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Змістовий модуль 2. Економіко-математичні задачі в рослинництві 

Тема 3. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАДАЧІ В РОСЛИННИЦТ-

ВІ 

Моделювання еколого-економічних аспектів землекористування в 

рільництві  

В умовах земельної реформи, переходу на багаторівневу економіку рин-

кового типу, розвитку різних форм землеволодіння і землекористування, впро-

вадження економічного механізму регулювання земельних відносин суттєво 

зростають обсяги землевпорядних робіт і пред'являються підвищені вимоги. 

При цьому доводиться стикатися з такими завданнями, ефективне і оперативне 

вирішення яких практично неможливо без використання економіко-

математичних методів і електронно-обчислювальних машин. Економіко-

математичні методи і моделювання в землевпорядкуванні дозволяють вирішу-

вати велике коло завдань, пов'язаних з оптимізацією територіальної організації 

сільськогосподарського виробництва з урахуванням агроекологічних властиво-

стей землі, установленням раціональних розмірів і структури землеволодінь і 

землекористувань, оптимізацією трансформації і покращення угідь, розміщен-

ням сівозмін, підвищення родючості ґрунтів, проектуванням системи протиеро-

зійних заходів.  

Таким чином, землекористування як екологічна система – це територі-

альний комплекс оптимальних взаємозв'язків ґрунту, організму і атмосфери че-

рез склад і структуру угідь, систему землеробства, повітряне середовище.  

Способів та методів, які дозволяють виявити зв’язки дійового управління 

з кінцевим результатом функціонування землекористування, може бути багато. 

Але найбільш прийнятними методами для вирішення цього завдання є активні 

і пасивні експерименти. Ці методи, в принципі, дозволяють вивчити всю різ-

номанітність явищ і процесів, які проходять в землекористуванні «людина - зе-

мля - рослина - наземний шар атмосфери», встановити закономірності розвитку 

продуктивних сил суспільства, їх вплив на земельні ресурси, динаміку ґрунто-

вої родючості, реакцію рослинних організмів на сукупність умов вирощування, 

факторів антропогенного характеру і т.п. Проте, як активний експеримент, так і 

спостереження за тими чи іншими явищами в агроекосистемах, неприйнятні, 

оскільки потрібно швидко і оперативно вмішуватися в виробничі процеси та 

земельні відносини, раціонально вибирати всю сукупність дій управління.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%8E%D1%87%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D2%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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Метод математичного моделювання довів свою виключну ефективність 

при вирішені різних, досить складних, науково-технічних і соціально-

економічних проблем. Незвична складність взаємозв'язків природи, багатьох 

компонентів біологічного, технологічного, технічного, економічного і соціаль-

ного характеру в землекористуванні, змушують звернутись до математичного 

моделювання. При цьому математичне моделювання повинно поєднуватися з 

лабораторним (польовим) експериментом, направленим на одержання парамет-

рів математичних моделей, а також поєднуватися з натурними спостереження-

ми. Рівень територіальної організації агроекосистеми залежить від умов екс-

плуатації агроландшафтів як системи. Тому, в даний час основна увага повинна 

приділятися моделям, які орієнтовані на вирішення завдань оптимального уп-

равління, з врахуванням тієї ролі, яку може відігравати землекористування. Ме-

тодологічною основою оптимізації взаємодії людини з землею як ресурсом є 

концепція економічного росту з одержанням оптимально можливого приросту 

продукції за умови мінімальних або нульових екологічних збитків, як прояву 

оптимального врегулювання еколого-економічних взаємовідносин.  

Основними принципами екологізації економіки повинні бути:  

 екологічно-безпечна господарська діяльність;  

 мінімальна дія на землю, відмова від необґрунтованих проектів перет-

ворення ландшафтів з метою «освоєння нових або покращення існуючих 

угідь»;  

 допустимо обмежене вилучення цінних сільськогосподарських угідь;  

 збереження й окультурення природних агроландшафтів, порушених 

людиною в процесі попередньої нерозумної діяльності;  

 земельний моніторинг, контроль за використанням і охороною земель, 

економічна оцінка екологічних збитків;  

 оптимізаційний прогноз і програмування будь-яких видів господарської 

діяльності і прогноз наслідків.  

Основою оптимізації сільськогосподарського землекористування є раціо-

нальні для даного регіону їх розміри, організація раціонального складу земель-

них угідь і посівних площ (структури агроценозів), раціональна організація те-

риторії з врахуванням екологічно безпечного господарювання на землі, забез-

печення відтворення родючості ґрунтів, відновлення продуктивності еродова-

них земель, одержання необхідних об'ємів сільськогосподарської продукції без 

пошкодження родючого шару землі.  

Отже, оптимізація землекористування - це така організація виробничо-

го процесу, при якій земля використовується найбільш раціонально, її продук-

тивні властивості забезпечують хоча і не максимальний, але екологічно-стійкий 

ефект при збереженні родючості ґрунтів. При вирішені питань організації вико-

ристання землі з екологічних позицій, визріла необхідність використати екоси-

стемний підхід. При цьому територію, яка організовується, слід розглядати як 

складну агроекосистему різних рівнів структурно-ландшафтної організації: від 

окремої ділянки (поля) до крупних територіальних одиниць, які включають аг-

роландшафти та їх поєднання. Фундаментальні дослідження в землекористу-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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ванні повинні вирішити складне завдання оптимізувати земельні відносини, 

встановити закономірності енерго- і масообміну в агроекосистемах і спорити 

теоретичний фундамент для розробки прийомів і способів направленого регу-

лювання цих процесів. Для вирішення цього завдання необхідно переглянути 

існуючі уявлення про землекористування родючість ґрунту та її відновлення, як 

об'єкт досліджень.  

Метою розробки моделей родючості ґрунту є впорядкування знань про 

родючість, оцінка впливу на стан використання землі, а також можливість оп-

тимального розміщення сільськогосподарських культур у межах господарств на 

ґрунтах різної родючості.  

Екологозабезпечуючий напрям ведення сучасного сільського виробницт-

ва потребує отримання високих врожаїв при дбайливому ставленні до землі, 

підтримці й поновленні родючості ґрунту. Моделі родючості є наближеним ві-

дображенням властивостей ґрунту задовольняти потреби сільськогосподарсь-

ких рослин за певних екологічних і соціально-економічних умов. Розроблена 

схема системи моделей родючості ґрунту на основі моделі оптимізації розмі-

щення сільськогосподарських культур дає можливість оптимізувати основні 

процеси родючості ґрунту (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Схема варіантів моделей родючості ґрунту 

 

Науковцями розроблено кілька класів економіко-математичних моделей 

розміщення культур, що мають спільну мету , але відрізняються підходами до 

деталізації проблеми та урахування індивідуальних умов моделей. Серед них 
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слід відзначити економіко-математичні модель, розроблену на кафедрі еконо-

мічної кібернетики НУБіП України доц. З.О. Жадлун. 

