
Практичне заняття №3 
ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ТА РІЧНОГО ОБОРОТУ СТАДА 

ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ 
 

МЕТА ЗАНЯТТЯ – навчитися будувати економіко-математичну 
модель структури та річного обороту стада у матричній формі та 
розв’язувати її за допомогою засобів MS Excel. 

 

1 ВКАЗІВКИ З САМОПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ 
1.1 Завдання для самостійної підготовки  
Вивчити: 
-  структуру та річний оборот стада великої рогатої худоби (ВРХ) [1]; 
-  методику робочого моделювання технологічного процесу [2, с. 18-24] 
Скласти звіт по роботі: 
- номер, найменування та мета заняття; 
- статево-вікові групи ВРХ; 
- фактори, від яких розраховують оборот стада; 
- основні етапи робочого моделювання. 
1.2 Питання для самопідготовки 
1.2.1 Визначення поняття «структура стада». 
1.2.2 Від яких факторів залежить структура стада 
1.2.3 Які показники визначає структура стада? 
1.2.4 Назвіть основні статево-вікові групи тварин в стада ВРХ. 
1.2.5 Визначення поняття «оборот стада». 
1.2.6 Які показники планують на основі обороту стада? 
1.2.7 Які фактори впливають на розрахунок обороту стада? 
1.2.8 Чим відрізняється робоче моделювання від ескізного? 
1.2.9 Назвіть основні етапи робочого моделювання. 
 
1.3 Рекомендована література 
1. Заблоцький А. Організація виробництва. URL: 

http://feb.tsatu.edu.ua/ebook/mn/ov/page12.html 
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 Ознайомитись з: 
- необхідним переліком вихідної інформації і порядком її підготовки. 
2.1.2 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 №3. 
2.2.2 Інструкція з охорони праці на робочому місці. 
2.2.3 Література. 
2.2.4 ПЕОМ 
 
2.3 Теоретичні відомості  
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.  

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, які можна відобразити у вигляді 
таблиці 1. 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. 

Етап 1. Постановка задачі. Розрахувати оптимальний річний оборот і 
структуру стада ВРХ (таблиця 1) в господарстві. 

Таблиця 1 
Поголів’я тварин початок року та маса реалізації 

Статевовікові групи Поголів’я на початок 
року, 𝐵𝐵𝑗𝑗 

Середня реалізаційна маса 1 
голови, кг 

Корови 1600 498 
Нетелі 375 434 
Телиці старше року 784 302 
Бички старше року 23 348 
Телиці до року 509 133 
Бички до року 916 231 
Телички-приплід - 50 
Бички-приплід - 50 

 
Загальне поголів'я на кінець року має складати 4100 голів, при цьому 

поголів'я корів має збільшитися не менш як на 15%.  
Середньорічний удій корови - 4022 кг молока.  
Планується виробництво молока за рік - 70 тис. ц, м'яса (у живій масі) - 4 

тис. ц,; приплід бичків та теличок по 775 голів. 
Передбачуваний падіж: у групі молодняку до року - 1,8%, приплоду -1,6%.   
Норма вибракування корів - 5,9 - 7,8%, теличок і бичків до року - не менше 

15%, приплоду - від 5 до 40%. 
На кінець року потрібно мати наступне співвідношення між статево-

віковими групами в стаді: 
- на 1 телицю старше року - не менше 1,1 телиці до року. 
- поголів'я нетелів по відношенню до корів - 39-41%; 
- на 1 нетеля повинно бути не менше 0,5 телиць старше року. 
Критерій оптимальності - максимум виробництва молока. 
Етап 2. Збір вихідної інформації і порядок її підготування 



Вихідною інформацією в даному типі задач буде поголів’я на початок року 
та приплід, відсоток вибракування та падіжу  (таблиця 2) 

Таблиця 2 
Заплановане вибракування та падіж ВРХ 

Статевовікові 
групи 

Поголів’я на 
початок року 
𝐵𝐵𝑗𝑗 та приплід 

Вибракування Падіж, 𝐷𝐷𝑗𝑗 
мінімум 
𝐾𝐾𝑗𝑗𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

максимум 
𝐾𝐾𝑗𝑗𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 % гол. 

