксіоми теорії моделювання. 

Моделювання є самостійною областю знань, окремою наукою і характе-

ризується наступним набором аксіом. 



Аксіома 1. Модель не існує сама по собі, а виступає разом з де яким ма-

теріальним об'єктам, який вона представляє (заміщає) у процесі його вивчення 

або проектування. 

Аксіома 2. Для природних матеріальних об'єктів модель вторинна, тобто 

з'являється як наслідок вивчення та опису цього об'єкта (наприклад, модель до-

їльної установки, приміщення для утримання тварин). Для штучних матеріаль-

них об'єктів (створюваних людиною або технікою): модель відтворення стада, 

структури комбікорму первинна, так як передує появі самого об'єкта (напри-

клад, кормосуміші, приплоду). 

Аксіома 3. Модель завжди простіша об'єкта. Вона відображає тільки де-

які його властивості, а не представляє об'єкт «в повному поданні». Для одного 

об'єкта будується цілий ряд моделей, відображають його поведінку або власти-

вості з різних сторін або з різним ступенем деталізації. При нескінченному під-

вищенні якості моделі вона наближається до самого об'єкту. 

Аксіома 4. Модель повинна бути подібна тому об'єкту, який вона заміняє, 

тобто модель в певному сенсі є копією, аналогом об'єкта. Якщо в досліджува-

них ситуаціях модель поводиться так само, як і модельований об'єкт, або це ро-

збіжність невелика і задається дослідником, то говорять, що модель адекватна 

оригіналу. 

Аксіома 5. Побудова моделі не самоціль. Вона будується для того, щоб 

можна було експериментувати не з самим об'єктом, а з більш зручним для цих 

цілей його представником, званим моделлю. 

Класифікації моделей та моделювання 

Єдиної загальноприйнятої класифікації моделей та моделювання на сьо-

годнішній день не існує. 

Моделі характеризуються за трьома основними признаками: 

- приналежністю до певного класу задач (наприклад, управління техноло-

гічними процесами, управління технічними об'єктами, планово-економічні за-

вдання тощо); 

- приналежністю до певного класу об'єктів (фізичні, біологічні та ін.); 

- способом реалізації. 

За способом реалізації (представлення) моделі поділяються на матеріа-

льні (фізичні) і ідеальні. До цього умовного поділу призводить використання 

моделювання на теоретичному та емпіричному рівнях пізнання. 

Матеріальне моделювання – це моделювання, при якому дослідження 

об'єкта виконується з використанням його матеріального аналога, що відтворює 

основні фізичні, геометричні, динамічні, функціональні характеристики об'єкта. 

Ідеальне моделювання відрізняється від матеріального тим, що ґрунту-

ється не на матеріальній аналогії об'єкта й моделі, а на ідеальній або мисленій 

аналогії, і завжди носить теоретичний характер. 

Ідеальне моделювання є первинним по відношенню до матеріального. Іс-

нує два основні різновиди матеріального моделювання: натурне і аналогове мо-

делювання.  

Натурне – це моделювання, при якому реальному об'єкту ставиться у ві-

дповідність його збільшений або зменшений аналог, що допускає дослідження 



(в лабораторних умовах) за допомогою подальшого перенесення властивостей 

досліджуваних процесів і об'єктів на об'єкт на основі теорії подібності. Прикла-

дами натурних моделей є макети будівель, цехів, поточних ліній, кормоцехів. 

Аналогове −це моделювання, засноване на аналогії процесів і явищ, що 

мають різну фізичну природу, але однаково описуваних формально. В основу 

аналогового моделювання покладено збіг математичних описів різних об'єктів. 

Ідеальне моделювання поділяють на два основних типи: інтуїтивне і нау-

кове моделювання. 

Інтуїтивне моделювання, засноване на інтуїтивному (не обґрунтовану з 

позицій формальної логіки) поданні про об'єкт дослідження, непіддатливому 

формалізації або не мають потреби в ній. Прикладом інтуїтивної моделі навко-

лишнього світу можна вважати життєвий досвід фахівця, его вміння і знання, 

отримані від предків. Роль інтуїтивних моделей в науці надзвичайно висока. 

Наукове − це завжди логічно обґрунтоване моделювання, що використо-

вує мінімальне число припущень, прийнятих як гіпотез на підставі спостере-

ження за об'єктом моделювання. 

Головна відмінність наукового моделювання від інтуїтивного полягає не 

тільки в умінні виконувати необхідні операції і дії за власним моделюванню, 

але й у знанні «внутрішніх» механізмів, які використовуються при цьому. Зна-

ковим називають моделювання, що використовує в якості моделей знакові зо-

браження якого виду: схеми, графіки, креслення, набори символів та ін. Прик-

ладами таких моделей є математичні формули, циклограми та ін. Знакові моде-

лі у свою чергу прийнято поділяти на математичні й інформаційні моделі. 

