
Практичне заняття №2 
ОПТИМІЗАЦІЯ ДОБОВОГО РАЦІОНУ ГОДІВЛІ ТВАРИН 

 
МЕТА ЗАНЯТТЯ – навчитися будувати економіко-математичну модель 

оптимізації добового раціону годівлі сільськогосподарських тварин у матричній 
формі та розв’язувати її за допомогою засобів MS Excel. 

 

1 ВКАЗІВКИ З САМОПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ 
1.1 Завдання для самостійної підготовки  
Повторити: 
- класифікацію кормів та їх характеристику [1, с. 14…18] 
Вивчити: 
-  види поетапного моделювання технологічного процесу [2, с. 10]; 
- методику ескізного моделювання технологічного процесу [2, с. 10…18]. 
Скласти звіт по роботі: 
- номер, найменування та мета заняття; 
- класифікація кормів; 
- головне завдання (ескізного етапу) моделювання технологічного процесу та 

його розглядання з позиції математики; 
- методика вибору систему кормовиробництва і годівлі тварин при ескізному 

моделюванні. 
1.2 Питання для самопідготовки 
1.2.1 Які корми відносять до групи рослинного походження? 
1.2.2 Які корми відносять до групи тваринного походження? 
1.2.3 Які корми відносять до групи промислового походження? 
1.2.4 Назвіть головне завдання (ескізного етапу) моделювання технологічного 

процесу. 
1.2.5 Назвіть види поетапного моделювання технологічного процесу. 
1.2.6 Назвіть головне завдання (ескізного етапу) моделювання технологічного 

процесу з позиції математики. 
 
1.3 Рекомендована література 
1. Машини, обладнання та їх використання в тваринництві: підручник для 

здобувачів ступеня вищої освіти закладів вищої освіти/ Р. В. Скляр, О. Г. Скляр, Н. І. 
Болтянська, Д. О. Мілько, Б. В. Болтянський. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2019 . – 
608 с., іл. 

2. Трибрат Р.О. Моделювання технологічних процесів у тваринництві: метод. 
рекомендації до самостійного вивчення дисципліни/ Р.О. Трибрат. – Миколаїв: 
МНАУ, 2016. -  47 с. 

 
2 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ 
2.1 Програма робіт 
2.1.1 Вивчити: 
- систему моделей для дослідження технологій в сільському господарстві в 

розрізі галузей (Додаток А1, рис. А1). 



2.1.2 Ознайомитись з: 
- необхідним переліком вихідної інформації і порядком її підготовки. 
2.1.3 План виконання заняття: 
1. Формулювання структурного запису моделі. 
2. Визначення переліку змінних. 
3. Визначення та формалізація обмежень змінних. 
4. Розробка числового запису моделі. 
5. Формування матричної форми запису моделі. 
6. Рішення задачі на ПЕОМ. 
7. Аналіз результатів рішення задачі. 
Скласти звіт та захистити роботу. 
 
2.2 Оснащення робочого місця 
2.2.1 Методичні вказівки до практичного заняття №2. 
2.2.2 Інструкція з охорони праці на робочому місці. 
2.2.3 Література. 
2.2.4 ПЕОМ 
 
2.3 Теоретичні відомості  
У структурі собівартості продукції тваринництва на вартість кормів 

припадає 50–75%. Тому одним із основних шляхів зниження собівартості 
продукції тваринництва є зниження витрат на корми. Повноцінна годівля тварин 
– основа їх високих репродуктивних і продуктивних якостей, скоростиглості і 
збільшення живої маси молодняку і, як результат, підвищення ефективності 
виробництва продукції тваринництва. 

Умову задачі з оптимізації раціону можна сформулювати так: 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. 

Для розробки економіко-математичної моделі необхідно попередньо 
вивчити особливості годівлі різних видів тварин, їх статево-вікову групу, 
продуктивність, фізіологічний стан, стан кормової бази, на який період 
утримання необхідно розрахувати раціон годівлі для конкретного господарства. 

Так, 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. 



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. 

Етап 1. Постановка задачі  
Визначити оптимальний добовий кормової раціон на стійловий період для 

дійних корів живою масою 400-420 кг з добовим надійом 11 кг молока і жирністю 
3,8%. 

