
Тема 2. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАДАЧІ ПО РОЗПОДІЛУ 

РЕСУРСІВ В ТВАРИННИЦТВІ 

Основні принципи побудови та аналіз математичних моделей 

технологічних процесів 

Наукове обґрунтування пріоритетів розвитку сільського господарства, як 

елемента внутрішньо- та зовнішньоекономічної політики неможливе без побудови 

економіко-математичних моделей і реалізації їх засобами програмного 

забезпечення, що дозволяє розробити та проаналізувати сценарії розвитку галузі. 

Економічна ситуація, що невпинно змінюється, вимагає від управлінців, яким 

доводиться приймати рішення як в приватному секторі, так і за його межами, 

системного бачення майбутнього, розуміння процесів, які відбуваються в аграрній 

галузі. Вірогідний рівень попиту на продукцію, ступінь зайнятості населення, 

очікуваний рівень цін і доходів регіону - ці та багато інших чинників є актуальними 

питаннями сталого розвитку. Тому, економіко- математичні методи та моделі 

використовуються як один із напрямів наукового пізнання реальності. Саме за 

допомогою застосування економіко-математичних методів та моделей надаються 

такі можливості як формально описані зв’язки між економічними змінними, 

відображаючи специфіку виробничих процесів – розв’язувати задачі оптимізації 

планування та управління, виявлення залежності між параметрами та адекватне 

коректування планів й управлінських рішень, своєчасне реагування на зміни 

поставлених цілей. 

Стан у якому знаходиться сільськогосподарське виробництво і інші галузі 

агропромислового комплексу, вимагає обґрунтованого визначення стратегічних 

напрямків здійснення аграрної політики зупинення спаду і забезпечування 

нарощування обсягів виробництва, відновлення внутрішнього і зовнішнього ринків 

продовольства, прискорення соціально-економічних перетворень на селі. 

Вектор аграрної політики має бути спрямований на гарантування 

продовольчої безпеки країни, забезпечення пріоритетного розвитку 

агропромислового комплексу з визнанням сільського господарства базовою 

галуззю економіки національного господарства, створення умов для стабілізації та 

нарощування виробництва сільськогосподарської продукції. Необхідно сприяти 

формуванню багатоукладної аграрної політики, забезпечити свободу вибору 

селянам нових організаційно-правових форм господарювання на основі приватної 

власності на землю й засоби виробництва, досягти збалансованого поєднання 

державного регулювання економіки агропромислового виробництва з економічною 

свободою підприємств і організацій при переході до ринкових відносин. 

У полі зору державної аграрної політики постійно має знаходитися проблема 

вдосконалення організаційно-економічних механізмів, цінового регулювання, 

кредитно-фінансової системи й податкової політики. Особливе місце повинен 

займати соціальний розвиток села, інфраструктура сільських поселень: освіта, 

культурно- побутові умови, охорона здоров’я, газифікація, дороги з твердим 

покриттям, транспорт, зв'язок, об’єкти побутового обслуговування. 



Необхідно створити цілісну систему економічного регулювання земельних 

відносин і земельного ринку. 

Назріла необхідність прискорення демонополізації заготівельних, 

переробних та сервісних підприємств агропромислового комплексу шляхом 

створення конкурентоспроможних акціонерних і кооперативних асоціацій та 

товариств, забезпечити вільний вибір товаровиробниками форм і напрямків 

реалізації продукції, право розпоряджатися результатами своєї праці. 

Отже, потреба у застосуванні методології дослідження аграрної галузі за 

допомогою економіко-математичного моделювання із застосуванням, відповідно, 

організаційно-правових чинників  нагальна і невідкладна. 

Математичне моделювання при вивчення процесів аграрної галузі економіки 

застосовується з метою визначення оптимального поєднання галузей, тобто 

збалансування виробництва і використання ресурсів таким чином, щоб 

забезпечити: 

- раціональне використання наявних ресурсів виробництва; найкраще 

розміщення та спеціалізацію сільськогосподарського виробництва; 

- оптимальне використання складу машинно-тракторного та автомобільного 

парку; 

- оптимальний оборот та структуру стада; 

- оптимальні раціони харчування тварин та використання кормів тощо. 

Отже, сьогодні український аграрний сектор знаходиться на роздоріжжі 

економічного розвитку, маючи перед собою цілу низку варіантів вибору. І тому, 

саме економіко-математичні моделі можуть бути важливим інструментом в руках 

менеджерів аграрної сфери для передбачення можливих наслідків будь-яких 

здійснених заходів. 

Перед тим, як перейти до знайомства з конкретними математичними 

моделями аграрної сфери, представимо систему моделей для дослідження 

технологій в сільському господарстві в розрізі галузей (рис. 3). Слід зазначити, 

що система моделей будуються за принципом цілеспрямованого розвитку галузей 

та має на меті оптимізувати виробничу програму на рівні аграрного підприємства. 



 

Рис. 3.  Система економіко-математичних моделей оптимізації 

виробничих процесів аграрної галузі 

 

Основні етапи моделювання. Моделювання – складний, трудомісткий процес, 

який потребує професіональних знань і творчого підходу. Він включає (рис. 4) 

вивчення модельованого об’єкту, чи явища, постановку проблеми, розробку моделі, 

дослідження на моделі з метою виявлення нових знань про оригінал чи модель, їх 

перевірку і практичне застосування. 

Моделювання починається із всебічного вивчення об’єкту дослідження і 

постановки задач (проблеми). Проблема і задачі повинні бути чітко сформульовані. 

Далі слід знайти в реальній формі чи розробити модель оригіналу, яка б відображала 

чи могла відобразити основні сторони оригіналу. 

При цьому не передбачається повна ідентичність оригіналу оскільки в такому 

разі втрачаються переваги моделі і всяка суть моделювання, та і вона перестає бути 

моделлю, а це вже буде копія-двійник, копія-дублер. Модель повинна замінити 

оригінал лише в принципі, по суті. 



Для одного оригіналу і проблеми може бути зроблено декілька моделей, але 

в усіх випадках за детальне вивчення одних сторін оригіналу необхідно платити 

ціною відмови від розгляду інших, важливо, щоб при цьому не розплачуватись 

суттю проблеми. 

На третьому етапі по розробленій моделі проводять власне експеримент. 

Змінюють в певних межах вхідні параметри і досліджують вихідні. В 

результаті таких експериментів провіряють модель на адекватність відображення 

оригіналу, отримують нові дані про оригінал, визначають числові параметри 

позитивних і негативних змін. 

 

 
Рис. 4. Етапи моделювання 

 

Отримані нові знання переносять на оригінал. В результаті накладання нових 

даних здійснюється перевірка шляхів практичного використання. Таким чином 

моделювання носить циклічний характер і за першим 5-ти етапним циклом можуть 

іти послідуючі цикли –2-й, 3-й і т.п. 

На кожному циклі зміст роботи конкретизується і деталізується, а після 

виконання циклу знання про оригінал розширюються і уточнюються. Це дає 

можливість покращувати модель і отримувати нові дані про оригінал. Таким чином 

у моделюванні закладаються великі можливості в самопідвищенні пізнання. 

На початку моделювання будь-якого процесу необхідно з’ясувати мету 

дослідження, а саме сукупність шуканих величин, тобто характеристик процесу, 

параметрів системи і початкових умов або функцій від них. 

Після того як шукані величини вибрані. Починається пошук способу 

використання математичної системи для їх визначення. 

Розрізняють наступні основні способи використання математичної моделі: 

1)  аналітичне дослідження процесів; 
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2)  дослідження процесів за допомогою числових моделей  (у т.ч. 

застосування всіх видів обчислювальної техніки); 

3)  апаратурне моделювання або моделювання процесів на обчислювальних 

машинах неперервної дії (аналогових або модулюючих машинах) і спеціальних 

модулюючих установках (стендах). 

4)  моделювання процесів на цифрових обчислювальних машинах (машинах 

дискретної дії). 

Кожен із зазначених способів має свої специфічні властивості, які визначають 

сферу його ефективного застосування при розв’язанні різних теоретичних і 

практичних задач. 

Для кращого розуміння і засвоєння суті умов, що розглядаються у моделі, які 

виражені у вигляді обмежень, спочатку доцільно розглянути їх в розгорнутому 

вигляді, а потім у вигляді математичних символів і індексів. Сама така 

послідовність дозволяє краще розуміти логіку математичного засобу моделі. 