Цільова функція екологічної економіко-математичної моделі являє собою 

лінійну форму, яку треба максимізувати 

 

𝑍 = ∑ ∑ 𝑡𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗

𝑖∈𝑀2𝑖∈𝑀1

→ 𝑚𝑎𝑥, 

 

де  М1– множина земельних ділянок; 

М2 – множина сільськогосподарських культур; 

𝑡𝑖𝑗 - економічна ефективність вирощування продукції j-ї сільськогоспо-

дарської культури на і-му полі. 

Враховуючи всі особливості моделювання цього процесу і специфіку  по-

становки нашої задачі, еколого-економічна модель оптимізації ґрунтового  

живлення сільськогосподарських  культур матиме вигляд. 

Максимізуємо вихід валової продукції з одиниці площі: 

 

𝑍 = ∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗𝑋𝑖𝑗 → 𝑚𝑎𝑥, 

 

де  𝑖 ∈ 𝑀1   𝑗 ∈ 𝑀2 

М1 – множина земельних ділянок (і = n); 

М2 – множина сільськогосподарських культур (j = m); 

𝑌𝑖𝑗 –  економічна  ефективність  вирощування  продукції  j-ї  сільськогос-

подарської культури на і-му полі. 

𝑋𝑖𝑗 – шукана площа посіву j-ї сільськогосподарської культури на і-му по-

лі; 

Si – площа кожної з n земельних ділянок; 

Sj – площа кожної з m культур в структурі посівних площ; 

 ij – логічний коефіцієнт, що передбачає можливість розміщення j-ї куль-

тури на ґрунті і-ї ділянки. 

Оптимальне  розміщення сільськогосподарських культур має задовольня-

ти такі умови: 

1.  По використанню ріллі: 

 

∑ 𝜉𝑖𝑗𝑋𝑖𝑗 = 𝑆𝑖 ,   (𝑖 ∈ 𝑀1) 

𝑗 ∈ 𝑀2 

 

2.  По структурі посівних площ: 

 

∑ 𝜉𝑖𝑗𝑋𝑖𝑗 = 𝑆𝑖 ,   (𝑗 ∈ 𝑀2; ) 

𝑖 ∈ 𝑀1 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
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3.  По області допустимих значень змінних: 

 

𝑆𝑖𝑗
𝑚𝑖𝑛 ≥ 𝑋𝑖𝑗 ≥ 𝑆𝑖𝑗

𝑚𝑎𝑥; 

 

де 𝑆𝑖𝑗
𝑚𝑖𝑛,  𝑆𝑖𝑗

𝑚𝑎𝑥 –  допустимі мінімальне та максимальне значення змінних. 

4.  Природні умови невід’ємності змінних: 

 

𝑋𝑖𝑗 ≥ 0, (𝑖 ∈ 𝑀1    𝑗 ∈ 𝑀2 ) 

 

Розроблена методика дозволяє при визначенні урожайності 𝑌𝑖𝑗 j-ї сільсь-

когосподарської культури на і-му ґрунті враховувати складність мінерального 

складу ґрунту. При цьому урожайність, яка забезпечена наявністю в ґрунті к-го 

компонента  поживності розраховується за формулою: 

 

𝑌𝑘𝑖𝑗 =
𝑎𝑘𝑖𝐸𝑖𝑓𝑘𝑖𝑗

𝑏𝑘𝑗
,         𝑘 ∈ 𝑀, 

𝑖 ∈ 𝑀1, 

𝑗 ∈ 𝑀2 

 

де М – множина компонентів поживності; 

к – порядковий номер компонента поживності, 𝑘 ∈ 𝑀; 

М1 – множина земельних ділянок; 

М2 – множина сільськогосподарських культур; 

і – порядковий номер земельної ділянки, 𝑖 ∈ 𝑀1,; 

j – порядковий номер сільськогосподарської культури, 𝑗 ∈ 𝑀2; 

𝑎𝑘𝑖 –  вміст к-го  компонента поживності в ґрунті і-ї земельної ділянки 

(мг/на 1 кг ґрунту); 

Еi – коефіцієнт переводу в кг діючої речовини; 

𝑓𝑘𝑖𝑗 – коефіцієнт використання к-го компонента поживності на і-му ґрунті  

j-ю сільськогосподарською культурою; 

𝑏𝑘𝑗 – винос к-го компонента поживності одиницею врожаю сільськогос-

подарської культури. 

У зв’язку з тим, що швидкість приросту біомаси того чи іншого виду рос-

лин лімітується компонентом поживності, який є в екологічному мінімумі, а в 

залежності від споживання баланс між різними компонентами може змінюва-

тись і в екологічному мінімумі будуть знаходитись різні хімічні речовини, 𝑌𝑖𝑗 – 

урожайність j-ї сільськогосподарської культури на і-му ґрунті визначається за 

формулою: 

 

𝑌𝑖𝑗 = min 𝑌𝑖𝑗 = min
𝑑𝑘𝑖𝐸𝑖𝑓𝑖𝑗

𝑏𝑘𝑖𝑗
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Величина 𝑌𝑖𝑗 являє собою коефіцієнти ефективної родючості ґрунту і по-

казує, яка частина врожаю може бути сформована за рахунок доступних для  

рослин запасів поживних речовин ґрунту. Розроблена трансформаційна модель 

дає можливість представити її у вигляді транспортної задачі, бо культури вико-

нують  роль споживача, а ділянки різної родючості - джерела чи постачальника. 

При цьому виконується імітація, що кожна сільськогосподарська культура по-

винна спробувати «зростати» на кожній з ділянок ґрунту і при оптимальному 

плані розміститися певними окремими площами по полях так, щоб  найбільш 

«задовольнити» кожну культуру щодо поживності і виконати низку обмежень 

задачі.  

Розроблена економіко-математична модель порівняно з іншими екологіч-

ними моделями розміщення характеризується її компактністю, достатньо повно 

враховує всі агротехнічні умови та вимоги ґрунтів і сільськогосподарських ку-

льтур. 

Тепер повертаємося до постановки задачі. Розроблена трансформаційна 

імітаційна модель дає можливість представити її у вигляді транспортної задачі, 

бо культури виконують роль джерела чи постачальника, а ділянки різної родю-

чості – споживача. Одержання оптимального плану розміщення сільськогоспо-

дарських культур відбувається в кілька етапів: на першому - досліджуються 

показники економічного та агрохімічного обстеження господарства; наступним 

важливим етапом реалізації економіко-математичної моделі є розрахунок пока-

зників критерію оптимальності (𝑡𝑖𝑗); заключний етап – післяоптимізаційний 

аналіз отриманого плану розміщення сільськогосподарських культур на полях 

сівозмін господарства, а на його основі – висновок про можливість збільшення 

виходу валової продукції за рахунок оптимізації ґрунтового живлення та вико-

нання екологічних вимог щодо використання орної землі. 