% гол. % гол. 
Корови 1600 5,9 94 7,8 125 - - 

Телиці до року 509 15 76 - - 1,8 9 

Бички до року 916 15 136 - - 1,8 16 

Телички-приплід 775 5 39 40 310 1,6 12 

Бички-приплід 775 5 39 40 310 1,6 12 
 
Етап 3. Розробка числової моделі 
Для розробки розгорнутої економіко-математичної моделі необхідно 

визначитися з системою змінних (таблиця 3) 
Таблиця 3 

Система змінних для економіко-математичної моделі 

Статевовікові 
групи 

Номер 
групи, 

j 

Наявність 
на 

початок 
року, 𝐵𝐵𝑗𝑗 

Прихід Розхід 
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Корови 1 1600 - х1,2 - - z1 у1 
Нетелі 2 375 - х2,3 х1,2 - - у2 
Телиці старше 
року 3 784 - х3,5 х2,3 - z3 у3 

Бички старше 
року 4 23 - х4,6 - - z4 у4 

Телиці до року 5 509 - х5,7 х3,5 9 z5 у5 
Бички до року 6 916 - х6,8 х4,6 16 z6 у6 
Телички-
приплід 7 - 775 - х5,7 12 z7 - 

Бички-приплід 8 - 775 - х6,8 12 z8 - 
Система обмежень: 
I. По дотриманню балансу худоби в статевовікових групах, голови 
1. Для корів 



 
1600 + х1,2 - z1 = y1,            або                   - х1,2 + z1 + y1 = 1600 
 
2. Для нетелів 
 
375 + х2,3 - х1,2 = у2,              або                    х1,2 - х2,3 + у2 = 375 
 
3. Для телиць старше 1 року 
 
784 + х3,5 - х2,3 - z3 = у3,         або                    х2,3 - х3,5 + z3 + у3 = 784 
 
4. Для бичків старше 1 року 
 
23 + х4,6 - z4 = у4,                 або                   - х4,6 + z4 + у4 = 23 
 
5. Для телиць до 1 року 
 
509  + х5,7 - х3,5 – 9 - z5 = у5,       або        х3,5 - х5,7 + z5 + у5 = 500 
 
6. Для бичків до 1 року 
 
916 + х6,8 - х4,6 - 16 - z6 = у6,      або        х4,6 - х6,8 + z6 + у6 = 900 
 
II. По переводу худоби з молодших статевовікових груп в старші, голови 
7. Нетелів до групи корів  
 
х1,2 = 375 
 
8. Телиць старше року до групи нетелів 
 
х2,3 = 784 - z3,                   або                     х2,3 +z3 = 784 
 
9. Телиць до року до групи телиць старше року 
 
х3,5 = 509 - 9 - z5,              або                     х3,5+ z5 = 500 
 
10. Бичків до року до групи бичків старше року 
 
х4,6 = 916 - 16 - z6,            або                     х4,6+ z6 = 900 
 
11. Приплід телиць до групи телиць до року 
х5,7 = 775 - 12 - z7,           або                     х5,7+ z7 = 763 
 
12. Приплід бичків до групи бичків до року 
 



х6,8 = 775 - 12 - z8,            або                   х6,8+ z8 = 763 
 
III. По вибракуванню худоби, голови 
13. Поголів'я корів, не менше  
 
z1 ≥ 94 
 
14. Поголів'я корів, не більше  
 
z1 ≤ 125 
 
15. Поголів'я телиць до року, не менше  
 
z5 ≥ 76 
 
16. Поголів'я бичків до року, не менше 
 
 z6 ≥ 136 
 
17. Приплід телиць, не менше 
 
 z7 ≥ 39 
 
18. Приплід телиць, не більше  
 
z7 ≤ 310 
 
19. Приплід бичків, не менше  
 
z8 ≥ 39 
 
20. Приплід бичків, не більше  
z8 ≤ 310 
 
IV. По співвідношенню між статевовіковими групами худоби на кінець 

року, голови 
21. Поголів'я нетелів по відношенню до корів, не менше 
 
у2 ≥ 0,39 y1,              або                         0,39 у1 - у2 ≤ 0 
 
22. Поголів'я нетелів по відношенню до корів, не більше 
у2 ≤ 0,41 y1,            або                             0,41 у1 - у2 ≥ 0 
23. Поголів'я телиць старше року по відношенню до нетелів, не менше 
 
у3 ≥ 0,5 y2,              або                            0,5 у2 - у3 ≤ 0 



 
24. Поголів'я телиць до року по відношенню до телиць старше року, не 

менше 
 
y5 ≥ 1,1 y3,                   або                      1,1 у3 - у5 ≤ 0 
 
V. По зміні поголів'я на кінець року, голови 
25. Загальне поголів'я худоби 
  
у1 + у2 + у3+ у4 + у5 + у6 = 4100  
 
26.Поголів'я корів, не менше  
 
у1 ≥ 1840 (1600+1600 ⋅ 0,15) 
 
VI. По виконанню плану виробництва, ц 
 
27. Молока, ц 
 

0,5𝑎𝑎𝑚𝑚𝑗𝑗𝐵𝐵𝑗𝑗 + 0,5𝑎𝑎𝑚𝑚𝑗𝑗𝑦𝑦𝑗𝑗 ≥ 𝑄𝑄𝑚𝑚 
0,5 ∙ 40,22 ∙ 1600 + 0,5 ∙ 40,22 ∙ 𝑦𝑦1 ≥ 70000, 