В кожній області знань моделювання має свої особливості. Тому, основні 

етапи моделювання розглянуті на прикладі побудови лінійної математичної 

моделі, оскільки саме ці моделі застосовуються при математичному моделюванні 

процесів. 

Задачі лінійного програмування (ЗЛП) відрізняються від інших тим, що 

математична модель подібних задач використовує лінійні співвідношення 

(рівняння і нерівності). 

Математичні моделі ЗЛП включають в себе систему лінійних рівнянню або 

нерівностей, які є виразом обмежень умов задачі і лінійну функцію, які виражає ціль 

задачі.  

Які ж етапи моделювання мають місце при моделюванні виробничих систем 

(процесів)?: 

1. Дослідження модельованої системи і постановка задачі. 

2. Формалізація задачі. 

3. Розробка математичної моделі задачі і її запис в структурній формі. 

4. Аналіз кількісних залежностей й параметрів задачі. 

5. Збір інформації і її обробка. 

6. Побудова числової моделі. 

7. Вибір математичного методу вирішення задачі. 

8. Вирішення задачі на ПЕОМ. 

9. Аналіз результатів вирішення і коригування моделі. 

10. Вирішення задачі на ПЕОМ по скоригованій моделі. 

Економічний аналіз варіантів вирішення і розробка плану практичного 

використання оптимального рішення. 

Слід відмітити, що послідовність етапів роботи носить човниковий характер, 

тобто часто від одного етапу приходиться повертатися до уже пройденого, 



уточнювати, змінювати, продовжувати роботу поетапно і повертатись знову до того 

ж чи іншого етапу. 

Розглянемо детальніше перші дев’ять етапів. Інші етапи будуть розглянуті 

в наступних темах.  

Етап 1. Дослідження модельованої системи і постановка задачі - є 

найбільш відповідальним моментом в математичному моделюванні певних 

процесів. 

Передумовою встановлення закономірностей модульованої системи чи явища 

є узагальнення досвіду попередніх поколінь із цього питання. Це можна встановити 

шляхом вивчення літературних джерел, проведення досліджень, тощо. На цьому 

етапі необхідно вияснити зовнішні і внутрішні зв’язки системи, досконало вивчити 

природно-кліматичні умови, визначити які ресурси використовуються, з 

допомогою яких технологічних процесів ці ресурси перетворюються у продукцію, 

які потреби задовольняє результат виробництва, установити тривалість періоду на 

який даний процес змодульований. 

Постановка задачі передбачає чітке формулювання, включаючи мету 

розв’язання, встановлення відомих параметрів об’єкта і тих, кількісне значення 

яких треба встановити, їх виробничо-економічних зв’язків, а також ще багато 

факторів і умов, які відображають модельований процес. 

Мета розв’язання задачі виражається кількісно конкретним 

показником і називається критерієм оптимальності. 

Для розробки лінійної математичної моделі необхідно дотримуватися ряду 

умов: 

1. Припускається, що зв’язки і залежність модельованого процесу носять 

лінійний характер і їх можна описати системою лінійних рівнянь і нерівностей. До 

того ж слід мати на увазі, що в широкому діапазоні змін факторів і результативних 

показників виробництва залежності між ними далеко не завжди є строго лінійними. 

В той же час в певному обмеженому інтервалі можливих їх варіацій, в якому 

здійснюється реальне планування, ці залежності можуть описуватися лінійними 

функціями з практично допустимою точністю. 

2. Система лінійних рівнянь і нерівностей, яка характеризує всю сукупність 

умов процесу, повинна мати багато рішень. Наприклад, корма і кормові добавки 

можуть включатися в раціон у різних комбінаціях; роботи на тваринницьких 

фермах можуть виконуватися різними комплектами техніки і обладнання. Система 

лінійних рівнянь і нерівностей повинна бути невизначеною (визначена система має 

лише одне рішення). Вона повинна бути також сумісною.(несумісна система не має 

рішення, так як немає такого набору значень, який би задовольнив всім рівнянням 

системи). 

3. Оскільки задача має багато можливих (припустимих) рішень, необхідним є 

критерій, який дозволив би вибрати з цієї кількості один найкращий варіант. Вибір 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96


найкращого варіанта математично забезпечується знаходження екстремального 

значення певного, наприклад, економічного, показника, поданого в цільовій 

функції, при чому сама функція має бути лінійною 

4. Суттєвою математичною вимогою є умова незаперечності перемінних, 

оскільки шукані величини (наприклад, об’єм кормів, поголів’я тварин) є реальними 

позитивними величинами. 

В результаті вивчення встановлюється проблема дослідження і 

формулюється постановка задачі, яка передбачає чітке формулювання її мети і 

умов. 

При постановці задачі необхідно дати відповідь на наступні питання: 

1. Що в задачі невідоме і що слід знайти? 

2. Яка передбачається мета? 

3. При яких умовах мета повинна бути досягнута? 

4. Мета задачі при моделюванні виражається критерієм оптимальності і 

цільовою функцією. 

Критерій оптимальності – це теоретично обґрунтований показник, за яким 

вибирають варіанти рішення. Може мати вартісний чи натуральний вираз, але в 

любому випадку повинен піддаватись кількісному виміру. 

Цільова функція – це математичний вираз, формула для визначення 

чисельного значення критерію оптимальності. 

Після вирішення задачі критерій оптимальності і цільова функція 

виражаються одним і тим же числом. 

Оскільки моделювання передбачає вивчення кількісних залежностей і 

виявлення оптимального рішення, у математиці такі задачі називаються 

екстремальними, що в перекладі з латинського – extremum крайнє, тобто значення 

функції f(x) → є максимальним чи мінімальним. 

В екстремальних задачах ставиться мета досягти мінімуму чи максимуму при 

певних умовах (обмеженнях) задач, які виражаються рівняннями чи нерівностями 

(лінійними і нелінійними). 

Етап 2. Формалізація задачі – уточнення змісту вивчаємої системи, яке б 

давало можливість оперувати з нею з допомогою математичних методів. 

Суть формалізації у виявленні особливостей системи, виділенні головного, 

основного і наглядне однозначне його уявлення. На цьому етапі визначають, які 

параметри системи, яку ми моделюємо, необхідно відобразити в моделі. Саме у 

виборі параметрів і визначенні набору показників для відображення їх у моделі 

полягає вся складність етапу, а не в наборі математичних символів для позначення 

показників і параметрів. 

Параметр – це величина, яка характеризує ту чи іншу властивість чи стан 

системи, яка відображає сутність, основу системи, яку моделюють. 

В математиці параметри - постійні числові величини, які зберігаються 

протягом вирішення задачі. Один і той же параметр виробничої системи може 

виражатись різними показниками. Наприклад, розмір господарства можна показати 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80


з допомогою вартості валової продукції, чи товарної, наявності землі, числа 

працюючих, вартості основних засобів виробництва тощо. 

Етап 3. Розробка математичної моделі задачі і її запис у структурній 

формі 

Розробити математичну модель задачі - це означає побудувати спеціальну 

таблицю чи схему, у якій усі економічні, технологічні та інші виробничі умови і 

вимоги виражені у вигляді нерівностей і рівнянь і об’єднані цільовою функцією. 

Математична модель економіко-математичної задачі може бути подана у 

структурній, загальній символьній чи числовій формі. 

Послідовність розробки моделі може бути різною, але зручніше спочатку 

скласти систему змінних величин, записати систему обмежень, а потім цільову 

функцію. В моделі виділяють змінні величини, константи і коефіцієнти.  

В постановці задачі має бути чітко визначено, що є невідомим, які змінні 

величини і їх чисельні значення необхідно знайти в процесі розв’язання. 

По-перше, перелік перемінних величин повинен відображати характер, 

основний зміст модельованого процесу. Наприклад, при моделюванні раціонів 

годівлі в якості перемінних будуть виступати види кормів і кормових добавок. 

Розв’язавши таку задачу на ПЕОМ, визначають, яка кількість кожного з кормів, що 

входять в перелік змінних, має бути в раціоні. 

По-друге, якщо існують певні комп’ютерні програми, то кількість і склад 

перемінних не повинні виходити за робочі межі даних програм. 