Математичні моделі можуть бути аналітичними та імітаційними. При 

використання аналітичних моделей процеси функціонування елементів склад-

ної системи записуються у вигляді, деяких функціональних співвідношень (ал-

гебраїчних, і: інтегро − диференціальних, звичайно - різницевих та ін.) або ло-

гічних умов. 

При використанні імітаційних моделей, на відміну від аналітичних, на 

ПЕОМ відтворюється поточне функціонування технологічного процесу в де-

якому масштабі часу. При цьому вимагає відтворювати вхідні дії у вигляді на-

борів чисел − реалізацій процесів (а не числових характеристик, як при аналі-

тичному моделюванні). 

За функціональною ознакою і цілям змістовні моделі діляться на описо-

ві, пояснювальні, прогностичні. 

Описова модель − це будь-який опис об'єкта. 

Пояснювальна модель відповідає на питання, чому-небудь відбувається. 

Прогностична модель повинна передбачати поведінку об'єкта.  

Концептуальною моделлю називається змістовна модель, при формулю-

ванні якої використовуються поняття і уявлення предметних областей знань, 

що займаються вивченням об'єкта моделювання. Концептуальні моделі бувають 

логіко-семантичними, структурно - функціональними і причинно - наслідкові. 

Логіко - семантична модель є описом об'єкта в термінах і визначеннях 

відповідних предметних галузей знань, що включає всі відомі логічно несупе-

речливі затвердження і факти. 



При побудові структурно – функціональної моделі об'єкт зазвичай роз-

глядається як цілісна система, яку розчленовують на окремі підсистеми, пов'я-

зані структурними відносинами. Для представлення подібних моделей найчас-

тіше застосовують схеми, діаграми, карти. Причинно - наслідкова модель часто 

використовується для пояснення і прогнозування поведінки об'єкта і буває орі-

єнтована, насамперед, на виявлення головних взаємозв'язків між складовими 

елементами досліджуваного об'єкта, визначення впливу зміни будь - яких фак-

торів на стан компонентів моделі і на розуміння того, як в цілому буде функці-

онувати модель і чи буде вона адекватно описувати динаміку цікавлять параме-

трів об'єкта. 

Формальна модель є представленням концептуальної моделі за допомо-

гою формальних або алгоритмічних мов. До формальних належать математичні 

та інформаційні моделі. Із загальнонаукової точки зору математичне моделю-

вання - це ідеально наукова знакова формальне моделювання, при якому опис 

об'єкта здійснюється мовою математики, а дослідження моделі проводиться з 

використанням тих чи інших математичних методів. 

З розвитком обчислювальної техніки стали популярні інформаційні моде-

лі, що представляють, по суті, автоматизовані довідники, реалізовані за допо-

могою систем управління базами даних. У роботах з моделювання технічних 

систем матеріальне моделювання називають реальним і конкретизують інакше. 

Видами реального моделювання технічних систем і процесів є натурне 

і фізичне моделювання. 

До натурному моделюванню відносять науковий експеримент, комплек-

сні випробування, виробничий експеримент. До фізичного моделювання - мо-

делювання в реальному масштабі часу, моделювання в нереальному (змінено-

му) масштабі часу. При реальному моделюванні дослідження можуть викону-

ватися на самому об'єкті, на його частини або на його моделі. Залежно від хара-

ктеру досліджуваних процесів та фактору часу моделі поділяють на детерміно-

вані та стохастичні, статичні та динамічні, неперервні та дискретно -неперервні. 

Детерміновані моделі відображають процеси, для яких передбачається 

відсутність випадкових впливів, а у стохастичних враховують випадкові про-

цеси та події. 



  
 

 

Статичне моделювання застосовується для описування стану системи у 

фіксований момент: у= f(x), а динамічне  − для дослідження поведінки системи 

у часі: у =f(x, t). 

Дискретне, неперервне та дискретно – неперервне моделювання засто-

совуються для опису процесів, які змінюються у часі. 

Залежно від форми подання об’єкта моделювання поділяють на реальне 

та абстрактне. 

При реальному моделюванні використовують можливість дослідження 

характеристик на реальному об’єкті чи на його частині. 

При натурному моделюванні проводять дослідження на реальному 

об’єкті із подальшим обробленням результатів експерименту на основі теорії 

подібності. 

Фізичне моделювання здійснюється через відтворення досліджуваного 

процесу на моделі, яка в загальному випадку має відмінну від оригіналу приро-

ду, але однаковий математичний опис процесу функціонування. 

Абстрактне моделювання має різноманітні види: наочне, символьне, 

математичне. При наочному моделюванні на базі уявлень людини про реальні 

об’єкти створюють наочні моделі, що відображають явища та процеси, які від-

буваються в об’єкті. 

Абстрактна модель, яка спочатку народжується в голові людини існує у 

формі не до кінця усвідомлених уявних зображень. Такі моделі отримані вна-

слідок висновків, називаються вербальними (від. лат. Verbalize− усний). 