або 
20,11𝑦𝑦1 ≥ 37824 
   

28. М'яса, ц 
 

�𝑎𝑎𝑚𝑚𝑗𝑗
𝑗𝑗=𝑁𝑁

𝑧𝑧𝑗𝑗 ≥ 𝑄𝑄𝑚𝑚 

 
4,98𝑧𝑧1 + 3,02𝑧𝑧3 + 3,48𝑧𝑧4 + 1,33𝑧𝑧5 + 2,31𝑧𝑧6 + 0,5𝑧𝑧7 + 0,5𝑧𝑧8 ≥  4000 

 
Цільова функція: максимум виробництва молока, ц 

𝐹𝐹 = 0,5𝑎𝑎𝑚𝑚𝑗𝑗𝐵𝐵𝑗𝑗 + 0,5𝑎𝑎𝑚𝑚𝑗𝑗𝑦𝑦𝑗𝑗 → 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 
𝐹𝐹 =  0,5 ∙ 40,22 ∙ 1600 + 0,5 ∙ 40,22у1 →  𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚, 
або 

𝑭𝑭 =  𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 +  𝟑𝟑𝟐𝟐,𝟑𝟑𝟑𝟑𝒚𝒚𝟑𝟑  →  𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 
  
На основі вищенаведених даних складається матриця економіко-

математичної моделі (табл. 4), яка є основою складання електронної таблиці для 
розв’язання задачі в середовищі Excel. 

 



Таблиця  4  
Матриця економіко-математичної моделі 

 



Продовження таблиці 4 
 



Етап 4. Вирішення задачі на ПЕОМ 
1. В підготовлену форму (шаблон) для введення умов в середовищі Excel  

заносимо отримані вище дані (табл. 4). 
2. У нашому випадку оптимальні значення після розв’язку будуть розміщені в 

комірках С9:U9, оптимальне значення цільової функції - в комірці X44. 
3. Введемо залежність для цільової функції: 
- робимо активною комірку X44 
- курсор на Мастер функций 
- на екрані з’являється діалогове вікно Мастер функций 
-з вікна Категорія курсором вибираємо категорію Математические 
-у вікні Функции обираємо СУММ 
- у Число 1 вводимо U44 
- у Число 2 вводимо P44*P9 
-установку цільової функції завершено.  
На екрані X44 цільова функція введена, як показано на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Формування цільової функції 
 
4. Введемо залежності для лівих частин обмежень:  
- робимо активною комірку V11 
- курсор на Мастер функций 
- 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$9:$U$9 
-у масив 2 вводимо C11:U11 
-установку лівої частини першого обмеження завершено.  
На екрані V11 введено, як показано на рис. 2. 
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Рис. 2. Формування функції лівої частини першого обмеження* 

* Адреси комірок в  усі діалогові вікна зручно вводити не з клавіатури, а рухаючись мишкою 
по комірках, адреси яких слід ввести.  

 
Вводимо функції для наступних лівих частин обмежень, або ж з комірки V11 

копіюємо формулу в V12,..., V43 (пропускаючи пусті рядки). 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 $X$44. 
-Ввести напрямок цільової функції (Максимум). 
-Ввести адреси змінних: 
-Навести курсор в поле Изменяя ячейки. 
-Ввести адреси $C$9:$U$9. 
- Вводимо обмеження: 
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Курсор в поле Добавить, з’являється діалогове вікно Добавление ограничений 
(рис. 3)  

 
 

Рис. 3. Формування обмежень* 
* Адреси лівих $V$11:$V$16 та правих частин $X$11:$X$16 можна вводити за допомогою 

мишки, рухаючись по комірках, тому що знак обмеження однаковий  =. 
 
-У полі Ссылка на ячейку ввести адресу V11. 
-Ввести знак обмеження = та обсяг обмеження X11. 
-Добавить. Аналогічно ввести решту обмежень. 
- У полі Ссылка на ячейку ввести адреси $C$9:$U$9. 
-Ввести знак обмеження цел. 
-Після останнього обмеження ввести ОК. 
На екрані з’являється діалогове вікно Поиск решения з введеними умовами (рис. 

4) 
 

  
а б 

Рис. 4. Сформовані та введені всі умови для розв’язку (у зв’язку з довгим 
списком екран поділено умовно на дві частини а і б). 

 
- Відмітити позначку Сделать переменные без ограничений 

неотрицательными. 
-  Обрати метод рішення Поиск решения лин. задач симплекс-методом 
- Натиснути Найти решение. 