По-третє, кількість змінних залежить від вибору планового періоду, який 

суттєво впливає на ступінь їх деталізації. Чим ближче строк, на який складається 

модель, тим більше деталізація змінних. Наприклад, при  складанні моделі 

оптимізації виробничої структури сільськогосподарського підприємства на 

поточний період доцільно в якості змінних по тваринництву вводити по видам  і 

статевовіковим групам – корови, нетелі, молодняк до року, молодняк старше року. 

А при плануванні на більш віддалену перспективу (5-річний план тощо) 

необхідності в такій чіткій деталізації змінних немає. 

По-четверте, кількість перемінних залежить від того, наскільки детально в 

моделі повинні бути диференційовані за варіантами годівлі, рівнем продуктивності, 

питомою вагою маточного поголів’я, видами будівель в яких розміщено худобу. 

Варіанти годівлі – типи (силосний, концентрат). 

За економічною роллю в модульованому процесі всі змінні класифікуються 

на основні та допоміжні. 

Основні змінні величини вводять у модель для позначення величини, яку 

треба визначити. Це можуть бути: с.г. культури, галузі тваринництва, с.г. техніка, 

види кормів, мінеральні добрива, тобто ті величини, які визначають головний зміст 

модельованого процесу до кожного конкретного випадку. 

Допоміжні змінні величини вводять у модель, якщо з допомогою основних 

змінних не можна формалізувати всі умови задачі. Їх призначення – полегшити 



математичне формулювання. Це може бути об’єм виробництва, показники 

ефективності виробництва та ін. 

При вирішенні задачі для перетворення нерівностей у рівняння в модель 

вводять додаткові змінні величини. З економічної точки зору вони частіше 

означають невикористані ресурси, або продукцію, якої не вистачає, мають ті ж 

одиниці виміру, що і вільний член у даному рівнянні. 

При вирішенні задач із обмеженнями типу “більше, або дорівнює” крім 

додаткових змінних, в модель вводять штучні змінні чисельно рівні 0 (нулю). 

Одиниці виміру змінних. Для кожної змінної встановлюють конкретну 

одиницю виміру (га, ц, люд.-год.). 

При цьому керуються наступними вимогами: 

1. Доцільно вибирати однакові одиниці виміру по однотипним групам 

змінних (в рослинництві розміри виробництва продукції прийнято вимірювати в 

гектарах посівів, тому потрібно, щоб продукція жодної з галузей рослинництва не 

вимірювалась в центнерах). Використовують ту одиницю виміру, яка в подальшому 

застосовується, щоб уникнути зайвих розрахунків, що ускладнює модель. 

2. Одиниці виміру не повинні ускладнювати аналіз оптимального рішення і 

викликати зайвих додаткових розрахунків. Наприклад, в моделі по 

кормовиробництву чи оптимізації виробничої структури с.г. підприємства ВРХ 

краще розділити на молочне стадо і молодняк, а не позначати одною змінною з 

одиницею виміру структурна маточна голова. Якби необхідно було б спростити 

модель, тоді ввели таку змінну. 

3. Коефіцієнти, які вводяться при побудуванні моделі недоцільно подавати 

занадто великими чи занадто малими числами. Наприклад, по с.г. птиці краще вести 

розрахунки не на одній, а на 100 головах, по яйцям розрахунки ведуть по тисячам 

штук. 

Змінні величини в моделі позначають останніми літерами латинського 

алфавіту Х, Y та Z. Частіше за інші використовують строкову або заголовкову 

літеру х, Х. 

Кожна змінна вводиться в модель зі своїм порядковим номером, а в 

загальному випадку – літерою j. Загальну кількість змінних в моделі позначають 

літерою n. 

Кількість змінних в моделі залежить від змісту задачі і ступеня її деталізації. 

В сукупності вони утворюють систему змінних, основні з яких можна розглядати 

як входи системи. 

При записуванні системи змінних слід дотримуватись певної чіткості – 

проставляється символ змінної, потім приводиться її назва і одиниця виміру. 

Наприклад: Х1 – площа посіву озимої пшениці, гектари, чи дерть ячмінна, кг. 

Етап 4. Аналіз кількісних залежностей параметрів задачі. 

Після встановлення складу змінних визначають систему обмежень моделі, 

які відображають умови реалізації задачі. Обмеження, які представлені у вигляді 



лінійних нерівностей і рівнянь, відображають організаційно- економічні і 

технологічні умови і вимоги, які характеризують дане виробництво. 

За своїм значенням і роллю в моделі обмеження поділяються на основні, 

додаткові і допоміжні. 

Основні - виражають головні найбільш суттєві умови задачі. Вони 

накладаються на всі або більшість перемінних моделі. До основних відносяться 

обмеження по використанню виробничих ресурсів (землі, робочої сили, МТП, 

добрив, кормів, фінансових ресурсів). 

Додаткові обмеження накладаються на невелику кількість перемінних 

величин. Ними можуть обмежувати (границі зверху і знизу) споживання тваринам 

окремих груп кормів, об’єми виробництва певного виду продукції, питому вагу 

корів у стаді. Не слід перевантажувати модель такими обмеженнями, оскільки це 

призводить до звуження кола допустимих рішень моделі. 

Допоміжні обмеження вводять для полегшення розробки числової моделі, 

забезпечення правильного формулювання вимог. 

В цілому будь-яка модель включає в себе три групи умов: 

- по використанню виробничих ресурсів (це як правило основні обмеження); 

- по заданому (гарантованому) об’єму виконання робіт або виробництва 

продукції (в основному допоміжні обмеження); 

- по відношенням між змінними величинами. 

Обмеження встановлюють обов’язкові або бажані вимоги до обліку 

технологічних і економічних зв’язків між групами окремих змінних величин. 

При розробці системи обмежень слід пам’ятати, що виробничих ресурсів 

завжди можна використовувати не більше ніж їх є, виробляти продукції необхідно 

не менше запланованої кількості, виконавши при цьому певний об’єм робіт. 

Таким чином, розробити систему обмежень це означає записати у вигляді 

нерівностей і рівнянь умови задачі по використанню виробничих ресурсів, об’ємах 

виробництва продукції, об’ємах виконання робіт та співвідношенню між змінними 

величинами з допомогою констант і коефіцієнтів. 

Етап 5. Збір інформації і її обробка. 

Джерелом інформації є різні звіти, різні плани, технологічні карти, 

нормативні довідники. 

Інформація як сукупність необхідних для моделювання даних про певний 

процес чи об’єкт повинна бути повною, достовірною, доступною і своєчасною. 

В результаті обробки інформації формують, розробляють техніко- 

економічну характеристику об’єкта чи процесу, яка складається з техніко- 

економічних коефіцієнтів, коефіцієнтів цільової функції і констант або об’ємних 

показників ресурсів чи продуктів. 

Константи – це постійні величини, які не змінюються в даному виробничому 

циклі (об’єм виробництва продукції, об’єми виробничих ресурсів, об’єми 

виконуваних робіт, тощо). 



По розташуванню це праві частини нерівностей чи рівнянь, вони вільні від 

змінних і ще називаються вільними членами. Їх прийнято позначати латинською 

літерою b, B. Константи, як правило записують зі своїм порядковим номером 

обмеження, а загалом номер обмеження позначають строковою літерою i. 

Коефіцієнти – постійні величини на які множать змінні. Виділяють 

коефіцієнти: 

- питомої ваги витрат ресурсів; 

- випуску продукції; 

- пропорційності; 

- зв’язку; 

- оцінки. 

Коефіцієнт норм витрат ресурсів на одиницю виміру змінної в моделі 

позначають літерою a із відповідними індексами. 

Коефіцієнт по меншій мірі має двійну належність, оскільки відноситься до 

певного обмеження і певної змінної, тому у нього два індекси. 

Перший індекс вказує на номер обмеження, другий – на номер змінної. 

Так, коефіцієнт aij показує норму витрат i-го ресурсу на одиницю j-ї змінної. 

Коефіцієнт норми випуску продукції на одиницю змінної позначають в 

моделі – vij. Наприклад, продуктивність с.-г. тварин, урожайність с.-г. культур, 

тощо. 

Коефіцієнти пропорційності позначають у моделях wij, їх вводять у модель 

для відображення пропорцій між змінними по окремих ресурсах, технологіях, 

варіантах виробничих ситуацій і т. д. 