Символьне моделювання являє собою штучний процес створення 

об’єкта, який замінює реальний та виражає основні його властивості через пев-

ну систему знаків та символів. 

Символьне моделювання поділяється, в свою чергу, на мовленнєве та 

знакове. В основі мовленнєвого моделювання лежить деякий тезаурус, який 

утворюється із набору вхідних понять, причому цей набір має бути фіксованим. 

Тезаурус − це словник, який не містять неоднозначних слів. Кожному йо-

го слову відповідає лише одне поняття. 

Основні фактори, від яких залежить характер моделі. 

Дослідження математичної моделі дає змогу одержати характеристики 

реального об’єкта або системи. Вигляд математичної моделі залежить як від 

природи системи, так і від завдань дослідження. Математична модель системи 

містить, як правило, опис множини можливих станів системи та закон переходу 

із одного стану в інший. 

Для одного і того ж об'єкта можна створити велику кількість моделей. 

Характер моделі об'єкта залежить від наступних факторів: 

1) об'єкта дослідження (що досліджується ); 

2) проблеми та завдання дослідження (мети дослідження); 

3) апріорної інформації про об'єкт (що вже знаємо про об'єкт досліджен-

ня). 

1. Об'єкт дослідження. Для моделювання та дослідження об'єкта необ-

хідно виділити його з виробничого циклу виробництва продукції тваринництва, 

а також виявити всі дії на об'єкт з боку інших навколишніх об'єктів і реакцію 

досліджуваного об'єкта на ці впливи. Кожен об'єкт до початку дослідження має 

свою структуру, свої властивості і характеристики. У теорії моделювання вплив 

з боку навколишнього світу на об'єкт при його дослідженні називають вхідним 

впливом і представляють у вигляді вхідних факторів (у математичних моде-

лях їх називають вхідними змінними). 
Поведінка об'єкта і його прояви в навколишньому середовищі, що вини-

кають від зовнішнього впливу, називають відгуком об'єкта і представляють у 

вигляді вихідних факторів (у математичних моделях - вихідних змінних). 

Зовнішній вплив на об'єкт можна розділити на керуюче та обурювальне. 

Під обурювальним звичайно розуміють вплив на об'єкт з боку навколишнього 

середовища , параметри і закономірності якого випадковим чином змінюються 

в часі і недоступні для вимірювання, контролю і тим більше зміни в момент 

безпосереднього дослідження об'єкта. Під керуючим звичайно розуміють ціле-

спрямований вплив на досліджуваний об'єкт, параметри і закономірності якого 

можуть бути виміряні, проконтрольовані та змінені за бажанням суб'єкта в мо-

мент безпосереднього дослідження об'єкта. 

Параметри властивостей і структури об'єкта можуть бути відомі (або ви-

значені) на момент початку дослідження об'єкта і надалі змінюватися під зов-

нішнім впливом, будучи об'єктами вивчення. 

У моделюванні фактор - деяка змінна величина, що приймає в кожен мо-

мент часу деякий певне значення зі своєї області визначення і відбиває зовніш-

ній вплив на об'єкт або його відгук на цей вплив. Тоді вхідними факторами 



можна вважати властивості і структуру об'єкту до початку дослідження, а та-

кож керувальним і обурювальним впливами на об'єкт у процесі його дослі-

дження; вихідними факторами - властивості, структуру, поведінку об'єкта, змі-

нилися під впливом вхідних факторів. 

Всі об'єкти мають такі характеристики: 

● складність − визначається кількістю станів, у яких може перебувати 

об'єкт (за цим параметром розрізняють прості об'єкти, складні об'єкти і великі 

системи); 

● керованість − здатність об'єкта переходити з одного стану в інший під 

впливом ззовні і перебувати в цьому стані з заданою точністю заданий промі-

жок часу; 

● ступінь відтворюваності результатів − якщо розглядати об'єкт в одному 

і тому ж стані в різні моменти часу, то різниця в спостереженнях не повинна 

перевищувати деякого заданого значення (точності вимірювання). 

2. Проблема і завдання дослідження. У моделюванні розрізняють по-

няття «проблема» і «завдання». 

Проблема − різновид питання, що має чітко поставлену мету, але шляхи 

досягнення цієї мети в даний момент часу можуть бути невідомі. 

Завдання − різновид питання, що має чітко поставлену мету і відомі 

шляхи досягнення цієї мети. 

Задачі можливо класифікувати за: 

1. поставленим питанням: 

● прямі задачі (відповідають на питання: «Яка буде поведінка і прояв до-

сліджуваного об'єкта, якщо відомий зовнішній вплив, структура та властивості 

об'єкта?»); 

● зворотні завдання (відповідають на питання: «Якими мають бути струк-

тура та властивості об'єкта, якщо при відомому зовнішньому впливі відомі по-

ведінка і прояв об'єкта?» і «Яким має бути зовнішній вплив на об'єкта, якщо 

відома структура і властивості об'єкту, поведінка і прояв об'єкта?»). 