Зростання продуктивності площі посіву є результатом дії багатьох факто-

рів – підвищення культури землеробства і організації виробництва, зміцнення 

його матеріально-технічної бази, поліпшення технології використання мінера-

льних і органічних добрив тощо. 

Визначення норм і співвідношень добрив під сільськогосподарські куль-

тури – складний багатоплановий процес, який повинен враховувати конкретні 

показники родючості ґрунтів, рівень запланованої урожайності сільськогоспо-

дарських культур, кліматичні й організаційно-економічні передумови  вирощу-

вання сільськогосподарських культур тощо. Щоб забезпечити відновлення ро-

дючості ґрунтів та екологічної стійкості навколишнього середовища слід  вно-

сити мінеральні добрива на балансовій основі з метою зберегти рівновагу еле-

ментів живлення в агроценозах.  

Оптимізація доз добрив під сільськогосподарські культури проводиться 

з урахуванням економічних показників та обов’язковим економічним ефектом. 

В основу запропонованого диференційованого методу розрахунку необхідної 

кількості добрив під сільськогосподарські культури покладено принцип норму-

вання внесення добрив. Прогнозування показників урожайності конкретних ку-

льтур враховує нелінійний характер причинно-наслідкових зв’язків у системі 

«родючість ґрунту - добрива – врожай». 
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Методика розрахунків полягає в тому, що спочатку визначають ту час-

тину врожаю, для якої буде достатньо поживних речовин, що є в ґрунті за спе-

ціально розробленими виробничими функціями. Основними етапами вказаної 

роботи є вибір  необхідної функціональної залежності між урожайністю сільсь-

когосподарських культур, застосуванням добрив та іншими  факторами. Крите-

ріями вибору відповідних залежностей, які найоб’єктивніше характеризують 

вплив добрив на врожайність є коефіцієнт кореляції  при прямолінійному  типі  

зв’язку і кореляційне відношення – при криволінійному.  

Інтенсивне землеробство передбачає не тільки одержання високих врожа-

їв, а й підтримання та підвищення родючості ґрунтів, чого можна досягти за 

позитивного балансу гумусу й поживних елементів. 

Розроблено низку методів, які допомагають вирішувати дану проблему, 

проте дійсне значення добрив у процесі сільськогосподарського виробництва 

можна правильно зрозуміти лише у взаємозв’язку з іншими факторами, що фо-

рмують рівень урожайності сільськогосподарських культур у межах одного і 

того ж періоду. 

Поряд з цими дослідженнями встановлено, що при забезпеченні потен-

ційних технологічних і організаційних економічних передумов в Україні реаль-

но існують можливості для збільшення формування валового і товарного виро-

бництва окремих видів продукції.  

При забезпеченні вимог технології, впровадженні прогресивних прийомів 

організації праці, раціональному регулюванні водного режиму аграрні сільсь-

когосподарські підприємства мають реальні матеріальні передумови для збіль-

шення виходу продукції з одиниці площі.  

План використання органічних добрив повинен забезпечувати віднов-

лення гумусу, як основного показника родючості ґрунту. Мінеральні добрива є 

чинником управління мінеральним живленням рослин, тобто доповнення недо-

статньої кількості в ґрунті NPK до оптимального рівня для конкретної сільсько-

господарської культури. 

Задача полягає в тому, щоб скласти план оптимального використання  

обмежених фондів органічних та мінеральних добрив, який би забезпечив най-

повніше відновлення гумусу та мінеральних поживних компонентів у ґрунтах 

господарства й отримання на цій основі високих урожаїв сільськогосподарсь-

ких культур. 

Для вирішення поставленого завдання необхідно побудувати економіко-

математичну модель оптимізації використання фондів добрив і реалізувати її на 

ПЕОМ. 

Всі ці умови враховані в динамічній економіко-математичній моделі оп-

тимізації розподілу обмежених фондів органічних і мінеральних добрив під 

сільськогосподарські культури.  

Для формалізації умов економіко-математичної моделі використані такі 

позначення: 

J – множина сільськогосподарських культур; 

j – порядковий номер сільськогосподарської культури, j  J; 

I – множина земельних ділянок (полів); 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D1%83%D1%81
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i – порядковий номер поля, i  I; 

L – множина видів органічних добрив; 

l – порядковий номер видів органічних добрив, l  L; 

R – множина видів мінеральних поживних речовин; 

r – порядковий номер мінерального поживного елемента, r  R; 

µj –  мінералізація  гумусу  врожаєм  j-ої  сільськогосподарської культури; 

𝑃𝑗
(1)

 –  кількість поверхневих залишків  j-ої сільськогосподарської куль-

тури; 

𝑃𝑗
(2)

 –  кількість  кореневих  залишків  j-ої  сільськогосподарської культу-

ри; 

𝑃𝑗 –  кількість  рослинних  залишків  j-ої  сільськогосподарської культури, 

𝑃𝑗 = 𝑃𝑗
(1)

+ 𝑃𝑗
(2)

; 

K – коефіцієнт гуміфікації рослинних залишків; 

𝐾𝑗𝑟
(1)

, 𝐾𝑗𝑟
(2)

 – вміст r-ої поживної речовини відповідно в поверхневих та ко-

реневих залишках j-ої сільськогосподарської культури у відсотках на абсолют-

но суху речовину; 

𝐵𝑟𝑗 – винос r-ого поживного елемента j-ою культурою; 

𝐾𝑖𝑗𝑟 –  коефіцієнт використання r-ої поживної речовини j-ою сільськогос-

подарською культурою з мінеральних добрив на i-тому полі; 

𝐾𝑖𝑗𝑟
𝑟 – коефіцієнт використання r-ої поживної речовини j-ою сільськогос-

подарською культурою з ґрунту i-ого поля; 

𝐾𝑟 – коефіцієнт використання r-ої поживної речовини з органічних доб-

рив; 

𝐾𝑟𝑙 – кількість діючої речовини (д.р.) r-ого виду в одиниці маси органіч-

них добрив l-ого виду; 

𝐾𝑙 –  вміст сухої органічної речовини в одиниці маси органічних добрив l-

ого виду; 

𝜂𝑖𝑟 – вміст  r-ого поживного елемента в ґрунті i-ого поля, кг/1кг ґрунту; 

Пi – коефіцієнт переводу (з кг/1 кг ґрунту в кг д.р.) для ґрунту i-ого поля; 

З𝑖𝑟 – запаси r-ої поживної речовини на 1 га i-ого поля; 

𝑆𝑖  – площа i-ого поля; 

𝐹𝑙 , 𝐹𝑟 – фонди органічних добрив l-ого  виду  та  мінеральних добрив r-ого 

виду; 

𝑊𝑗 – плановий обсяг виробництва продукції j-ої сільськогосподарської 

культури; 

𝑢𝑖𝑗
𝑚𝑖𝑛, 𝑢𝑖𝑗

𝑚𝑎𝑥 – область допустимих значень зміни урожайності j-ої сільсь-

когосподарської культури на i-му полі; 

𝑐𝑗 – ціна 1 ц продукції j-ої сільськогосподарської культури; 

𝑑𝑙 , 𝑑𝑟 –  ціни одиниці маси органічних добрив l-того виду та мінеральних 

добрив r-ого виду; 

t – період часу. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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Невідомі величини: 

𝑋𝑖𝑗 – урожайність j-ої сільськогосподарської культури на i-ому полі; 

𝑍𝑖𝑗𝑟 – кількість мінеральних добрив r-ого виду, яку необхідно внести під 

j-у культуру на i-ому полі; 

𝑦𝑖𝑗𝑙 – кількість органічних добрив l-ого виду, яку необхідно внести під j-у 

культуру на i-му полі. 