Коефіцієнти зв’язку вводять у модель для відображення залежності 

величини змінної від константи, чисельно вони, як правило дорівнюють одиниці. В 

структурній моделі їх позначають kij, або λij. 

Коефіцієнти оцінки вводять у модель при записах цільової функції. За 

економічним змістом, це частіше величина прибутку чи витрат на одиницю виміру 

змінної величини. Їх позначають cj. 

Етап 6. Побудова числової моделі. 

Модель можна записати розгорнуто у вигляді системи нерівностей і рівнянь. 

Однак при досить великій кількості змінних і обмежень такий запис буде 

незручним, великим, буде ускладнювати оглядовість та читання. Тому для більш 

компактного запису використовують загальноприйняту систему умовних 

позначень змінних величин, техніко-економічних коефіцієнтів, констант і 

коефіцієнтів при перемінних в цільовій функції. 

Етап 7. Вибір математичного методу вирішення задачі. 

Симплекс-метод - метод розв'язання задачі лінійного програмування, в 

якому здійснюється скерований рух по опорних планах до знаходження 

оптимального розв'язку; симплекс-метод також називають методом поступового 

покращення плану. Метод був розроблений американським математиком 

Джорджем Данцігом у 1947 році. 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%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%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/1947


Класична математична модель планово-економічних задач, які розв’язують 

симплексним методом має загальний вигляд: 

Знайти  

𝐹 = ∑ 𝑐𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑥𝑗 → max  ( min) 

 

При умовах 

∑ aij𝑥j

𝑛

𝑗=1

≤ 𝑏𝑖   (𝑖 = 1,2, … , 𝑚) 

 

∑ vij𝑥j

𝑛

𝑗=1

≥ 𝑏𝑖   (𝑖 = 1,2, … , 𝑚) 

 

j – порядковий номер змінної (j = 1,2,…,n); 

i - порядковий номер обмеження (і = 1,2,…,m); 

xj – змінна, що означає j-й вид чи спосіб виробничої діяльності; 

cj – коефіцієнт цільової функції по j-му виду чи способу виробничої 

діяльності; 

aij – коефіцієнт затрат ресурсів i-го виду в розрахунку на одиницю виміру по 

j-му виду чи способі виробництва; 

vij – коефіцієнт виходу продукції i-го виду в розрахунку на одиницю виміру 

по j-му виду чи способі виробництва; 

bij – виробничий ресурс i-го виду. 

Розширена економіко-математична модель лінійного програмування має 

такий вигляд: 

 

F = c1x1+c2x2+…+cixi + cnxn→ max (min); 

a11x1 + a12x2 +…+a1jxj + a1nxn <= b1; 

a21x1 + a22x2 +…+a2jxj + a2nxn >= b2; 

ai1x1 + ai2x2 +…+aijxj + ainxn = bi; 

am1x1 + am2x2 +…+amjxj + amnxn = bm. 

 

Етап 9. Аналіз результатів вирішення і коригування моделі 

Поняття коректності задачі має важливе значення в процесі моделювання. 

Математична модель є коректною, якщо для неї отримано позитивний результат по 

всіх контрольних перевірках: розмірності, порядку, характеру залежностей, 

граничних умов, фізичного сенсу тощо. Для математичної моделі обирається один 

з методів розв’язку, який дозволяє при заданих значеннях вхідних змінних 

отримати значення вихідних змінних. Вибір методу обґрунтовується на підставі 



властивостей моделі, даних про точність вимірювання значень змінних, вимог до 

точності та швидкості отримання розв’язку. 

Складність цього етапу полягає у тому, що для інтерпретації результатів не 

існує готових алгоритмів чи рецептів. Єдинa спільна для всіх моделей вимога - 

інтерпретація має узгоджуватися з первинними гіпотезами. Основні висновки 

формулюються в змістовних термінах: зміст параметрів моделі, правильність 

гіпотез, що перевіряються, оцінювання ступеня їх вірогідності. Слід пам’ятати, що 

єдино правильної, «ідеальної» моделі не існує. Ту ж саму закономірність можна 

описати різними моделями. Вибір того чи іншого типу моделі залежить від мети 

дослідження, специфіки процесу (явища), масштабу об’єкта моделювання, наявної 

інформації, технічного та програмного забезпечення. 

На кожному етапі моделювання технологічного процесу проводиться 

визначення взаємовідносин, зв'язків, а потім ефективний опис їх з максимально 

можливим ступенем формалізації й адекватності. У разі порушення цих правил 

отримуємо не модель системи, а модель "власних і неповних знань" - ілюзій. 

Модель, побудована без урахування зв'язків системи з середовищем і її поведінки 

по відношенню до цього середовища, може часто лише служити ще одним 

підтвердженням теореми Геделя, а точніше, її слідства, який стверджує , що в 

складній ізольованій системі можуть існувати істини і висновки, коректні в цій 

системі і некоректні поза нею. Для перевірки адекватності моделі 

використовуються дані іншої серії експериментів, ніж для параметричної 

ідентифікації. Відмінність значень виходу моделі та об’єкту може бути обумовлена 

наступними причинами: 

- спрощеність моделі; 

- похибка чисельних методів; 

- похибка вимірювальних пристроїв; 

- обчислювальна похибка, пов’язана з переходом між десятичною і двійковою 

системами числення та особливостями комп’ютерних обчислень. 

Якщо модель не задовольняє критеріям адекватності, необхідно крок за 

кроком перевірити коректність розробки на всіх етапах: 

- умови проведення експерименту та правильність вимірювання і фіксування 

його результатів; 

- правильність програмної реалізації алгоритмів; 

- адекватність результатів параметричної ідентифікації; 

- обґрунтованість вибору методу розв’язку моделі; 

- коректність математичного опису явищ та характеристик об’єкту; 

- адекватність концептуальної моделі. 

У результаті формалізації задачі формується структура математичної моделі, 

придатна для класу однотипних об'єктів моделювання. 

Після успішної перевірки адекватності модель може бути застосована в 

задачах прогнозу та дослідження об’єкта. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%83


Системне моделювання та оптимізація сільськогосподарського 

підприємства 

У моделюванні економічних та технологічних процесів фундаментальне 

значення має системний методологічний підхід. Такий підхід відноситься і до 

оптимізації кормової бази, у тому числі виробництва та використання кормів. 

Використання математичних методів у економічних дослідженнях технологічних 

процесів тваринництва свідчить, що резерви удосконалення системи 

кормовиробництва залежать не лише від внутрішніх зв’язків її елементів, а й 

параметрів, які відображають міжелементні зв’язки. Ці  параметри будуть 

обґрунтовані, якщо система знаходиться в оптимальному стані. Оптимізація таких 

параметрів кормовиробництва може бути практично реалізована за допомогою 

прийомів та методичних підходів системного моделювання технологічних 

економічних процесів.  

Розроблено системи математичного моделювання по розвитку 

сільськогосподарського виробництва на рівні сільськогосподарського підприємства 

регіону. Вони можуть виступати як дискретно-динамічні з підкомплексом 

оптимізаційних математичних моделей, що відображають ведення всього 

комплексу організаційно-економічних параметрів виробництва валової і товарної 

продукції галузей рослинництва і тваринництва, а також у цілому 

сільськогосподарського підприємства або регіону. Математична модель носить 

системний методологічний підхід. Вона включає систему математичних 

підмоделей, котрі відображають не лише систему виробництва і використання 

кормів стосовно виробничого напрямку сільськогосподарського підприємства чи 

формування, а й водночас дозволяє оптимізувати всі галузі рослинництва і 

тваринництва, а також у цілому сільськогосподарський об’єкт. 