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



 
 
 

13 

 
Рис. 5. Результати розв’язку 

Оптимальний розв’язок знайдено. 
Етап 5. Аналіз результатів розв’язання задачі 
Згідно оптимального плану (табл. 5, 6): 
-  з нетелів до групи корів перейде 375 голів, з телиць старше року до групи 

нетелів - 740, з теличок до року до телиць старше року - 412, з бичків до року до биків 
старше року - 764, з теличок-приплоду до групи телиць до року - 453, з бичків-
приплоду до групи бичків до року – 614 голів; 

- буде вибраковано: корів - 94 голови, телиць старше року - 44, биків старше 
року - 787, теличок до року - 88, бичків до року - 136, теличок-приплід - 310, бичків-
приплід – 149 голів; 

- на кінець року поголів'я складе: корів - 1881 (46,0%), нетелей - 740 (18,0%), 
телиць старше року – 412 (10,0%),  бичків старше року -  0,  телиць до року – 453 
(11,0%), бичків до року - 614 голови (15,0%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблиця 5 
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Матриця економіко-математичної моделі оптимізації структури та обороту 
стада ВРХ 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблиця 6 
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Оптимальний план структури та обороту стада ВРХ 

Статево-
вікові 
групи 

 Прихід Розхід  

Наявність на 
початок року 

пр
ип

лі
д 

на
дх

од
же

нн
я з

 
мо

ло
дш

их
 гр

уп
 

пе
ре

хі
д 

до
 

ст
ар

ш
их

 гр
уп

 

па
ді

ж 

ви
бр

ак
ув

ан
ня

, 
ре

ал
іза

ці
я Наявність на 

кінець року 

гол. % гол. % 

Корови 1600 38,0 - 375 - - 94 1881 46 
Нетелі 375 8,9 - 740 375 - - 740 18 
Телиці 
старше 
року 

784 18,6 - 412 740 - 44 412 10 

Бички 
старше 
року 

23 0,5 - 764 - - 787 0 0 

Телиці до 
року 509 12,1 - 453 412 9 88 453 11 

Бички до 
року 916 21,8 - 614 764 16 136 614 15 

Телички-
приплід - - 775 - 453 12 310 - - 

Бички-
приплід - - 775 - 614 12 149 - - 

Разом 4207 100 1550  3340 49 1608 4100 100 
 
Виконання умов: 
- І і ІІ група обмежень - співвідношення виконані; 
- ІІ група - вибракування корів і бичків до року пропонується по мінімуму, 

вибракування теличок до року і приплоду теличок – значно перевищує мінімально 
необхідну кількість, а вибракування приплоду бичків планується по максимуму; 

- ІV група - співвідношення виконані; 
- V група - загальне поголів'я відповідає запланованому; поголів'я корів більше 

мінімально необхідного на 41 голову; 
- VІ група - план по молоку незначно перевиконано; по м'ясу виконаний за 

мінімальною межею. 
Цільова функція: при такій структурі та обороті стада ВРХ максимальний 

вихід молока складе: 37827 + 32176 = 70003 ц. 
!!! Збережіть виконане завдання під назвою «ПЗ 3 Прізвище і ініціали 

виконавця» у своїй папці. 



 
 
 

16 

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

1  Номер, найменування та мета роботи. 
2 Статево-вікові групи ВРХ. 
3 Фактори, від яких розраховують оборот стада. 
4 Основні етапи робочого моделювання. 
5 Постановка задачі та вихідні дані для рішення задачі з оптимізації структури 

та обороту стада ВРХ. 
6 Запис числової моделі задачі для вирішення на ПЕОМ. 
7 Висновок по вирішеній задачі. 

В електронному форматі необхідно надати документ з назвою «ПЗ 3 
Прізвище і ініціали виконавця» у форматі MS Excel з вирішеною задачею з 
оптимізації структури та обороту стада ВРХ за загальними вихідними даними. 
 

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

 
2.5 Контрольні запитання 
2.5.1 Сформувати постановку задачі з оптимізації обороту стада великої рогатої 

худоби. 
2.5.2 Перерахувати основні обмеження обороту стада великої рогатої худоби. 
2.5.3 Визначити сенс критерія задачі з оптимізації обороту стада. 
2.5.4 Перерахувати групи невідомих величин при моделюванні обороту стада. 
2.5.5 Привести структуру матриці обороту стада великої рогатої худоби. 
2.5.6 Який метод пошуку обираємо в засобі Поиск решения при вирішенні задачі 

з оптимізації структури та обороту стада ВРХ? 
2.5.7 Назвіть цільову функцію при вирішенні задачі з оптимізації структури та 

обороту стада ВРХ. 


	Рис. 4. Сформовані та введені всі умови для розв’язку (у зв’язку з довгим списком екран поділено умовно на дві частини а і б).