Умови задачі економіко-математичної моделі 

1. Умова поповнення запасів гумусу в ґрунті 

 

∑ ∑ 𝐾𝑙 ∙ 𝑦𝑖𝑗𝑙

𝑙∈𝐿𝑖∈𝑙

≥ 𝜇𝑗 − 𝐾𝑃𝑗 

 

2.  Умова відновлення запасів мінеральних елементів живлення у ґрунті 

 

𝐵𝑘𝑜𝑥𝑖𝑗 − 𝐾𝑖𝑗𝑟𝑧𝑖𝑗𝑟 − ∑ 𝐾𝑟𝐾𝑟𝑙𝑦𝑖𝑗𝑙

𝑙∈𝐿

≤ З𝑖𝑟𝐾𝑖𝑗𝑟
𝑟 , (𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈ 𝐽,   𝑟 ∈ 𝑅) 

 

3. Обмеження області допустимих значень змін урожайності, що мають 

лінійну інтерпретацію залежностей 

 

𝑢𝑖𝑗
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑥𝑖𝑗 ≤ 𝑢𝑖𝑗

𝑚𝑎𝑥 ,   (𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈ 𝐽) 

 

4. Вимоги виконання плану виробництва продукції 

 

∑ 𝑆𝑖𝑥𝑖𝑗 ≥ 𝑊𝑗

𝑖∈𝐼

,   (𝑗 ∈ 𝐽) 

 

5. Обмеження фондів органічних добрив 

 

∑ ∑ 𝑆𝑖𝑦𝑖𝑗𝑙

𝑗∈𝐽𝑖∈𝐼

≤ 𝐹𝑙 ,   (𝑙 ∈ 𝐿) 

 

6. Обмеження фондів мінеральних добрив 

 

∑ ∑ 𝑆𝑖𝑧𝑖𝑗𝑟

𝑗∈𝐽𝑖∈𝐼

≤ 𝐹𝑟 ,   (𝑟 ∈ 𝑅) 

 

7. Умови невід’ємності змінних 

 

𝑥𝑖𝑗 ≥ 0, 𝑧𝑖𝑗𝑟 ≥ 0, 𝑦𝑖𝑗𝑙 ≥ 0 

 

При таких умовах необхідно знайти максимум лінійної форми 
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∑ ∑ 𝑐𝑗𝑆𝑖𝑥𝑖𝑗 − ∑ ∑ ∑ 𝑑𝑙𝑆𝑖𝑦𝑖𝑗𝑙 − ∑ ∑ ∑ 𝑑𝑟𝑆𝑖𝑧𝑖𝑗𝑟

𝑟∈𝑅𝑗∈𝐽𝑖∈𝐼𝑙∈𝐿𝑗∈𝐽𝑖∈𝐼𝑗∈𝐽𝑖∈𝐼

 

 

Побудова динамічної моделі забезпечується переходом від запасів пожи-

вних елементів у ґрунті, що визначаються в рік взяття проб ґрунту 3𝑡0
 і прове-

дення їх аналізу за формулою  

 

3𝑡0
= 3𝑖𝑟 = 𝜂𝑖𝑟 ∙ П𝑖 

 

До визначення запасів поживних елементів у ґрунті після циклу його гос-

подарського використання 

 

3𝑡1
= 3𝑡0

− 𝐵𝑟𝑗𝑥𝑖𝑗 + 𝐾𝑖𝑗𝑟𝑧𝑖𝑗𝑟 + ∑ 𝐾𝑟𝐾𝑟𝑙𝑦𝑖𝑗𝑙 + 𝐾𝑗𝑟
(1)

𝑃𝑗
(1)

+ 𝐾𝑗𝑟
(2)

𝑃𝑗
(2)

𝑙∈𝐿

 

 

Необхідність такого коректування запасів поживних речовин у ґрунті зу-

мовлена тим, що хімічний аналіз ґрунтів проводиться агрохімічною лабораторі-

єю один раз у п’ять років. 

Стратегічним резервом нарощування та раціонального використання то-

варного потенціалу землеробства, зростання обсягів товарної продукції земле-

робства і тваринництва в Україні є удосконалення структур посівних площ  

сільськогосподарських культур. Структурна перебудова землеробства має ви-

рішити питання приведення у відповідність фактичного біокліматичного поте-

нціалу природних зон України з генетичним потенціалом сільськогосподарсь-

ких культур.  

Практичне значення для подальшого ефективного розвитку агропромис-

лового виробництва і нарощування обсягів виробництва продукції сільського 

господарства має раціональне розміщення його галузей. Територіальна обме-

женість сільськогосподарських земель вимагає, щоб кожний гектар угідь при 

відповідній технології давав максимальну кількість продукції для внутрішнього  

споживання та експорту за межі регіону. 

При балансовому методі розрахунку потреби в поживних речовинах вра-

ховується надходження та використання поживних речовин, а також основна 

ідея відтворення родючості ґрунту. 

Основна ідея балансового співвідношення – винос урожаєм сільськогос-

подарських культур поживних речовин задовольняється за рахунок вмісту по-

живних речовин у ґрунті з урахуванням коефіцієнту засвоєння та додаткового 

внесення поживних речовин до потреби у мінеральній формі. 

Позначення: 

i - номер земельної ділянки; 

I - множина земельних ділянок; 

j - номер сільськогосподарської культури; 

J - множина сільськогосподарських культур; 
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R - множина видів мінеральних поживних елементів; 

r - вид поживного елементу; 

𝑏𝑗𝑟- винос r-го поживного елементу j-ю культурою; 

𝑘𝑖𝑗𝑟
𝑔

, 𝑘𝑖𝑗𝑟
г  - коефіцієнт  використання r-го  виду  поживної речовини j-ї ку-

льтури по i-му полі із добрив чи ґрунту; 

𝜂𝑖𝑟 - наявність r-ї поживної речовини в ґрунті i-го поля; 

𝐸𝑖 - перевідний коефіцієнт. Залежність 𝐸𝑖 від питомої щільності ґрунту, 

від глибини орного шару; 

𝑆𝑖 - площа і-го поля; 

𝐹𝑟 - кількість добрив r-го виду; 

𝜔𝑗 - плановий обсяг виробництва j-ї продукції; 

𝑢𝑖𝑗
𝑚𝑖𝑛, 𝑢𝑖𝑗

𝑚𝑎𝑥 - мінімальна та максимальна урожайність; 

𝑐𝑖 - вартість; 

𝑥𝑖𝑗 - урожайність j-ї культури на і-му полі. 