При формуванні і розробці системної математичної моделі використано такі 

основні принципи: 

- погодження параметрів розвитку галузей рослинництва і тваринництва 

даного виробничого типу сільськогосподарського підприємства; 

- переваги розвитку системи кормовиробництва порівняно з ростом поголів’я 

сільськогосподарських тварин; 

- оптимізація відповідності рівня інтенсивності й структури системи 

кормовиробництва природно-кліматичним умовам зони і виробничого напрямку 

сільськогосподарського підприємства чи формування; 

- найефективніше використання земельних ресурсів на основі оптимізації 

співвідношення структури посівних площ сільськогосподарських культур, у тому 

числі й кормових; 

- галузева сумісність (поєднання рослинництва і тваринництва); 

- порівняльна перевага розвитку сільськогосподарського підприємства чи 

іншої виробничої структури; 

- висока продуктивна конкурентоспроможність і найменший 

підприємницький ризик виробництва сільськогосподарської продукції; 



- забезпечення підвищення продуктивності землеробства, у тому числі й 

системи кормовиробництва, скорочення затрат засобів виробництва і праці, а також 

сукупних витрат енергетичних ресурсів на одержання продукції рослинництва і 

тваринництва, оптимальної чисельності худоби з найвищою його продуктивністю; 

- підмодель виробничої спеціалізації колективного, фермерського чи іншого 

виробничого формування. 

У кожному конкретному випадку враховувався вплив місцевих виробничо-

кліматичних умов, організаційно-економічних та соціальних чинників. Розроблена 

математична оптимізаційна модель системи кормовиробництва відображає увесь 

комплекс ведення землеробства і тваринництва, а також окремо кожну їхню галузь 

та сільськогосподарське підприємство в цілому.  

Методичні підходи розробки такої моделі з використанням прийомів 

системного моделювання включає такі етапи: 

- постановка задачі математичної моделі, яка включає економічну проблему 

розвитку кожної галузі рослинництва і тваринництва; 

- визначення концепції розвитку системи кормовиробництва, накресливши 

при цьому мету досліджень кожного об’єкту математичного моделювання; 

- узагальнення, розробка і обґрунтування нормативної інформації, необхідної 

для кожної під моделі, що відображає ту чи іншу галузь рослинництва і 

тваринництва, виробничу спеціалізацію, наявність виробничого та ресурсного 

потенціалу кожної галузі й підприємства у цілому; 

- підготовка і розв’язання задач оптимізаційної математичної моделі на 

ПЕОМ, аналіз і обробка отриманих результатів залежно від критерію оптимальності 

формування збірника під моделей і моделі у цілому; 

- визначення економічної ефективності використання системної економіко- 

математичної моделі оптимізації рослинництва, в тому числі й кормовиробництва, 

тваринництва, рівня виробничого і ресурсного потенціалу. 

Економіко-математична модель системи кормовиробництва має ряд 

особливостей. Вона вказує на рівень інтенсивності рослинництва, чисельність 

поголів’я худоби, раціони годівлі, продуктивність, виробництво валової і товарної 

продукції, відповідність посівів структурі площ зернофуражних і кормових 

культур, організацію і розміщення сільськогосподарських культур по кожному типу 

чи виду сівозміни, оптимальну організацію зеленого конвеєра, рівномірне 

споживання кормів протягом року за науково обґрунтованими нормами годівлі. 

Також передбачається найефективніше  використання посівних площ проміжних і 

повторних культур, природних кормових угідь. Організація цих заходів буде 

сприяти значному підвищенню ефективності використання одиниці кормової 

площі.  

Отже, система оптимізаційних економіко-математичних моделей розробки 

та обґрунтування оптимальних організаційно-економічних параметрів охоплює 

всі галузі рослинництва і тваринництва кожного виробничого напрямку, 

концентрації виробництва, а також спеціалізації сільськогосподарського 



підприємства. Динамічність оптимізаційних математичних підмоделей і системної 

економіко-математичної моделі у цілому дає змогу проводити розробки та 

дослідження незалежно від виробничої структури і типу підприємства чи 

формування. Системна модель може бути використана при розробці і обґрунтуванні 

оптимальних організаційно-економічних параметрів сільськогосподарського 

підприємства незалежно від виробничого напрямку та природно-кліматичної зони, 

в тому числі й моделі інтенсивного кормовиробництва. 

В умовах ринкової економіки перед підприємствами АПК ставляться питання 

розробки і визначення моделі сільськогосподарського підприємства з оптимальною 

структурою виробництва та оптимального розвитку кожної галузі рослинництва і 

тваринництва в умовах ефективнішого використання виробничого та ресурсного 

потенціалу, досягнення високих показників економічної ефективності. 

Вирішення проблеми формування сталої і повноцінної кормової бази 

зумовлено, насамперед, оптимізацією організаційно-економічних параметрів і її 

структури. Використання системи цих чинників не пов’язано з додатковими 

інвестиціям. Розробка і вибір оптимального співвідношення окремих культур і 

кормів дає можливість за інших рівних умов значно збільшити виробництво 

продукції, а також помітно знизити затрати засобів виробництва і живої праці на 

одиницю кормів з меншої кормової площі. 

Залежно від мети і завдання розробок й досліджень та відповідно 

особливостям структури математичної моделі враховувався взаємозв’язок її 

елементів: 

- за функціональною формою взаємозалежностей: на лінійні і нелінійні; 

- при зміні величин логічних змінних: неперервні, дискретні або змішано- 

цілочислові; 

- за залежністю між елементами математичної моделі й іншими чинниками: 

на параметричні і незалежні від параметрів задачі. 

У дослідженнях і розробках по оптимізації комплексної оцінки розвитку 

сільськогосподарського виробництва, в тому числі й кормовиробництва, незалежно 

від форми власності і господарювання використовувались й інші види 

математичних моделей і задач (лінійно-динамічні, імовірнісні), а також складніші 

структури задач. Наприклад, коли в одній і тій же задачі й часі є цілочислові, 

параметричні, лінійно-динамічні та інші моделі математичної оптимізації. 

Рядом вчених зроблено аналіз економічної ефективності кормовиробництва 

залежно від розміру посівних площ кормових культур сільськогосподарських 

підприємств Степу та Лісостепу України. Господарства були розподілені так. До 

першої групи увійшли господарства з площами кормових культур до 800 га, другої 

– 801-1600 га, третьої – 1601-2400 га, четвертої – 2401-3200 га, п’ятої – більше 3200 

га. 

Результат свідчать, що основна кількість сільськогосподарських підприємств 

мають площі посіву кормових культур 800-1600 га. Так, у степовій зоні їхня частка 

становить 54,3 %, а в лісостеповій – 59,3 %, багато господарств сіють кормових 



культур до 800 га, значно менше - (4,4 %) мають по 1601-2400 га і лише 2,9 % - 

2401-3200 га і більше. У Лісостепу найефективніше використовують одиницю 

площі кормових культур господарства, що мають їх у середньому 675 га. Вони 

отримують на гектар 51 ц к.од. і 6,4 ц перетравного протеїну при низьких затратах 

засобів виробництва і праці на одиницю кормів. Проте, продуктивність праці тут 

виявилася самою низькою порівняно з господарствами, які мають значно більші 

площі кормових культур. Крім того, на частку найефективніших культур 

(кукурудза і багаторічні трави) припадає 75,6 % кормового лану. У них також і вищі 

показники виробництва продукції тваринництва порівняно з господарствами інших 

груп. Наприклад, у розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь вони 

виробляють 425 ц молока, валової продукції тваринництва у порівняльних цінах на 

100 га кормових культур – 46,95 тис. грн., що на 15-35 % більше, ніж господарства, 

що мають більші площі. 

Також визначено, що із збільшенням площі кормових культур спостерігається 

тенденція підвищення продуктивності праці у кормовиробництві. 

Господарства Степу, які мають середній розмір кормового поля до 800 га, 

одержують найвищу продуктивність – 35,4 ц к.од., але, як свідчить подальший 

аналіз, затрати засобів виробництва і живої праці на одиницю продукції найвищі. 

Наприклад, на 1 ц к.од. прямі затрати праці становлять 0,92 люд.-год., тоді як у 

господарствах, де площ а посіву кормових культур сягала 3460 га – лише 0,49 люд.-

год. 

Розроблені методологічні основи системного моделювання оптимізації 

організаційно-економічних параметрів було використано при розробці моделей 

інтенсивної кормової бази для основних виробничих типів сільськогосподарських 

підприємств різних форм господарювання по природно- кліматичних зонах України 

(виробництво молока, яловичини, свинини, продукції вівчарства, кормів, картоплі, 

зерна, технічних культур, а також овочево-баштанних). 