2. кількістю кроків рішення: 

● однокрокові (дуже прості) завдання; 

● багатокрокові завдання. 

3. умовам: 

● детерміновані задачі; 

● стохастичні задачі. 

4. кількісті вихідних змінних (факторів): 

● однокритеріальні задачі; 

● багатокритеріальні задачі. 

 

Системний підхід до вивчення об’єкту дослідження 

Спеціаліст с.-г. виробництва в процесі виробничої діяльності здійснює 

управління тими чи іншими системами: виробничими об’єктами, технологіч-

ними процесами, колективами робочих, підприємством, тощо. 

Управління державним, а нині і приватним виробництвом передбачає 

прийняття і реалізацію науково обґрунтованих рішень, що пов’язано із аналізом 



попереднього стану системи, виявленням її закономірностей, накопиченням да-

них про поведінку системи в певних умовах, прогнозуванням її в майбутньому. 

Знання про те як поведе себе система в різних формах управлінського 

впливу спеціалісти отримують шляхом імітування її поведінки на моделях. 

Моделі дозволяють відтворити поведінку системи в широкому діапазоні 

змінних умов, включаючи і такі, які в реальних умовах важко спостерігати, або 

які супроводжуються з великими затратами і ризиком. 

В результаті перевірки різних варіантів виробничих ситуацій появляється 

можливість дослідження різних варіантів розвитку системи і вибрати найкра-

щий з точки зору досягнення поставленої мети. 

Таким чином, ефективне управління передбачає: 

- Розгляд об’єкту як цілісної системи, яка функціонує в певному середо-

вищі. 

- Забезпечення достатньою інформацією про основні характеристики сис-

теми, і в першу чергу закономірностях її поведінки в різних умовах. 

- Розробку моделей, які являють собою відображення найбільш важливих 

властивостей систем у відповідній інформаційній системі. 

- Визначення стратегії розвитку системи, виходячи із мети її функціону-

вання – досягнення найкращих кінцевих результатів. 

- Обґрунтування ефективності досягнення поставленої мети, тобто вибір 

критерію оцінки якості варіантів розвитку системи за принципом оптимальнос-

ті. 

- Прийняття управлінських рішень на основі дослідження поведінки мо-

делі шляхом «прокручування» різних виробничих ситуацій при різних умовах 

із врахуванням технічних, технологічних, господарських, економічних, соціа-

льних і випадкових факторів. 

- Реалізацію рішень в управлінні реальною системою і аналіз реакції цієї 

системи на управлінський вплив. 

- Термін «система» загальноприйнятий (система машин, система рахун-

ків, система обладнання, система поглядів тощо). 

В кібернетиці ж система виступає як одна з фундаментальних загально-

методологічних категорій. Це сукупність елементів, і не механічний їх набір, а 

взаємозв’язаних і взаємодіючих елементів. Так, раціон це набір кормів , які ма-

ють різну поживність. Крім того, передбачається наявність цілеспрямованої 

взаємодії між елементами (кормами) з метою реалізації певної функції (отри-

мання оптимального раціону). 

Слід звернути увагу на відносність понять «система» і «елемент систе-

ми». Дана система може служити елементом системи іншої більш розширеної. 

Наприклад, раціон є елементом більш розширеної системи – технології 

виробництва продукції. Таким чином, системи більш низького порядку форму-

ють системи більш високого порядку. 

Системою називається відносно відокремлена і упорядкована сукупність 

бажано взаємозв’язаних елементів, які мають особливий зв’язок і здатні реалі-

зувати певні функції. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0


В залежності від мети дослідника один і той же об’єкт може виступати як 

елемент різних систем. 

Система знаходиться у певному середовищі, яке своїми елементами, які 

називають входами системи, певним чином впливає на систему, а елементи дії 

системи на середовище – виходами системи. 

Система підлягає впливу значної кількості факторів зовнішнього середо-

вища, а значить і може по різному реагувати на цей вплив (різні варіанти). 

 

 
Рис. 1. Система «Молочна ферма». 

 

Дослідження системи передбачає визначення її елементів, вираз їх у ви-

гляді змінних, вибір найбільш суттєвих із них, виходячи із мети дослідження, 

пошук різних значень змінних, виділення параметрів. 

Глибина дослідження системи залежить від ступеня деталізації на вході і 

виході – вирішуваного рівня. 

За ступенем складності системи є прості, складні і дуже складні і обу-

мовлено це кількістю елементів системи, складністю взаємозв’язку та кінцевою 

метою вирішення. 

Для складних систем в кібернетиці характерні ієрархічні (багатоступене-

ві) структури. Беручи до уваги любий елемент системи в якості відправного рі-

вня, його можна розглядати як підсистему вище стоячого рівня і в той же час як 

систему, яка включає підсистеми нижче стоячого рівня. 