Обмеження: 

1. Баланс мінеральних поживних елементів 

 

𝑏𝑗𝑟𝑥𝑖𝑗 ≤ 𝐸𝑖𝜂𝑖𝑟𝑘𝑖𝑗𝑟
г + 𝑘𝑖𝑗𝑟

𝑔
𝑍𝑖𝑗𝑟 

𝑏𝑗𝑟𝑥𝑖𝑗 − 𝑘𝑖𝑗𝑟
𝑔

𝑍𝑖𝑗𝑟 ≤ 𝐸𝑖𝜂𝑖𝑟𝑘𝑖𝑗𝑟
г  

 

2. Обмеження урожайності 

𝑢𝑖𝑗
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑥𝑖𝑗 ≤ 𝑢𝑖𝑗

𝑚𝑎𝑥 

 

3. Виконання плану по виробництву продукції 

 

∑ 𝑆𝑖𝑥𝑖𝑗 ≥ 𝜔𝑗

𝑖∈𝐼

 

 

4. Обмеження кількості добрив 

 

∑ 𝑆𝑖𝑥𝑖𝑗 ≥ 𝐹𝑟

𝑖∈𝐼

 

 

5. Невід’ємність змінних 

 

𝑥𝑖𝑗 ≥ 0               𝑧𝑖𝑗𝑟 ≥ 0 

 

6. Функція мети – максимум виробництва валової продукції рослинниц-

тва за відрахуванням затрат на добриво 
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𝑍 = ∑ ∑ 𝑐𝑗𝑠𝑖𝑥𝑖𝑗 − ∑ ∑ ∑ 𝑠𝑖𝑐𝑟𝑟𝑖𝑗𝑟 → 𝑚𝑎𝑥

𝑟𝑗𝑖𝑗𝑖

 

 

Інформаційне забезпечення моделі 

1. Площі полів і ділянок сівозмін (і поза сівозмінами), наявні в господарс-

тві. 

2. Закріплення сільськогосподарських культур по кожному полю, ділянці. 

3. Базова врожайність сільськогосподарської культури, що може бути за-

безпечена на даному полі, ділянці з обліком агрохімічних й інших характерис-

тик ґрунтів, а також з урахуванням застосування органічних добрив, наявних у 

господарстві, і інших факторів, що впливають на врожайність (сорт, агротехні-

ка тощо). 

4. Виробничі функції, що вказують на залежність ґрунт - добриво - вро-

жай. 

5. Загальне збільшення врожаю по культурі на даному ґрунті, що може 

бути забезпечена в межах дії встановленої за рахунок (виробничої функції). 

6. По деяких культурах можуть бути передбачені на одному полі різні до-

зи й схема внесення добрив, що забезпечують приріст одиниці врожаю. 

 

Методика моделювання та оптимізація структури посівних площ 

 

Постановка задачі. Для кожного сільськогосподарського підприємства 

не залежного від типу і форми власності та спеціалізації головною задачею є 

покращення продуктивності сільськогосподарських угідь, збільшення обсягів 

виробництва продукції галузі рослинництва та тваринництва. Зрозуміло, що це 

залежить від багатьох чинників. Проте, раціональне використання землі – було 

і залишається одним з ключових питань як в розрізі національної економіки, 

так і конкретного підприємства. 

Необхідно зауважити, що галузі рослинництва та тваринництва тісно 

пов’язані між собою. Посівні площі кормових культур залежать від особливос-

тей сівозмін, типу ґрунтів, їх фактичного стану та виду і обсягу продукції тва-

ринництва. Головною задачею розрахунку структури посівних площ кормових 

культур є створення надійної кормової бази для тваринництва. 

Розв’язок задачі згідно запропонованої моделі передбачає розрахунок 

структури посівних площ кормових культур з обов’язковим урахуванням вимог 

сівозмін, які забезпечать тваринництво кормами належної якості, а також збе-

реже природну якість ґрунтів та не порушить екосистему в цілому. Можливими 

критеріями оптимальності можуть бути такі: мінімум матеріально-грошових 

витрат на виробництво кормів, мінімум відведеної ріллі під кормові культури, 

максимум валової (товарної) продукції галузі тваринництва, максимум чистого 

доходу підприємства тощо. 

Математична модель: 

𝑗, 𝑘 – індекси змінних;  

𝑖 – індекс обмеження; 
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𝑥𝑗𝑘 – змінна, яка позначає площу 𝑗 -ї сільськогосподарської культури в k-й 

сівозміні; 

�̄�𝑘– змінна, яка позначає площу k-ї сівозміни; 

�̂�𝑖 – змінна, яка позначає загальний об'єм і-го вартісного показника; 

а𝑖𝑔𝑘 – затрати і-го виду ресурсу на одиницю площі 𝑗 -ї сільськогосподар-

ської культури в k-й сівозміні; 

𝑣𝑖𝑔𝑘 – вихід поживних речовий і-го виду з одиниці площі 𝑗 -ї сільськогос-

подарської культури в k-й сівозміні; 

𝑞𝑖𝑔𝑘 – вихід товарної продукції і-го виду з одиниці площі 𝑗 -ї сільськогос-

подарської культури в k-й сівозміні; 

𝑐𝑗𝑘 – вихід валової продукції з одиниці площі 𝑗 -ї сільськогосподарської 

культури в k-й сівозміні; 

𝑤𝑗𝑘 – доля 𝑗 -ї сільськогосподарської культури в к-й сівозміні; 

𝐵𝑖– об'єм ресурсів і-го виду; 

𝑉𝑖 – гарантований об'єм виробництва кормів і-го виду; 

𝑄𝑖 – гарантований об'єм виробництва товарної продукції і-го виду; 

𝑁𝑖 – множина, що включає номера змінних за видами сільськогосподар-

ських культур; 

𝑁1
′  – підмножина, що включає номера змінних за видами сільськогоспо-

дарських культур однієї групи; 

𝑁2 – множина, що включає номера змінних за видами сівозмін; 

𝑀1 – номер обмеження за площею ріллі; 

𝑀2 – множина, що включає номера обмежень за площею сівозмін; 

𝑀3 – множина, що включає номера обмежень за площею культур всере-

дині сівозмін; 

𝑀4 – множина, що включає номера обмежень за виробничими ресурсами; 

𝑀5 – множина, що включає номера обмежень за виробництвом товарної 

продукції; 

𝑀6 – множина, що включає номера обмежень за виробництвом кормів; 

𝑀7 – множина, що включає номера обмежень за підсумуванням виробни-

чих витрат 

𝑀8 – номер обмеження за підсумуванням валової продукції; 

 

Структурна економіко-математична модель 

Мета задачі – визначити таку структуру посівних площ, яка б забезпечу-

вала отримання максимуму валового доходу. 