Для забезпечення такої продуктивності корів необхідно, щоб у раціоні 
містилося поживних речовин не менше: 

• кормових одиниць - 9,5 кг, 
• перетравного протеїну - 1005 г, 
• каротину - 400 мг. 
Сухої речовини повинно бути 12-18 кг. 
Маса окремих груп кормів може перебувати в межах: 
• концентрати - від 2 до 3 кг, 
• грубі корми - від 10 до 15 кг, 
• силос - від 12 до 20 кг, 
• коренебульбоплоди - від 5 до 8 кг. 
Питома вага окремих видів кормів: 
- висівок в групі концентрованих кормів повинен бути не більше 25%; 
- сіна - в грубих кормах - не менше 30%, соломи - не більше 20%; 
- картоплі - в групі коренебульбоплодів - не більше 10%. 
Критерій оптимальності - мінімум вартості раціону. 
Етап 2. Збір вихідної інформації і порядок її підготування 
Вихідною інформацією в даному типі задач буде поживність та вартість кормів 

(таблиця 1) 
Таблиця 1  

Поживність та вартість одиниці корму 

Корми 
Поживні речовини в 1 кг Суха 

речовина, 
кг 

Вартість, 
гр. од./кг корм. 

од., кг 
перетрав. 
протеїн, г 

каротин, 
мг 

Комбікорм 0,9 112 - 0,87 10 
Висівки 0,7 109 1 0,87 8,8 
Сіно конюшинове 0,5 52 30 0,83 2,8 
Сіно лугове 0,42 48 15 0,85 3 
Сінаж 0,32 38 40 0,45 1,5 



Солома 0,36 12 4 0,85 1,4 
Силос 
кукурудзяний 0,18 13 15 0,26 2,2 

Силос 
соняшниковий 0,16 15 15 0,24 1,7 

Буряк  кормовий 0,12 9 - 0,13 3,4 
Картопля 0,3 16 - 0,23 10 

 
Етап 3. Розробка числової моделі 
У відповідності з умовами задачі введемо змінні величини: 
х1 - комбікорм, кг 
х2 - висівки, кг 
х3 - сіно конюшинове, кг 
х4 - сіно лугове, кг 
х5 - сінаж, кг 
х6 - солома, кг 
х7 - силос кукурудзяний, кг 
х8 - силос соняшниковий, кг 
х9 - кормовий буряк, кг 
х10 - картопля, кг 
Складемо систему обмежень: 
I. По балансу поживних речовин 
1. За кормовими одиницями, кг 
 

0,9 х1 +0,7 х2 +0,5 х3 +0,42 х4 +0,32 х5 +0,36 х6 +0,18 х7 +0,16 х8 +0,12 х9 +0,3 х10 ≥ 9,5 
 
2. За вмістом перетравного протеїну, г 
 
112х1 +109 х2 +52 х3 +48 х4 +38 х5 +12 х6 +13 х7 +15 х8 +9 х9 +16 х10 ≥ 1005 
 
3. За вмістом каротину, мг 
х2 +30 х3 +15 х4 +40 х5 +4 х6 +15 х7 +15 х8 ≥ 400 
 
II. За вмістом сухої речовини, кг 
4. Не менш 
 

0,87 х1 +0,87 х2 +0,83 х3 +0,85 х4+0,45 х5 +0,85 х6+0,26 х7 +0,24 х8 +0,13 х9 +0,23 х10≥12 
 
5. Не більше 
 

0,87 х1 +0,87 х2 +0,83 х3 +0,85 х4+0,45 х5+0,85 х6 +0,26 х7 +0,24 х8 +0,13 х9 +0,23 х10≤18 
 
III. За вмістом груп кормів у раціоні, кг 
6. Концентратів, не менше 
х1 + х2 ≥ 2 



7. Концентратів, не більше 
х1 + х2 ≤ 3 
8. Грубих кормів, не менше 
x3 + x4 + x5 + x6 ≥ 10 
9. Грубих кормів, не більше 
x3 + x4 + x5 + x6 ≤ 15 
10. Силосу, не менше 
x7 + x8 ≥ 12 
11. Силосу, не більше 
x7 + x8 ≤ 20 
12. Коренебульбоплодів, не менше 
x9 + x10 ≥ 5 
13. Коренебульбоплодів, не більше 
x9 + x10 ≤ 8 
IV. За вмістом окремих видів кормів у групах кормів, кг 
14. Висівки в групі концентратів 
 
х2 ≤ 0,25 (х1 + х2)       або                 - х1 + 3х2 ≤ 0 
 
15. Сіно в групі грубих кормів 
 
х3 + х4 ≥ 0,3 (х3 + х4 + х5 + х6)      або       - 2,33 х3 - 2,33 х4 + х5 + х6 ≤ 0 
 
16. Солома в групі грубих кормів 
 
х6 ≤ 0,2 (х3 + х4 + х5 + х6)       або       - х3 - х4 - х5 + 4х6 ≤ 0 
 
17. Картопля в групі коренебульбоплодів 
 
х10 ≤ 0,1 (x9 + x10)          або         - х9 + 9х10 ≤ 0 
 
Цільова функція: мінімум вартості раціону, гр. од. 
 