Рівні ієрархії можуть відрізнятись по ознаках: 

- організаційному (визначення субординації при вирішенні управлінських 

задач); 

- тому чи іншому аспекту діяльності системи (рівню зв’язку по технології 

виробництва, руху матеріальних потоків); 
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- способу розділення складної проблеми на ієрархію більш простих задач 

тимчасовим інтервалам тощо. 

В кожному із названих випадків утворюються горизонтальні ієрархічні 

структури. 

Найбільший інтерес з точки зору управління представляють закономірно-

сті поведінки складних динамічних систем, у яких перехід із одного стану в ін-

ший здійснюється не миттєво, а поступово, а значить за процесом цим можна 

спостерігати і описати його. 

Послідовна зміна стану системи називається рухом. В широкому розумін-

ні рух системи це люба її зміна у часі. 

 
Види задач лінійного програмування та методика їх рішення за до-

помогою табличного процесора MICROSOFT EXCEL на ПЕОМ 

У межах тваринницького підприємства математичні методи використо-

вують за двома основними напрямками: регулювання технологічних процесів 

та оптимізації управління. Вся сукупність розв'язання екстремальних завдань 

називається математичним або оптимальним програмуванням. Термін 

«програмування» означає обчислення певних характеристик досліджуваного 

об'єкту або процесу з метою управління їх станом (змінами) з використанням 

відповідної математичної моделі. 

У математичному програмуванні виділяють такі основні розділи: лінійне 

програмування (ЛП), якщо ММ подається лише лінійними функціональними 

залежностями та нелінійне програмування, якщо при розбудові ММ використо-

вуються нелінійні функціональні залежності. 

При організації і плануванні виробництва продукції тваринництва засто-

совуються наступні групи математичних моделей. 

Управління запасами (ресурсами). Запас - це ресурс можливості вико-

нання будь-якого замовлення. Із збільшенням запасів створюються умови для 

більш ритмічної роботи виробництва. Якщо запасів не вистачає, то можливі 

значні збитки за рахунок невиконання зобов’язань. Але разом із збільшенням 

запасів збільшується мертвий капітал i витрати на зберігання. Виникає пробле-

ма управління запасами при найменших витратах. 

Розподіл ресурсів. Ресурси – це гроші, генетичний потенціал тварин, ко-

рма, матеріали, людська праця тощо. Ресурси завжди обмежені i в різних виро-

бах забезпечують різний прибуток. Виникає проблема розподілу людей, матері-

альних та інших ресурсів між виробами з метою отримання найбільшого при-

бутку. 

Ремонт та заміна технологічного обладнання. Застаріле обладнання 

вимагає витрат на ремонт i має знижену потужність. Потрібні розрахунки для 

прийняття рішення щодо темпів ремонту та заміни обладнання, які забезпечу-

ють найбільший прибуток. 

Задачі масового обслуговування. Розглядають питання створення та 

функціонування черг (в технологічному процесі, у зоні діяльності підприємст-

ва, лінійно - ротаційне схрещування). Потрібно розв’язати проблеми якісного 

обслуговування (використання) при мінімальних витратах на обладнання. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F


При вирішенні виробничих завдань ставиться певна мета, яку необхідно 

досягнути. При цьому ми маємо обмежену кількість ресурсів. Тому, виникає 

проблема вибору із багатьох варіантів рішення того варіанту, що забезпечує 

найкращий розподіл ресурсів. 

Модель завжди наповнена конкретним економічним змістом, 

"прив’язана" до визначеної проблеми виробництва. Вибір оптимального варіан-

ту визначається показником, який називають критерієм оптимальності. 

Загальна лінійна математична модель економічних процесів і явищ - так 

звана загальна задача лінійного програмування подається у вигляді: 

Задана система умов (обмежень) з n невідомих (змінних) х1, х2, …, хn 

 

{

𝑎11𝑥1 + 𝑎12𝑥2 +⋯+ 𝑎1𝑛𝑥𝑛{≤,≥,=}𝑏1,

𝑎21𝑥1 + 𝑎22𝑥2 +⋯+ 𝑎2𝑛𝑥𝑛{≤,≥,=}𝑏2,
………………

𝑎𝑚1𝑥1 + 𝑎𝑚2𝑥2 +⋯+ 𝑎𝑚𝑛𝑥𝑛{≤,≥,=}𝑏𝑚

        (1) 

 

 

та умова невід’ємності  змінних: 

 

𝑥1 ≥ 0, 𝑥2 ≥ 0,… , 𝑥𝑛 ≥ 0. (2) 

 

Необхідно знайти оптимальний розв’язок - значення змінних, які задово-

льняють вказаним умовам, тоді як цільова функція набуває екстремального 

(максимального чи мінімального) значення. 