Цільова функція: 

 

maxˆˆ
18




ii
Z xx

MiMi  
 

При виконанні групи обмежень: 

1) за площею ріллі: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Σ �̄�𝑘𝑘∈𝑁2
≤ 𝐵1, (𝑖 ∈ 𝑀1); 

 

2) за площею сівозмін: 

 

∑ 𝑋𝑗𝑘𝑔∈𝑁1
≤ �̄�𝑘, (𝑘 ∈ 𝑁2, 𝑘 ∈ 𝑀2); 

 

3) за площами окремих сільськогосподарських культур всередині сіво-

змін: 

 

∑ 𝑋𝑗𝑘𝑗∈𝑁1
= 𝑊𝑗𝑘�̄�𝑘, (𝑁1 ∈ 𝑁1, 𝑘 ∈ 𝑁2, 𝑘 ∈ 𝑀3); 

 

4) за виробничими ресурсами: 

 

∑ ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑘𝑘∈𝑁2
𝑥𝑗𝑘𝑗∈𝑁1

≤ 𝐵1,  (𝑖 ∈ 𝑀4); 

 

5) за виробництвом товарної продукції: 

 

∑ ∑ 𝑞𝑖𝑗𝑘𝑘∈𝑁2
𝑥𝑗𝑘𝑗∈𝑁1

≥ 𝑄1,  (𝑖 ∈ 𝑀5); 

 

6) за виробництвом кормів: 

 

∑ ∑ 𝑣𝑖𝑗𝑘𝑘∈𝑁2
𝑥𝑗𝑘𝑗∈𝑁1

≥ 𝑉1, (𝑖 ∈ 𝑀6); 

 

7) за підсумуванням виробничих витрат: 

 

∑ ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑘𝑘∈𝑁2
𝑥𝑗𝑘𝑗∈𝑁1

= 𝑥1,  (𝑖 ∈ 𝑀7); 

8) за підсумуванням валової продукції: 

 

∑ ∑ 𝑐𝑗𝑘𝑘∈𝑁2
𝑥𝑗𝑘𝑗∈𝑁1

= 𝑥1, (𝑖 ∈ 𝑀8); 

 

В якості критерію оптимальності може використовуватися максимум 

валової продукції, мінімум матеріально-грошових витрат, максимум прибутку 

від реалізації товарної продукції тощо. 

Для відображення конкретних умов функціонування кожного зокрема ре-

ально існуючого підприємства, відповідно, вводять у модель додаткові умови-

обмеження. 

Вихідна інформація і етапи її підготовки 

Для побудови числової економіко-математичної моделі до задачі необ-

хідна загальна характеристика галузі, тобто стан галузі, існуючі системи сіво-

змін, можливість ротації сівозмін, технологія і ефективність вирощування сіль-

ськогосподарських культур, відгодівля тварин, види і групи тварин, спосіб ут-

римання тощо. Проте, необхідна і така інформація: 
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- площі сільськогосподарських угідь: ріллі, природних чи окультурених 

сінокосів, пасовищ, багаторічних пасовищ; 

- перелік сільськогосподарських культур, які можуть вирощуватися в гос-

подарстві, їх врожайність, вихід поживних речовин з 1 га; 

- наявні виробничі фонди в господарстві, норми затрат ресурсів на 1 га 

сільськогосподарських культур, на 1 ц продукції чи голову тварини; 

- обсяг виробництва продукції тваринництва з урахуванням власних пот-

реб та на реалізацію (товарна продукція); 

- можливі агротехнічні границі насичення сівозмін окремими групами 

сільськогосподарськими культурами; 

- допустимі річні границі годівлі окремих видів кормів у раціоні тварин. 

Допустимі границі вмісту окремих груп кормів у раціоні. Норми годівлі зеле-

ними кормами у пасовищний період (розробка зеленого конвеєра); 

- норми витрат поживних речовин у розрахунку на 1 ц продукції тварин-

ництва чи на голову тварин, птиці, що необхідна для забезпечення заданого рі-

вня продуктивності; 

- вартість 1 ц продукції тваринництва чи виходу валової (товарної) про-

дукції в розрахунку на 1 структурну голову тварин. Затрати ріллі, матеріально-

грошових засобів у розрахунку на 1 га кормових культур. 

 

Методика моделювання та оптимізація розподілу мінеральних доб-

рив 

Постановка задачі. 

Головною особливістю сільського господарства є те, що основним засо-

бом виробництва тут є земля, від рівня родючості якої залежить продуктивність 

кожного гектара площі, економічне становище господарства. 

Особливе значення добрив полягає втому, що вони по суті самі перетво-

рюються у складові частини врожаю. Д.М. Прянишніков у свій час відмічав, що 

врожайність сільськогосподарських культур є похідною від добрив, і ось чому 

хімізація сільського господарства і насамперед широке застосування добрив є 

одним з вирішальних факторів подальшого підвищення врожайності сільсько-

господарських культур, зниження затрат праці і коштів на одиницю продукції, 

зміцнення економіки господарств. 

Необхідність ефективно використовувати добрива викликана: 

- економічними аспектами; 

- впливом добрив на якість продукції врожаю; 

- можливим негативним впливом на навколишнє середовище. 

Оптимальний розподіл мінеральних добрив забезпечує підвищення уро-

жайності сільськогосподарських культур, а це означає покращення продуктив-

ності праці, зменшення собівартості продукції, що виробляється. Ефект від за-

стосування добрив може бути як агрономічним, так і економічним. 

Результат дії добрив на урожайність сільськогосподарських культур, тоб-

то набавка врожаю з 1 га є агрономічним ефектом, який може бути виражений 

виходом кінцевої продукції (овочі, фрукти, цукор тощо) або промисловою си-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
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ровиною чи в умовних одиницях. Агрономічний ефект удобрення є функцією 

природних та організаційно-господарських умов. 

Економічну ефективність використання добрив характеризують наступні 

показники: вартість додатково отриманої продукції, додатковий дохід, який ви-

значається як різниця між вартістю додаткової продукції та додатковими витра-

тами, окупність витрат, зниження собівартості продукції, підвищення продук-

тивності праці. 

Слід відмітити, що найкращий економічний ефект від внесення добрив 

отримують при правильному поєднанні хімізації із іншими факторами: науково 

- обґрунтованій сівозміні культур, раціональній агротехніці, осушення чи зро-

шення земель, застосування сортів культур, які краще реагують на ті чи інші 

добрива, застосування засобів боротьби із шкідниками, хворобами, оптимізації 

асортименту добрив, їх якості, норм, строків внесення тощо. 