Наприклад, в 1999-2000 рр. були виконані системні розробки по оптимізації 

моделі сільськогосподарського підприємства, в тому числі й кормової бази для 

племінного заводу села Велика Бурімка Чорнобаївського району Черкаської 

області. Розробка оптимальних організаційно-економічних параметрів як моделі 

ВАТ, що має виробничу структуру по вирощуванню племінних свиней і худоби у 

тваринництві, зерна і технічних культур у рослинництві дало можливість визначити 

найефективнішу виробничо-галузеву структуру з відповідним розвитком кормової 

бази. Використання системних досліджень та розробок забезпечили оптимізацію 

рослинництва, у тому числі співвідношення і структуру посівних площ 

сільськогосподарських культур та їхнє оптимальне розміщення на полях сівозміни. 

При цьому також визначена комплексна оцінка кожного її типу і виду. Визначений 

найефективніший рівень інтенсивності вирощування кожної сільськогосподарської 

культури. Так, найвища економічна і енергетична ефективність досягається при 

організації кормової сівозміни за такого чергування культур: 1-ше і 2-ге поле - 

багаторічні трави, 3-тє - пшениця озима, 4-те – кукурудза на зерно і силос, 



коренеплоди кормові, 5-те – ячмінь з підсівом багаторічних трав. Підприємству 

рекомендоване оптимальне поголів’я великої рогатої худоби і свиней, а також 

визначено продуктивність, обсяги виробництва валової і товарної продукції 

рослинництва і тваринництва відповідно з розвитком кормової бази. Так, 

найефективніше використовувати 58-62 % ріллі для виробництва зернових і 

зернобобових культур, технічних – 4-12 і кормових – 80-32 %. Серед останніх 

провідна роль має належати багаторічним травам і кукурудзі на силос й  зелений 

корм з оптимальним співвідношенням однорічних трав і кормових коренеплодів. 

Результати досліджень свідчать поро те, що оптимальна площа посіву 

кормових культур для даного виробничого типу сільськогосподарського 

підприємства становить 477-512 га. Також визначено й обґрунтовано загальну 

кормову площу (зернофуражі на годівлю, кормові культури, природні кормові 

угіддя тощо). Оптимальний її розмір становить 1162-1264 га. 

Оптимізація галузей рослинництва, в тому числі й кормовиробництва, дає 

змогу підприємству значно підвищити економічну ефективність. Так, 

продуктивність 1 га кормових культур досягла 54 ц к.од., що на 20 % більше, ніж 

отримували до впровадження розробок. На третину підвищується продуктивність 1 

га кормової площі. Отже, повне впровадження сільськогосподарським 

підприємством розробок та досліджень по оптимізації виробничої структури, в 

тому числі й системи кормовиробництва, забезпечить збільшення виробництва 

продукції тваринництва в розрахунку на 1 га сільськогосподарських угідь. 

Методика моделювання та оптимізація раціону годівлі 

сільськогосподарських тварин 

Створення надійної кормової бази у сільськогосподарських підприємствах є 

основою подальшого  зростання тваринництва. Вибір і структура кормового 

балансу залежить від природно-кліматичних умов, видів і порід тварин, що 

розводять у господарстві, досягнення науки і техніки та досвіду в організації 

раціональної годівлі сільськогосподарських тварин. 

Повноцінна годівля є основою відтворення тварин і, відповідно, зростання 

продуктивності дорослих тварин, сприяє скороспілості та збільшення живої маси 

молодняку, що в свою чергу означає підвищення ефективності ведення галузі 

тваринництва. Правильне використання кормів є одним із резервів збільшення і 

здешевлення виробництва продукції галузі тваринництва. В залежності від умов 

кожного зокрема сільськогосподарського підприємства, його можливостей 

необхідно розраховувати оптимальні норми годівлі тварин, виходячи із науково – 

обґрунтованих, розроблених на основі оптимізаційних методів і моделей раціонів 

годівлі кожного виду сільськогосподарської тварини. 

Розрахувати такий раціон традиційними методами підбору компонентів дуже 

складно, а при значному наборі кормів, практично не можливо. Тому задачу бажано 

вирішувати з допомогою економіко-математичних методів з використанням 

ПЕОМ.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD


Питання оперативного планування використання кормів, які заготовлені на 

стійловий період, представляють практичний інтерес. Оптимальний план повинен 

забезпечити найбільш раціональний розподіл запасів кормів між статевовіковими 

групами і видами худоби з одночасним визначенням раціонів для кожної групи. 

Принцип побудови математичної моделі оптимізації раціонів для різних видів 

с. г. тварин складається з наступних етапів: 

- Постановка задачі. 

- Збір вихідної інформації і порядок її підготування. 

- Розробка числової моделі. 

- Вирішення її на ПЕОМ. 

- Аналіз результатів розв’язання задачі. 

Етап 1. Постановка задачі. 

Раціон годівлі є набір і кількість кормів, що споживають сільськогосподарські 

тварини за добу. Раціон складають залежно від виду, віку і продуктивності тварини, 

а також враховуються фізіологічні, зоотехнічні та економічні фактори. 

Повноцінність раціону по поживності для певного виду тварини досягається тільки 

для даного (фактичного) фізіологічного стану. Із зміною фізіологічного стану 

сільськогосподарської тварини необхідно відповідно змінювати раціон годівлі. 

Раціони годівлі повинні задовольнятися по енергетичному, протеїновому, 

макро- і мікро елементному, амінокислотному і вітамінному складових, а також по 

співвідношенню різних груп, видів кормів і поживних речовинах та бути 

економічно обґрунтованими. 

Економіко-математичну модель можна сформулювати наступним чином: 

виходячи із наявних кормів у господарстві, а також кормових добавок, скласти 

раціон для тварини певної статево-вікової групи, який за вмістом поживних 

речовин, співвідношенням окремих кормів і їх груп повністю відповідав би вимогам 

організму, і в той же час, був найдешевшим.  

Критерій оптимальності - мінімум вартості раціону. 

При цьому слід пам’ятати, що в структурі раціонів дійних корів грубі корми 

можуть становити 20-30%, соковиті - 40-50, а концентровані корми - 20-40% і 

більше. Співвідношення грубих і концентрованих кормів при цьому залежить від 

продуктивності тварин, а саме, чим вища їх продуктивність, тим вищий рівень 

концентрованих кормів у раціоні і нижчий рівень грубих кормів, і навпаки. При 

визначенні рівня концентратів у раціоні, за умови високої якості грубих і соковитих 

кормів, слід враховувати орієнтовну даванку їх залежно від продуктивності тварин 

(табл. 8). 

За умовою (добовий надій – 16 кг) рівень концентратів (у разі відсутності 

потреби в авансовій годівлі) становить 3,6 кг, або 4 корм. од. (3,6 × 1,1), що 

становить 29% енергетичної поживності (13,6 кормових одиниць) раціону. Рівень 

грубих кормів при цьому становитиме близько 26%, а решта - 45% -соковиті корми 

із урахуванням того, що на 100 кг живої маси коровам згодовують 1-2 кг грубих та 

8-10 кг соковитих кормів. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F


Таблиця 2 

Даванки коровам концентрованих кормів 

Добовий надій молока, кг Кількість концентрованих кормів на  

1 кг молока, г 

до 10 до 100 

10-15 100-150 

16-20 160-200 

21-30 210-300 

26 - 30 і більше 300-350 

 

Високопродуктивним коровам при цьому із грубих кормів краще згодовувати 

сіно, або не менше 75% його потреби у грубих кормах. Добова даванка силосу може 

становити не менше 70% потреби (за поживністю) у соковитих кормах. Таким 

чином, дані умови будуть такими: для отримання заданої продуктивності корови в 

її раціоні має міститися не менше: кормових одиниць - 14,7; перетравного протеїну 

– 1511 г, кальцію – 120 г, фосфору – 55 г, каротину – 3258 мг. 

У раціоні за поживністю повинно бути, у %: грубих кормів - 26, 

концентрованих кормів не менше 29; добова даванка силосу не менше 15 кг; дерті 

горохової - не більше 2 кг. 

Основними змінними в такій задачі є корми і добавки. Одиниці виміру змінних 

кг чи ц залежно від того на який період складається раціон. Оскільки раціон як 

правило складається на голову за добу, то кілограми. 

В задачі будуть і допоміжні змінні ( кормові одиниці – сумарна кількість їх 

при визначенні питомої ваги окремих груп кормів). 