 

𝐹 = 𝑐1𝑥1 + 𝑐2𝑥2 +⋯+ 𝑐𝑛𝑥𝑛 → 𝑚𝑎𝑥(𝑚𝑖𝑛)  (3) 

 

Методика рішення задач ЛП за допомогою засобу «ПОИСК РЕШЕ-

НИЯ» табличного процесора EXCEL на ПЕОМ 

Оптимізаційні виникають у зв’язку з багаточисельністю можливих варіа-

нтів функціонування конкретних систем, коли постає ситуація вибору альтер-

нативи, найкращої за певним правилом, критерієм, вимогою. 

Лінійні оптимізаційні можуть бути реалізовані, як за допомогою спеціалі-

зованих пакетів MATHCAD, TORA так і в середовищі табличного процесора 

EXCEL. 

Для того, щоб розв’язати задачу ЛП (лінійного програмування) в таблич-

ному редакторі Microsoft Excel, необхідно виконати такі дії. 

1. Ввести умову задачі: 

а) створити форму для введення умови задачі: 

• змінних; 

• цільової функції (ЦФ); 

• обмежень; 

• граничних умов;  

б) ввести початкові дані в форму: 

• коефіцієнти ЦФ; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Mathcad
http://www.sisyphus.ru/ru/srpm/Branch3/tora/
https://uk.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Excel


• коефіцієнти при змінних в обмеженнях; 

• праві частини обмежень; 

в) ввести залежність з математичної моделі в форму: 

• формулу для розрахунку ЦФ; 

• формули для розрахунку значень лівих частин обмежень; 

г) задати ЦФ (у вікні Поиск решения): 

• цільова комірка; 

• напрям оптимізації ЦФ; 

д) ввести обмеження і граничні умови (у вікні Поиск решения): 

• комірки з значеннями змінних; 

• граничні умови для допустимих значень змінних; 

• співвідношення між правими і лівими частинами обмежень. 

2. Розв’язати задачу: 

а) встановити параметри розв’язання задачі (у вікні Поиск решения); 

б) запустити задачу на розв’язання (у вікні Поиск решения);  

в) вибрати формат висновку розв’язання (у вікні Результаты поиска ре-

шения). 

ПОИСК РЕШЕНИЯ (приклад) 
ПОИСК РЕШЕНИЯ - це надбудова EXCEL, що дає можливість 

розв’язувати лінійні рівняння. Якщо в меню Сервис відсутня команда ПОИСК 

РЕШЕНИЯ, її потрібно активізувати. При використанні EXCEL 2007 необхід-

но: 

1. Натиснути значок Файл, а потім натисніть Параметри Excel. 

2. Вибрати команду Надстройки, а потім у вікні Управление вибрати 

пункт Надстройки Excel. 

3. Натиснути кнопку Перейти. 

4. У вікні Доступные надстройки  встановити прапорець Поиск реше-

ния і натиснути кнопку ОК. 

5. Після завантаження надбудови для пошуку рішення в групі Анализ на 

вкладки Данные стає доступна команда Поиск решения. 

Розглянемо приклад знаходження розв’язку для такої одноіндексної зада-

чі ЛП. 

Задача про управління запасами (ресурсами) 

Задача про управління запасами (ресурсами) - приклад 

Класична постановка. Підприємство випускає n різних виробів. Для їх 

виробництва потрібні m різних видів ресурсів (сировини, допоміжних матеріа-

лів, робочого часу і т.д.). Ці ресурси обмежені і складають в плановий період 

b1, b2, ..., bm умовних одиниць. Відомі також технологічні коефіцієнти aij, які 

вказують, скільки одиниць i-го ресурсу потрібно для виробництва вироби j-го 

виду (i = 1, m, j = 1, n). Нехай вигода, одержувана підприємством при виробни-

цтві (реалізації) одиниці виробу j-го виду, дорівнює cj. У плановому періоді всі 

показники bi, aij і cj передбачаються постійними. 

Класична постановка. 

https://www.youtube.com/watch?v=Fec7h829sws&ab_channel=%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=fys_WhnMZ0M&ab_channel=MoodleDonguu
https://www.youtube.com/watch?v=Xmo-M6a4wWI&ab_channel=StudyProf


Приклад. Оптимізувати використання виробничих ресурсів при досягнен-

ні максимального прибутку в умовах вимог по обов’язковому об’єму випуску 

молочних виробів. 

Є декілька виробничих ресурсів (молоко-сировина і робочий час облад-

нання). Обидва цих ресурсу мають обмеження по доступності. Для обох ресур-

сів є норми витрат на виготовлення одиниць (т) продукції трьох видів. Для про-

дукції кожного з трьох видів відомий прибуток, який отримує молокозавод при 

реалізації цієї продукції. Цільовою функцією, значенням якої є значення отри-

маного прибутку. Завод повинен випускати молоко в кількості, не менше де-

якого заданого числа. Обмежено доступну щоденну кількість молока. Молоко є 

і вихідною сировиною (ресурсом) і вихідним продуктом (перероблене і розфа-

соване молоко). Також обмежена кількість другого ресурсу – фонду робочого 

часу обладнання (вимір в год.), причому для двох продуктів (молоко і кефір) є 

загальне обмеження по фонду робочого часу обладнання, а для сметани – окре-

ме. 