Виходячи із наявних у господарстві обсягів мінеральних добрив та струк-

тури посівних площ сільськогосподарських культур, визначити, які види доб-

рив, у яких сумішах, під які культури, яким способом, на якій площі слід вноси-

ти, щоб досягти найкращого економічного ефекту. 

В якості критерію оптимальності використовують показники: валова 

(товарна) продукції, вартість валової (товарної) продукції, окупність кормів, 

дохід від внесення добрив тощо. 

Математична модель 

𝑗 – індекс сільськогосподарської культури на окремій ділянці; 

𝑘 – індекс ділянки; 

𝑖 – індекс обмеження; 

𝑥𝑗𝑘 – удобрювана площа 𝑗 -ї сільськогосподарської культури на 𝑘-й ділян-

ці; 

𝑎𝑖𝑗𝑘 – норма внесення і-го добрива на гектар j -ї сільськогосподарської 

культури на 𝑘-й ділянці; 

𝑣𝑖𝑗𝑘 – приріст і-ї продукції 𝑗 -ї сільськогосподарської культури на к-й ді-

лянці за рахунок внесення добрив у розрахунку на 1 га; 

𝑐𝑗𝑘 – вартість прибавки урожаю 𝑗 -ї культури на к-й ділянці за рахунок 

внесення добрив у розрахунку на 1 га; 

𝐵1 – об'єм і-го виду добрив; 

𝑆𝑗𝑘 – площа оброблення j -ї культури на к-й ділянці; 

𝑄1 – гарантований об’єм приросту і-й продукції за рахунок внесення доб-

рив; 

𝑁1 – множина, яка включає номера сільськогосподарських культур на ок-

ремих ділянках; 

𝑁2 – множина, яка включає номера сільськогосподарських ділянок; 

𝑀1 – множина, яка включає номера обмежень по внесенню окремих видів 

добрив; 

𝑀2 – множина, яка включає номера обмежень за площею сільськогоспо-

дарських культур на окремих ділянках; 
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𝑀3 – множина, яка включає номера обмежень за гарантованим приростом 

окремих видів продукції. 

Структурна економіко-математична модель 

Мета задачі – скласти такий план розподілення мінеральних добрив, щоб 

загальна вартість прибавки урожаю була максимальною. 

Цільова функція: 

 

𝑍 = ∑ ∑ 𝑐𝑗𝑘

𝑘∈𝑁2

𝑥𝑗𝑘

𝑗∈𝑁1

→ 𝑚𝑎𝑥 

 

при виконанні груп обмежень: 

1) за використанням та наявністю добрив: 

 

∑ ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑘𝑘∈𝑁2
𝑥𝑗𝑘𝑗∈𝑁1

≤ 𝐵1, (𝑖 ∈ 𝑀1); 

 

2) за удобрюваною площею окремих ділянок: 

 

𝑥𝑗𝑘 ≤ 𝑠𝑗𝑘,  (𝑗 ∈ 𝑁1, 𝑘 ∈ 𝑁2, 𝑖 ∈ 𝑀2); 

 

3) за гарантованим приростом продукції: 

 

∑ ∑ 𝑞𝑖𝑗𝑘𝑘∈𝑁2
𝑥𝑗𝑘𝑗∈𝑁1

≥ 𝑄1,  (𝑖 ∈ 𝑀3). 

 

Модель може бути також доповнена групою обмежень за обов’язковим 

внесенням добрив під ведучі сільськогосподарські культури. 

Вихідна інформація та етапи її підготовки. 

Важливою інформацією при розв’язку такої задачі є природно - економі-

чні умови існування господарства, особливості вирощування сільськогосподар-

ських культур, тип, якість чи фактичний стан ґрунтів, а також необхідно мати 

наступну інформацію: 

- наявність органічних і мінеральних добрив у господарстві. По мінераль-

них добривах визначають кількість діючої речовини (д.р.), по органічних – за-

гальний обсяг за видами; 

- площі посіву різних сільськогосподарських культур. Якщо одна і та сама 

культура висівається на різних ділянках з різними типами ґрунтів, після різних 

попередників, то площі розраховуються з урахуванням цих особливостей; 

- способи внесення добрив по кожній культурі. Відповідно до технологіч-

них карт встановлюються способи та терміни внесення добрив з урахуванням 

особливостей її вирощування; 

- норми та суміші мінеральних добрив на 1 га в залежності від способу 

внесення добрив під різні сільськогосподарські культури. Ці показники визна-

чають на основі попереднього досвіду господарства, даних відповідних науко-

во-дослідних інститутів, дослідних лабораторій, довідників тощо; 
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- приріст урожаю у натуральному чи грошову виразі по кожній культурі у 

залежності від внесеної суміші добрив на 1 га. 

В умовах господарства, згідно регіональної агротехнічної лабораторії, 

можна отримати надбавки врожаю у залежності від різних способів внесення 

добрив.  

 

Оптимізація економічних процесів в господарстві 

В аграрному виробництві задача управління запасами може бути сформу-

льована так. Необхідно скласти помісячний (щотижневий, щоденний тощо) 

план заготівлі, зберігання та реалізації сільськогосподарської продукції певного 

виду (визначити  в тонах помісячні обсяги заготівлі х1, х2, …, хj,… хк та реаліза-

ції хк+1, хк+2, …,  хп продукції).  

Продукція буде зберігатися у сховищі місткістю W тон. Початковий запас 

продукції становить Z тон, а собівартість цього запасу - Сz грн./т. Протягом к 

місяців планується надходження сільськогосподарської продукції загальним 

обсягом В тон та собівартістю С1, С2, …, СJ, ... СК грн./т у відповідному місяці. 

Відомі також: 

а) помісячні витрати на зберігання продукції Vк+1, Vк+2, …,  Vп, грн./т; 

б) значення помісячних втрат Рк+1, Рк+2, …,  Рп у відсотках; 

в) прогнозні помісячні ціни реалізації продукції Rк+1, Rк+2, …,  Rп, грн./т. 

Оптимальне управління запасами продукції має забезпечити максимальне 

надходження прибутку, враховуючи, що у певних місяцях обсяги надходжень 

(реалізації) продукції повинні бути не менше (не більше) деяких заданих А, тон. 

Економіко-математична модель цієї задачі матиме вигляд: 

Знайти значення цільової функції 

 

𝑭 = − ∑ 𝑪𝒋𝒙𝒋 + ∑ [𝑹𝒋 (𝟏 −
𝑷𝒋

𝟏𝟎𝟎
) − 𝑉𝑗] ∗ 𝒙𝒋 − 𝑪𝒛𝒁𝒏

𝒋=𝒌+𝟏
𝒌
𝒋=𝟏   

 

вартість продукції, 

що надходить 

вартість продукції,  

що реалізується 

вартість початкового 

запасу 

 

за умов: 

- надходження продукції у сховище не перевищує загальний обсяг її ви-

робництва 

∑ 𝑥𝑗

𝑘

𝑗=1

≤ 𝐵 

 

- надходження та реалізація кожного місяця не повинні бути більшими за 

вільне місце у сховищі 

 

∑ 𝑥𝑗

𝑘

𝑗=1

− ∑ 𝑥𝑗

𝑛

𝑗=𝑘+1

≤ 𝑊 − 𝑍 
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- щомісячна реалізація не повинна перевищувати початковий запас плюс 

надходження 

 

− ∑ 𝑥𝑗

𝑘

𝑗=1

+ ∑ 𝑥𝑗

𝑛

𝑗=𝑘+1

≤ 𝑍 

 

- надходження або реалізація в окремому з місяців не більші або не менші 

певного значення 

 

xj ≤ Aj  або xj  ≥ Aj 

 

Очевидно, що для кожного конкретного виду сільськогосподарської про-

дукції кількість місяців, для яких визначаються обсяги заготівлі та реалізації, є 

різною. 