Основні обмеження стосуються запису умов по балансу поживних речовин. 

Техніко-економічними коефіцієнтами в задачі виступають показники 

поживності 1 кг кормів і добавок. 

Константи у правій частині обмежень показують кількість поживних 

речовин, яка повинна міститись у раціоні, тобто норма годівлі тварин. 

З допомогою додаткових обмежень записують умови по співвідношенню 

окремих груп кормів у раціоні і окремих видів кормів всередині груп. 

Константи при цьому означають мінімально чи максимально допустиму із 

зоотехнічної точки зору кількість даної групи кормів. 

Етап 2, 3. Збір вихідної інформації і розробка економіко-математичної 

моделі. 

Розробку числової економіко-математичної моделі починають з визначення 

невідомих величин і параметрів (відомих величин) задачі. Відбір вихідної 

інформації повинен включати: 

- вид, чи статево-вікова група тварин, для якої складається раціон, період ( 

доба, декада, місяць), жива маса, продуктивність; 

- вміст поживних речовин у раціоні (норма годівлі) ; 



- види кормів і добавок, що є в господарстві; 

- норми згодовування різних видів кормів тварині (граничні); 

- вміст поживних речовин у 1 кг кожного виду корму; 

- ціни 1-ці корму чи їх собівартість. 

 

Яку інформацію необхідно мати для вирішення задач з оптимізації 

раціонів для тварин? 

1. Поголів’я і продуктивність тварин та хімічний склад і вартість кормів. 

2. Продуктивність тварин і вартість продукції. 

3. Хімічний склад і вартість кормів, продуктивність тварин, норми годівлі 

та орієнтовний рівень включення окремих груп і видів кормів до раціону 

4. Хімічний склад і вартість кормів та продукції. 

 

Математична модель. 

𝑗 – індекси змінної;  

𝑖 – індекс обмеження; 

𝑥𝑗 - змінна, що позначає кількість корму j -го виду, що входить в раціон; 

�̄�– змінна, яка позначає загальну кількість кормових одиниць в раціоні; 

𝑎𝑖𝑗 - вміст і-го елементу харчування або сухої речовини в одиниці 𝑗 -го виду 

корму; 

𝐵1 - допустима кількість і-ї поживної речовини в раціоні; 

𝐵𝑖
𝑚𝑖𝑛, 𝐵𝑖

𝑚𝑎𝑥 - мінімальна та максимальна допустима питома вага окремих груп 

кормів в раціоні; 

с𝑗 - собівартість (вартість) одиниці корму j -го виду; 

𝑤𝑖𝑗 - коефіцієнт пропорційності; 

𝑁 - множина, що включає номери змінних по видам кормів j -го групи; 

𝑁1
′  – підмножина, що включає номера змінних за видами кормів і-ї групи; 

𝑀1 – множина, що включає номери обмежень за вмістом кормових одиниць в 

раціоні;; 

𝑀2 – множина, що включає номера обмежень за вмістом поживних речовин 

(окрім кормових одиниць) в раціоні; ; 

𝑀3 – номер обмеження за вмістом сухої речовини в раціоні; 

𝑀4 – множина, що включає номера обмежень за вмістом окремих груп кормів 

в раціоні; 

𝑀5 – множина, що включає номера обмежень за питомою вагою окремих 

кормів всередині груп. 

Мета задачі – знайти такий склад раціону годівлі, за яким досягається 

мінімум його собівартості 

 

 



Структурна економіко-математична модель 

Цільова функція: 

𝑍 = ∑ 𝑐𝑗

𝑗∈𝑁

𝑥𝑗 → 𝑚𝑖𝑛 

 

при виконанні наступних груп обмежень: 

1) раціон повинен містити поживних речовин не менше допустимої кількості: 

а) кормових одиниць 

 

∑ 𝑎𝑖𝑗𝑗∈𝑁 𝑥𝑗 = �̄�, �̄� ≥ 𝐵𝑖 ,     (𝑖 ∈ 𝑀1); 

 

б) решти видів поживних речовин 

 

∑ 𝑎𝑖𝑗𝑗∈𝑁 𝑥𝑗 ≥ 𝐵𝑖 ,     (𝑖 ∈ 𝑀2); 

2) вміст сухої речовини в раціоні повинен бути не менше допустимої 

кількості: 

 

∑ 𝑎𝑖𝑗𝑗∈𝑁 𝑥𝑗 ≤ 𝐵𝑖 ,     (𝑖 ∈ 𝑀3) 

 

3) вміст кормів кожної групи в раціоні повинен бути обмеженим: 

 

∑ 𝑎𝑖𝑗𝑗∈𝑁𝑖
′ 𝑥𝑗 ≥ 𝐵𝑗

𝑚𝑖�̄�     ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑗∈𝑁𝑗
𝑥𝑗 ≤ 𝐵𝑖

𝑚𝑎�̄�    (𝑖 ∈ 𝑀4) 

 

4) в окремих групах кормів вміст деяких видів кормів повинен бути 

обмеженим: 

 

∑ 𝑎𝑖𝑗𝑗∈𝑁𝑖
′ 𝑥𝑗 = ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑎𝑖𝑗𝑗∈𝑁𝑖

′ 𝑥𝑗
≥
≤ ,     (𝑖 ∈ 𝑀5) 

 

1) умови невід’ємності або природні умови: 

 

X j ≥ 0, X i ≥ 0. 

 

Проте, слід відмітити, що в кожному конкретному випадку, виходячи із тих 

особливих, специфічних умов існування того чи іншого сільськогосподарського 

підприємства можливо додаткове введення ряду обмежень, що і будуть 

відображати лише ті особливості, що притаманні конкретному господарству. 

Вихідна інформація і порядок її підготовки 

Для розробки економіко - математичної задачі необхідно попередньо вивчити 

особливості годівлі різних видів тварин, їх статевовікову групу, продуктивність, 



фізіологічний стан, стан кормової бази, на який період утримання необхідно 

розрахувати раціон годівлі для конкретного господарства. 

На основі попереднього аналізу для розв’язку даної задачі необхідно мати 

таку інформацію: 

- визначають добову потребу сільськогосподарської тварини у різних видах 

поживних речовинах, макро- і мікроелементів, вітамінах, амінокислотах; 

- визначаються види кормів власного виробництва, їх собівартість та 

необхідні кормові добавки, вітаміни тощо, що будуть покупними та, відповідно, їх 

ціни; 

- визначаються фізіологічно допустимі границі вмісту різних груп кормів і 

кормових добавок у раціон в залежності від цільового призначення тваринницької 

продукції. Встановлюється співвідношення в раціоні окремих поживних і хімічних 

речовин. 

Методика моделювання та оптимізація обороту стада великої рогатої 

худоби 

Підвищення рівня виробництва продукції тваринництва значною мірою 

залежить від росту поголів’я тварин та їх продуктивності. Важливу роль при цьому 

відіграє економічне обґрунтування структури стада, яка знаходиться у прямій 

залежності від спеціалізації галузі, породного складу стада, системи його 

відтворення, відтворних якостей маточного поголів’я та тривалості вирощування 

молодняку, періоду використання корів, умов годівлі, утримання тощо. 

Від того, яка структура стада, безпосередньо залежать темпи розширеного 

відтворення на фермах і оборот стада, об’єм виробленої продукції, що реалізується, 

собівартість продукції, величина прибутку і рівень рентабельності господарства.  

Залежно від спеціалізації господарства (виробництво молока, м’яса чи 

вирощування племінного молодняку) структура стада визначає кормову базу, 

кількість тваринницьких приміщень, чисельність робітників. Відповідно з цього у 

скотарстві поголів’я корів займатиме різний відсоток у структурі стада. 

Традиційно структура стада в господарствах повинна була забезпечувати 

виконання плану виробництва продукції та заплановане поголів’я тварин. Нині ж у 

господарствах намагаються організовувати виробництво економічно вигідної 

продукції, орієнтуючись на вузьку спеціалізацію тваринництва. 

Основними статево - віковими групами тварин в стаді великої рогатої худоби 

є: корови, нетелі, телиці старші року, телиці до року, телиці - приплід, бички старші 

року, бички до року, бички - приплід, худоба на відгодівлі. 