Транспортна задача та її модифікації 

Математична структура цієї задачі характерна для великого класу  задач  

лінійного програмування, що називаються розподільчими, а реальний зміст їх 

може бути найрізноманітнішим, зовсім не зв'язаним із задачею про перевезення 

вантажів. 

Такою є, наприклад, задача оптимального добору, а також задачі розмі-

щення виробництва, баз та складів,  задачі оптимального призначення і т. п. 

Розподільчі задачі - це задачі по розподілу ресурсів, а транспортні - по 

перевезенню вантажів. Найбільш простий вид транспортної задачі – перевезен-

ня однорідного вантажу одним видом транспорту. 

Слід зауважити, що і власне транспортні задачі за своїм змістом поділя-

ються на кілька груп. Як правило, критерієм  поділу  є критерій оптимальності 

цільової функції задачі, а саме: задачі на мінімізацію вартості перевезень, задачі 

на мінімізацію строків перевезень, задачі на мінімізацію довжини маршрутів 

тощо. 

Звичайно, тут не можна охопити всю різноманітність задач транспортно-

го типу та методів їх розв'язування. Тому розглянемо лише найбільш відомі і 

широко вживані, що стали вже класичними. 

Транспортна задача – це особлива задача лінійного програмування, яку 

застосовують для визначення найбільш ефективного плану переведень однорі-

дної продукції або взаємозамінних продуктів із пунктів виробництва у пункти 

споживання. 

Класична постановка транспортної задачі.  
Загальна постановка транспортної задачі полягає в визначенні оптималь-

ного плану перевезень деякого однорідного вантажу з 𝑚 пунктів відправлення 

𝐴1, 𝐴2, … , 𝐴𝑚 до 𝑛 пунктів призначення 𝐵1, 𝐵2, … , 𝐵𝑛. При цьому як критерій 

оптимальності виступає або мінімальна вартість перевезень усього вантажу, або 

мінімальний час його доставки. 

Розглянемо транспортну задачу, критерій оптимальності якої складає мі-

німальну вартість перевезень вантажу. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0


Позначимо: 

𝑐𝑖𝑗– тарифи перевезень одиниці вантажу з 𝑖-го пункту відправлення до𝑗-го 

пункту призначення; 

𝑏𝑗– потреба в вантажі в 𝑗-му пункті призначення; 

𝑎𝑖– запаси вантажу в 𝑖-му пунктів відправлення; 

𝑥𝑖𝑗– кількість одиниць вантажу, який перевозиться з 𝑖-го пункту відправ-

лення до 𝑗-го пункту призначення. 

Математична постановка задачі полягає в визначенні мінімального зна-

чення функції 

𝐹 =∑∑𝑐𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

 (4) 

при умовах 

{
  
 

  
 ∑𝑥𝑖𝑗 = 𝑏𝑗 , (𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅

𝑚

𝑖=1

),

∑𝑥𝑖𝑗 = 𝑎𝑖 , (𝑖 = 1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑛

𝑗=1

),

𝑥𝑖𝑗 ≥ 0, (𝑖 = 1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅  }
  
 

  
 

 
(5) 

 

 

 

(6) 

 

Усякий невід’ємний розв’язок систем рівнянь (5), (6) і обумовлений мат-

рицею 𝑋 = (𝑥𝑖𝑗), (𝑖 = 1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅ )  називається планом транспортної задачі. 

План 𝑋∗ = (𝑥𝑖𝑗
∗), при якому функція (4) приймає своє мінімальне значен-

ня, називається оптимальним планом транспортної задачі. 

Звичайно дані записують у вигляді таблиці 1. 

Таблиця 1 

Матрична постановка задачі 

Пункти 

відправ-

лення 

Пункти призначення 

Запаси 
 …  …  

 
 

 

…  

 

…  

 
 

… … … … … … … 

 
 

 

…  

 

…  

 
 

… … … … … … … 

 
 

 

…  

 

…  

 
 

Потреби  …  …  … 

1B jB nB

1A 11c

11x

jc1

jx1

nc1

nx1
1a

iA 1ic

1ix

ijc

ijx

inc

inx ia

mA 1mc

1mx

mjc

mjx

mnc

mnx ma

1b jb nb



Загальна наявність вантажу в пунктах відправлення ∑ 𝑎𝑖
𝑚
𝑖=1 , загальна пот-

реба у вантажі в пунктах призначення ∑ 𝑏𝑗
𝑛
𝑗=1 . Якщо загальна потреба у вантажі 

в пунктах призначення дорівнює запасові вантажу в пунктах відправлення, тоб-

то 

 

∑𝑎𝑖

𝑚

𝑖=1

=∑𝑏𝑗

𝑛

𝑗=1

, (7) 

 

то модель такої задачі називається закритою (приклад розв’язання). 