ПРИКЛАД 

Етап 1,2. Постановка задачі і обробка вихідних даних. Необхідно скла-

сти план заготівлі, зберігання і реалізації яблук із холодильника-

фруктосховища, місткість якого становить 300 т. Початковий запас фруктів со-

бівартістю 260 гр. од./ц дорівнює 20 т. Очікується надходження яблук в серпні 

собівартістю 280 гр. од./ц і у вересні собівартістю 270 гр. од./ц загальною ма-

сою 350 т, у т. ч. у серпні не менше 40 т. Затрати, що пов'язані зі зберіганням, 

проценти втрат продукції (з наростаючим підсумком по місяцях) і ціни реаліза-

ції наведені в таблиці 17: 

Таблиця 17 

Щомісячний аналіз 

Місяці % втрат Витрати по зберіганню, гр. од./ц Ціна реалізації гр. од./ц 

Серпень 1 10 370 

Вересень 3 12 380 

Жовтень 4 20 400 

Листопад 5 30 410 

Грудень 7 34 420 

Січень 9 40 440 

Лютий 12 60 460 

 

Оптимальне управління запасами повинно забезпечувати максимум при-

бутку за умов обов'язкової реалізації у листопаді та грудні відповідно не менше 

22 та 24 т фруктів, а у лютому - в межах від 6 до 10 т. 

Етап 3. Розробка числової моделі. 

Для розробки розгорнутої економіко-математичної моделі необхідно ви-

значитися з системою змінних.  

Система змінних: 

х1 - величини надходження фруктів до сховища у серпні; 

х2 - величини надходження фруктів до сховища у вересні;  
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х3 - величини реалізації фруктів зі сховища у серпні; 

х4 - величини реалізації фруктів зі сховища у вересні; 

х5 - величини реалізації фруктів зі сховища у жовтні; 

х6 - величини реалізації фруктів зі сховища у листопаді; 

 х7 - величини реалізації фруктів зі сховища у грудні; 

 х8- величини реалізації фруктів зі сховища у січні; 

 х9 - величини реалізації фруктів зі сховища у лютому. 

Система обмежень: 

1) Загальні надходження фруктів у серпні та вересні, ц:  

 

 х1 + х2 ≤ 3500 

 

2) Надходження у серпні, ц: х1 ≥400 

 

3) Надходження мінус реалізація у серпні менші, ніж місткість сховища 

мінус величина початкового запасу, ц:    

 

 х1 - х3 ≤ 2800  

4) Надходження у серпні та вересні мінус реалізація у серпні та вересні 

менші, ніж місткість сховища мінус величина початкового запасу, ц: 

 

х1 + х2 - х3 - х4 ≤ 2800 

 

5) Величина реалізації мінус надходження у серпні не повинна перевищу-

вати початковий запас, ц: 

 

- х1 + х3 ≤ 200 

 

6) Величина реалізації у серпні та вересні мінус надходження у серпні та 

вересні не повинна перевищувати початковий запас, ц: 

 

- х1 – х2 + х3 + х4 ≤ 200 

 

7) Величина реалізації у серпні та вересні мінус надходження у серпні-

жовтні не повинна перевищувати початковий запас, ц: 

 

- х1 – х2 + х3 + х4+ х5 ≤ 200 

 

8) Величина реалізації у серпні та вересні мінус надходження у серпні-

листопаді не повинна перевищувати початковий запас, ц: 

 

- х1 – х2 + х3 + х4+ х5+ х6 ≤ 200 

 

9) Величина реалізації у серпні та вересні мінус надходження у серпні-

грудні не повинна перевищувати початковий запас, ц: 
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- х1 – х2 + х3 + х4+ х5+ х6 + х7≤200 

 

10) Величина реалізації у серпні та вересні мінус надходження у серпні-

січні не повинна перевищувати початковий запас, ц: 

 

- х1 – х2 + х3 + х4+ х5+ х6 + х7+ х8 ≤ 200 

 

11) Величина реалізації у серпні та вересні мінус надходження у серпні-

лютому не повинна перевищувати початковий запас, ц: 

 

- х1 – х2 + х3 + х4+ х5+ х6 + х7+ х8+ х9 ≤ 200 

 

12) Реалізація у жовтні повинна бути не менше 22 т: 

 

х6 ≥220 

 

13) Реалізація у листопаді повинна бути не менше 24 т:  

 

х7≥240 

 

14) Реалізація у лютому не  повинна бути не менше 6 т:    

 

х9 ≥ 6 

 

15) Реалізація у лютому не  повинна бути не більше 10 т:   

 

х9 ≤ 10 

 

Критерій оптимальності - максимальний прибуток 

 

𝐹 = −280𝑥1 − 270𝑥2 + (3700,99 − 10)𝑥3 + (3800,97 − 12)𝑥4

+ (4000,96 − 20)𝑥5 + (4100,95 − 30)𝑥6 + (420 ∙ 0,93 − 34)𝑥7

+ (440 ∙ 0,91 − 40)𝑥8 + (450 ∙ 0,88 − 60)𝑥9 − 260200 𝑚𝑎𝑥 
 

або 

 

𝐹 = − 280 𝑥1  −  270𝑥2  +  356,3𝑥3  +  356,6 𝑥4  +  364𝑥5  +  359,5𝑥6  
+  356,6 𝑥7 + 360,4 𝑥8 +  354,8 𝑥9   −  52000 →  𝑚𝑎𝑥 

 

Розв’язок: 

х1= 400, х2 = 3100, х3 = 0, х4 = 700, х5 = 2480, х6 = 220, х7 = 240, х8 = 0, х9 = 

60, 

 F = 337302 гр.од. 
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Етап 4. Аналіз результатів розв’язання задачі 
Оптимальний план управління запасами передбачає надходження до схо-

вища 40 т яблук у серпні та 310 т у вересні; реалізувати яблука слід у вересні 

(70 т), жовтні (248 т), листопаді (22 т), грудні (24 т) та лютому (6 т). Реалізову-

вати яблука у серпні та січні економічно невигідно.  

Максимальний  прибуток складе 337,2 тис. гр.од. 

 