F =10х1+8,8х2+2,8х3+3х4+1,5х5+1,4х6+2,2х7+1,7х8+3,4х9+10х10 → min 
 
Після цього готується числова модель задачі, дані якої заносять у персональний 

комп’ютер і вирішують за наведеною нижче методикою. 
Етап 4. Вирішення задачі на ПЕОМ 
1. В підготовлену форму (шаблон) для введення умов в середовищі Excel  

заносимо отримані вище дані (табл. 2). 
2. У нашому випадку оптимальні значення х =( х1, х2, х3, х4, х 5, х 6, х 7, х 8, х 9, х 10) 

після розв’язку будуть розміщені в комірках С4:L4, оптимальне значення цільової 
функції - в комірці O26. 

3. Введемо залежність для цільової функції: 
- робимо активною комірку O26 



- курсор на Мастер функциіі 
- на екрані з’являється діалогове вікно Мастер фуикций 
-з вікна Категорія курсором вибираємо категорію Математические 
-у вікні Функции обираємо СУММПРОИЗВ 
-у масив 1 вводимо $C$4:$L$4 
-у масив 2 вводимо C26:L26 
-установку цільової функції завершено.  
На екрані O26 цільова функція введена, як показано на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Формування цільової функції* 
* Адреси комірок в усі діалогові вікна зручно вводити не з клавіатури, а рухаючись мишкою по 

комірках, адреси яких слід ввести.  
 

Часть рисунка с идентификатором отношения rId8 не найдена в файле.



Таблиця 2  
Матриця економіко-математичної моделі оптимізації добового раціону для корів з введеними даними 

 

 

Часть рисунка с идентификатором отношения rId8 не найдена в файле.



4. Введемо залежності для лівих частин обмежень: аналогічно попередньому 
кроку вводимо функції для лівих частин, або ж з комірки M6 копіюємо формулу в 
M7,..., M25. На цьому завершено введення залежностей. 

5. Після вибору команд Сервис => Поиск решения або Данные=> Поиск решения 
з’явиться діалогове вікно Поиск решения.  

У діалоговому вікні Поиск решения є три основних параметри: 
- Установить целевую функцию. 
- Изменяя ячейки. 
- Ограничения. 

Насамперед необхідно заповнити поле Установить целевую функцию. 
У всіх задачах для засобу Поиск решения оптимізується результат в одній з 

комірок робочого листа. Цільова функція зв’язана з іншими комірками цього листа за 
допомогою формул. Засіб Поиск решения дає можливість обрати пошук найменшого 
чи найбільшого значення для цільової функції, або встановити конкретне значення. 

Другий важливий параметр засобу Поиск решения — Изменяя ячейки. 
Изменяемые ячейки - це комірки, значення в яких будуть змінюватися для того 

щоб, оптимізувати результат у цільовій комірці. 
Для розв’язку задачі можна вказати до 200 таких комірок, але до них є дві 

основні умови: вони мають містити формули і зміна їх значень повинна впливати на 
зміну значення цільової функції, тому цільова комірка залежна від Изменяемых ячеек. 

Третій параметр, що необхідно встановити - Ограничения. 
6. Призначення цільової функції: 
Навести курсор в поле Установить целевую функцию. 
-Ввести адресу комірки O26. 
-Ввести напрямок цільової функції (Минимум). 
-Ввести адреси змінних: 
-Навести курсор в поле Изменяя ячейки. 
-Ввести адреси $C$4:$L$4. 
- Вводимо обмеження: 
Курсор в поле Добавить, з’являється діалогове вікно Добавление ограничений 

(рис. 2)  
 

 
Рис. 2. Формування обмежень* 

* Адреси лівих $М$6:$М$8 та правих частин $О$6:$О$8 можна вводити за допомогою 
мишки, рухаючись по комірках, тому що знак обмеження однаковий  >=. 

 
-У полі Ссылка на ячейку ввести адресу М6. 
-Ввести знак обмеження >= та обсяг обмеження O6. 
-Добавить. Аналогічно ввести решту обмежень. 

Часть рисунка с идентификатором отношения rId8 не найдена в файле.
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-Після останнього обмеження ввести ОК. 
На екрані з’являється діалогове вікно Поиск решения з введеними умовами (рис. 