Так, під оборотом стада розуміють кількісні зміни у складі вікових і статевих 

груп тварин за певний період (місяць, квартал, рік). На основі обороту стада 

планують об’єм виробництва і реалізацію продукції тваринництва, кормову базу, 

потребу в приміщеннях для тварин, в робочій силі, засобах механізації та інших 

виробничих ресурсах. 

Оборот стада розраховують за нормативами, які залежать від ряду факторів. 

Головні з них наступні: виробничі темпи розширеного відтворення поголів’я і 



якісне покращення стада; виробниче направлення тваринництва; біологічні 

особливості окремих видів тварин; умови утримання і годівлі тварин; санітарний 

стан стада. 

Розглянемо моделювання обороту стада на прикладі стада великої рогатої 

худоби, яке складається з наступних статево-вікових груп: корови, нетелі, телиці 

старше року, телиці до року, телиці-приплід, бички старше року, бички до року, 

бички-приплід. 

Постановка задачі може бути сформульована наступним чином: виходячи з 

наявності худоби на початок року, кількості приплоду, а також необхідності мати 

на кінець року певне поголів’я худоби, яке забезпечить подальше відтворення стада 

і ріст виробництва тваринницької продукції, визначити скільки голів необхідно 

вибракувати і поставити на відгодівлю і  скільки перевести в наступну групу, 

отримавши при цьому максимальний  ефект від тваринництва. Ефект виражається 

у вигляді критерію оптимальності і являє собою, як правило, максимум отримання 

продукції (молока, м’яса).  

Невідомими в задачі є чотири групи величин:  

1) кількість (або відсоток) вибракуваних тварин по кожній статево-віковій 

групі;  

2) кількість тварин переведених в старшу групу;  

3) кількість тварин переведених з молодшої  групи;  

4) кількість тварин залишених на кінець року. 

Кожна група невідомих включає стільки величин, скільки статево-вікових 

груп тварин, за виключенням величин, які для даної статево-вікової групи 

неприйнятні через об’єктивні причини (наприклад, корови в старшу групу не 

можуть бути переведені, так само, як приплід не може бути переведений з молодшої 

групи). 

Розробку числової моделі починають з визначення невідомих величин і 

параметрів (відомих величин) задачі. Частина наведеної в таблиці інформації 

відома і формується до розв’язання задачі (наприклад, наявність поголів’я по 

кожній статево-віковій групі на початок року). Кількість приплоду розраховують 

виходячи з поголів’я корів і нетелей з врахуванням коефіцієнту виходу телят від 

100 корів і нетелей. Вважають, що з вірогідністю ½ народжуються бички і телички, 

відповідно, їх кількість планують приблизно однакову. 

Падіж планують на основі даних не менш ніж 5 років лише для тих статево-

вікових груп, які найбільше піддані впливу несприятливих факторів (молодняк до 

року, приплід). По таким статево-віковим групам, як корови, нетелі, молодняк 

старше року цей показник приймається рівним нулю. 

 

Загальний вид математичної моделі: 

j – індекс статевовікової групи худоби; 

𝑁 – множина, що включає номери статевовікових груп худоби; 

𝑖 – індекс видів виробленої продукції;  



𝑀 – множина, що включає номери видів виробленої продукції; 

𝑀′ – підмножина, що включає виробництво молока; 

𝑦𝑗 – змінна, що позначає поголів’я худоби 𝑗 -ї статевовікової групи на кінець 

року; 

𝑧𝑗 – змінна, що позначає поголів’я худоби 𝑗 -ї статевовікової групи, які 

підлягають вибірці; 

  𝑥𝑗𝑗   – змінна, що позначає поголів’я худоби 𝑗 -ї статевовікової групи, яке 

прибуло з 𝑗′-ї молодшої статевовікової групи; 

𝑥𝑗 𝑗  – змінна, що позначає поголів’я худоби 𝑗 -ї статевовікової групи, 

переведене у 𝑗 ′′- ту старшу статевовікову групу; 

𝐵𝑗 – поголів’я худоби 𝑗 -ї статевовікової групи на початок року; 

𝐷𝑗 – падіж поголів’я худоби 𝑗 -ї статевовікової групи протягом року; 

𝐾𝑗
𝑚𝑖𝑛 , 𝐾𝑗

𝑚𝑎𝑥  – допустимі межі вибраковки поголів’я худоби 𝑗 -ї статевовікової 

групи; 

𝑃 – загальне поголів’я худоби на кінець року; 

𝑅𝑗
𝑚𝑖𝑛, 𝑅𝑗

𝑚𝑎𝑥 – допустимі межі поголів’я худоби 𝑗 -ї статевовікової групи на 

кінець року; 

𝑤𝑗 ′𝑗 – коефіцієнт співвідношення між 𝑗′-ю та 𝑗 -ю статевовіковими групами 

худоби; 

𝑎𝑖𝑗 – вихід продукції і-го виду від худоби 𝑗 -ї статевовікової групи; 

𝑄𝑖 – річний план виробництва продукції і-го виду. 

Мета задачі – знайти такий оборот і структуру стада (значення змінних 

𝑦𝑗,𝒛𝒋, 𝒙𝒋′𝒋, 𝒙
𝒋𝒋′

′ ), при яких досягається максимум виробництва молока. 

 

𝑍 = 0,5𝑎𝑖𝑗𝐵𝑗 + 0,5𝑎𝑖𝑗𝑦𝑗 → 𝑚𝑎𝑥 

(𝑖 ∈ 𝑀′, 𝑗 − індекс корів) 

 

при виконанні наступних груп обмежень: 

1) за дотриманням балансу руху худоби кожної статевовікової групи 

протягом року: 

 

𝐵𝑗 + 𝑥𝑗𝑗  − 𝑥𝑗 𝑗 − 𝐷𝑗 − 𝑧𝑗 = 𝑦𝑗 ,     (𝑗𝑁)  

 

2) за переводом худоби з молодших статевовікових груп до старших: 

 

𝑥𝑗 𝑗 = 𝐵𝑗 − 𝐷𝑗 − 𝑧𝑗 ,     (𝑗 = 𝑁) 

 

3) за вибраковкою худоби по статевовіковим групам: 

 



𝐾𝑗
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑧𝑗 ≤ 𝐾𝑗

𝑚𝑎𝑥 ,  (𝑗 = 𝑁); 

 

4) за співвідношенням між статевовіковими групами на кінець року: 

 

𝑦𝑗 = 𝑤𝑗𝑗
≥
≤ 𝑦𝑗 ′ ,     (𝑗 = 𝑁); 

 

5) за зміною всього поголів’я худоби і окремих статевовікових груп на кінець 

року: 

 

∑ 𝑦𝑗
≥
=

𝑃𝑗 ,     𝑅𝑗
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑦𝑗 ≤ 𝑅𝑗

𝑚𝑎𝑥 , (𝑗 = 𝑁); 

 

6) за виконанням річного плану виробництва продукції: 

- по молоку: 

 

0,5𝑎𝑖𝑗𝐵𝑗 + 0,5𝑎𝑖𝑗𝑦𝑗 ≥ 𝑄𝑖, 

- по м’ясу: 

 

∑ 𝑎𝑖𝑗𝑗=𝑁 𝑧𝑗 ≥ 𝑄𝑖 ,     (𝑖 = 𝑀); 

 

Для складання розгорнутої економіко-математичної моделі необхідно 

підготувати вихідні дані. На основі встановлених норм вибраковки і падежу худоби 

розраховується, відповідно, гранично допустиме поголів’я для вибраковки і падежу 

по формулам: 

      

𝐾𝑗
𝑚𝑖𝑛 =

𝐵𝑗𝐿𝑗
𝑚𝑖𝑛

100
  , 𝐾𝑗

𝑚𝑎𝑥 =
𝐵𝑗𝐿𝑗

𝑚𝑎𝑥

100
 

 

де 𝐿𝑗
𝑚𝑖𝑛, 𝐿𝑗

𝑚𝑎𝑥   - допустимі мінімальний і максимальний проценти вибраковки 

𝑗 -ї статевовікової групи худоби; 

 

𝐷𝑗 =
𝐵𝑗𝑆𝑗

100
, 

 

де 𝑆𝑗  – процент падежу 𝑗 -ї статевовікової групи худоби; 

Потім задається перелік змінних величин задачі і складається розгорнута 

економіко-математична модель, яка записується в матричному вигляді. 

 
 