Якщо ж зазначена умова не виконана, то модель називається відкритою (при-

клад розв’язання). 

Теорема. Для можливості розв'язання транспортної задачі необхідно, щоб 

запаси вантажу в пунктах відправлення дорівнювали потребам у пунктах приз-

начення, тобто виконувалася б умова (7). 

У випадку, якщо запаси перевищують потреби, тобто ∑ 𝑎𝑖
𝑚
𝑖=1 > ∑ 𝑏𝑗

𝑛
𝑗=1 , 

вводиться фіктивний (n+1) -й пункт призначення з потребою 𝑏𝑛+1 = ∑ 𝑎𝑖
𝑚
𝑖=1 −

∑ 𝑏𝑗
𝑛
𝑗=1  і відповідні тарифи вважаються рівними нулеві: 𝑐𝑖,𝑛+1 = 0, (𝑖 = 1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ).  

Таким чином маємо транспортну задачу, що задовольняє умові (7). 

Аналогічно, при ∑ 𝑎𝑖
𝑚
𝑖=1 < ∑ 𝑏𝑗

𝑛
𝑗=1  уводиться фіктивний m+1-й пункт від-

правлення з запасом 𝑎𝑚+1 = ∑ 𝑏𝑗
𝑛
𝑗=1 − ∑ 𝑎𝑖

𝑚
𝑖=1   і тарифи покладаються рівними 

нулеві 𝑐𝑚+1,𝑗 = 0, (𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅). Таким чином задача зводиться до звичайної транс-

портної задачі, з оптимального плану якої одержують оптимальний план вихід-

ної задачі. 

Число змінних  𝑥𝑖𝑗  дорівнює 𝑛 ∙ 𝑚 (m пунктів відправлення, n пунктів 

призначення), число рівнянь у системах (5), (6) дорівнює 𝑛 + 𝑚. Опорний план 

транспортної задачі має не більш 𝑛 +𝑚 − 1 відмінних від нуля невідомих. 

Транспортна задача розв’язується в два етапи – побудова опорного плану 

задачі та побудова ітераційним шляхом оптимального плану задачі. 

Для визначення опорного плану існує кілька методів: північно-західного 

кута, мінімального елемента, потенціалів та ін. 

Представимо загальні етапи розв’язку транспортної задачі методом по-

тенціалів у вигляді схеми (рис.2). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4AinFDRwOGU&ab_channel=StudyProf
https://www.youtube.com/watch?v=Dk6MmXS0NO0&ab_channel=StudyProf
https://www.youtube.com/watch?v=Dk6MmXS0NO0&ab_channel=StudyProf


 
 

Рис. 2. Схема розв’язку транспортної задачі методом 

потенціалів 

 

Практичне застосування класичної економіко-математичної моделі тран-

спортної задачі наштовхується на певні труднощі. Насамперед, як правило, не-

обхідно перевозити неоднорідні продукти. Тоді транспортна задача ускладню-

ється. У класичній транспортній задачі, як правило, критерієм оптимальності є 

мінімізація транспортних витрат, тобто розв'язується задача на мінімум. Проте 

на практиці бувають випадки, коли необхідно знайти максимум цільової функ-

ції. Наприклад, необхідно розподілити робітників (верстати) між окремими ви-

дами робіт, щоб отримати максимальну сумарну продуктивність праці. Подібна 

ситуація має місце за оптимізації розміщення сільськогосподарських культур на 

ділянках землі різної родючості. У такому разі критерієм оптимальності є мак-

симізація вартості вирощеної (валової) продукції. 

У класичній транспортній задачі допускається, що витрати на транспор-

тування лінійно залежать від  обсягів перевезень. Але на практиці ця умова по-

рушується, тобто такі зв'язки, як правило, є нелінійними, стохастичними тощо. 

Особливої уваги заслуговує така  постановка транспортної задачі, в якій необ-

хідно мінімізувати тривалість виконання заданих обсягів робіт, наприклад, пе-

ревезення сировини та продукції, яка швидко псується. Цей критерій часто ви-
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користовується для оптимізації військових операцій, виконання сільськогоспо-

дарських робіт (наприклад, збору урожаю) тощо. 

Транспортна задача значно ускладнюється за моделювання виробничо-

транспортних економічних систем, які виробляють продукцію в широкому асо-

ртименті, а для перевезення її застосовують різні види транспорту. 

Транспортні (двоіндексні) задачі ЛП вводяться і розв'язуються в Excel 

аналогічно одноіндексним задачам. Специфіка введення умови двоіндексної 

задачі ЛП полягає лише в зручності матричної задання змінних задачі і коефіці-

єнтів ЦФ. 

 