3) 
 

 
 

Рис. 3. Сформовані та введені всі умови для розв’язку 

- Відмітити позначку Сделать переменные без ограничений 
неотрицательными. 

-  Обрати метод рішення Поиск решения лин. задач симплекс-методом 
- Натиснути Параметры. У вікні, що відкрилося, дані повинні бути як на рис. 4. 

Ок. 
 

Часть рисунка с идентификатором отношения rId8 не найдена в файле.
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Рис. 4. Параметри для ЗЛП 

 
- Натиснути Найти решение. 

На екрані з’явиться діалогове вікно Результати поиска решения - рис. 5. 
 

 
Рис. 5. Результати розв’язку 

Часть рисунка с идентификатором отношения rId8 не найдена в файле.

Часть рисунка с идентификатором отношения rId8 не найдена в файле.



Оптимальний розв’язок знайдено. 
Етап 5. Аналіз результатів розв’язання задачі 
Згідно оптимального плану в раціон слід включити (таблиця 3): 

• комбікорм - 1,5 кг 
• висівки - 0,5 кг 
• сіно конюшинове - 4,2 кг 
• сіно лугове - не використовувати 
• сінаж - 8,5 кг 
• солома - 1,2 кг 
• силос кукурудзяний - не використовувати 
• силос соняшниковий - 12 кг 
• кормовий буряк - 5 кг 
• картоплю - не використовувати 

Виконання умов: 
• І група обмежень - потреба в кормових одиницях і перетравного 

протеїну задоволена по мінімуму, вміст каротину значно вище мінімально 
необхідного; 

• ІІ і ІІІ група - кількість сухої речовини і грубих кормів перевищує 
мінімально необхідне, інших груп кормів - відповідає йому; 

• VI група - математичні співвідношення виконані. 
Цільова функція: при такому складі кормів мінімальна вартість раціону 

становитиме 83,11 гр. од. 
 

 
!!! Збережіть виконане завдання під назвою «ПЗ 2 Прізвище і ініціали 

виконавця» у своїй папці. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблиця 3 
Результати розв’язку економіко-математичної моделі оптимізації добового раціону для корів 

 
Часть рисунка с идентификатором отношения rId8 не найдена в файле.



2.4 Після виконання роботи, студент складає звіт, який вміщує наступні 
дані: 

1  Номер, найменування та мета роботи. 
2 Класифікація кормів. 
3 Головне завдання (ескізного етапу) моделювання технологічного процесу та 

його розглядання з позиції математики; 
4 Методика вибору систему кормовиробництва і годівлі тварин при ескізному 

моделюванні. 
5 Система моделей для дослідження технологій в сільському господарстві в 

розрізі галузей. 
6 Постановка задачі та вихідні дані для рішення задачі з оптимізації добового 

раціону для корів. 
7 Запис числової моделі задачі для вирішення на ПЕОМ. 
8 Висновок по вирішеній задачі. 

В електронному форматі необхідно надати документ з назвою «ПЗ 2 
Прізвище і ініціали виконавця» у форматі MS Excel з вирішеною задачею з 
оптимізації добового раціону годівлі сільськогосподарських тварин за загальними 
вихідними даними. 
 

Пункти 1-4 студент виконує самостійно, як підготовку до практичного  
заняття. 

 
2.5 Контрольні запитання 
2.5.1 Назвіть властивості основної задачі лінійного програмування. 
2.5.2 Назвіть види оптимізаційних задач галузі рослинництва. 
2.5.3 Назвіть види оптимізаційних задач галузі тваринництва. 
2.5.4 Наведіть вимоги, що ставляться до моделі. 
2.5.5 Назвіть умови, які враховуються в моделі. 
2.5.6 Який метод пошуку обираємо в засобі Поиск решения при вирішенні задачі 

з оптимізації добового раціону годівлі? 
2.5.7 Назвіть цільову функцію при вирішенні задачі з оптимізації добового 

раціону годівлі. 
 

  

Часть рисунка с идентификатором отношения rId8 не найдена в файле.
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Додаток А 
(обов’язковий)  

 
А1. Доцільність використання економіко-математичних моделей в 

сільському господарстві 
 
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, 
котрим 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, 
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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. Слід зазначити, що 
система моделей (рис. А1) будуються за принципом цілеспрямованого розвитку 
галузей та має на меті оптимізувати виробничу програму на рівні аграрного 
підприємства. 

 



 16 

 
 

Рис. А.1. Система економіко-математичних моделей оптимізації 
виробничих процесів аграрної галузі 
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	Рис. 3. Сформовані та введені всі умови для розв’язку

