
Практичне заняття №4 
ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ПОСІВНИХ ПЛОЩ 

 
МЕТА ЗАНЯТТЯ – навчитися будувати економіко-математичну модель 

оптимізації структури посівних площ 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: 
- особливість поопераційного моделювання технологічного процесу [1, с. 24-28]  
Скласти звіт по роботі: 
- номер, найменування та мета роботи; 
- завдання поопераційного моделювання технологічного процесу (ТП); 
- категорії операцій ТП. 
1.2 Питання для самопідготовки 
1.2.1 Назвіть основні особливості скотарства. 
1.2.2 В чому полягає особливість поопераційного моделювання ТП. 
1.2.3 Що є результатом поопераційного моделювання ТП? 
1.2.4 Назвіть найважливіше завдання поопераційного моделювання ТП. 
1.2.5 Чим визначається послідовність операцій? 
1.2.6 Назвіть випадки, коли переглядається послідовність виконання операцій. 
1.2.7 Назвіть категорії, на які поділяються операції ТП. 
1.2.8 Які дослідження проводять для визначення витрат часу на виконання 

операцій?  
1.3 Рекомендована література 
1 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 
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2.2.1 Методичні вказівки до практичного заняття №4. 
2.2.2 Інструкція з охорони праці на робочому місці. 
2.2.3 Література. 
2.2.4 ПЕОМ 
 
2.3 Теоретичні відомості  
Стратегічним резервом нарощування та раціонального використання товарного 

потенціалу землеробства, зростання обсягів товарної продукції землеробства і 
тваринництва в Україні є удосконалення структур посівних площ  
сільськогосподарських культур. Структурна перебудова землеробства має вирішити 
питання приведення у відповідність фактичного біокліматичного потенціалу 
природних зон України з генетичним потенціалом сільськогосподарських культур.  

Практичне значення для подальшого ефективного розвитку агропромислового 
виробництва і нарощування обсягів виробництва продукції сільського господарства 
має раціональне розміщення його галузей. Територіальна обмеженість 
сільськогосподарських земель вимагає, щоб кожний гектар угідь при відповідній 
технології давав максимальну кількість продукції для внутрішнього  споживання та 
експорту за межі регіону. 

Постановка задачі. Для кожного сільськогосподарського підприємства не 
залежного від типу і форми власності та спеціалізації головною задачею є покращення 
продуктивності сільськогосподарських угідь, збільшення обсягів виробництво 
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 особливостей сівозмін, типу 
ґрунтів, їх фактичного стану та виду і обсягу продукції тваринництва. 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 збереже 
природну якість ґрунтів та не порушить екосистему в цілому. Можливими 
критеріями оптимальності можуть бути такі: мінімум матеріально-грошових 
витрат при виробництво кормів, мінімум відведеної ріллі під кормові культури, 
максимум валової (товарної) продукції галузі тваринництва, максимум чистого 
доходу підприємства тощо. 

Вихідна інформація і етапи її підготовки 
Для побудови числової економіко-математичної моделі до задачі необхідна 

загальна характеристика галузі, тобто стан галузі, існуючі системи сівозмін, 
можливість ротації сівозмін, технологія і ефективність вирощування 
сільськогосподарських культур, відгодівля тварин, види і групи тварин, спосіб 
утримання 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 
господарстві, 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 потреб 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 зеленими 
кормами у пасовищний період (розробка зеленого конвеєра); 

- норми витрат поживних речовин у розрахунку на 1 ц продукції тваринництва 
чи на голову тварин, птиці, що необхідна для забезпечення заданого рівня 
продуктивності; 

- вартість 1 ц продукції тваринництва чи виходу валової (товарної) продукції в 
розрахунку на 1 структурну голову тварин. Затрати ріллі, матеріально-грошових 
засобів у розрахунку на 1 га кормових культур. 

Для запису числової економіко-математичної моделі наведемо такий 
ПРИКЛАД. 

Етап 1. Постановка задачі. За господарством закріплено 8892 га землі, в тому 
числі 8412 га сільськогосподарських угідь, з них 7393 га ріллі, 1019 га природних 
пасовищ.  

У табл. 1 представлений передбачений у господарстві план продажу продукції 
рослинництва. Витрати праці на обробіток сільськогосподарських культур не повинні 
перевищувати 294 тис. люд.-год. 

Тваринництво представлено молочно-м'ясним скотарством. Дані табл. 2 
відображають кількість кормів, необхідних для задоволення потреб тваринництва в 
кормах. 

 
Таблиця 1                                                 Таблиця 2 

Обсяг продажу продукції рослинництва   Потреба у кормах 
Продукція Обсяг 

реалізації, ц 
 Корми Необхідна 

кількість кормів, ц 
Зерно, всього 65000 Концентровані корми 5500 
в т.ч. яра пшениця 10000 в т. ч. ячмінь 1860 
     озима пшениця 20000 Грубі корми 35540 
     кукурудза на зерно 35000 в т. ч. сіно 28120 
Картопля 2800 Зелений корм 137460 
Овочі 2400 Силос 75900 
Баштанні 3100  

 
 

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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Етап 2. Збір вихідної інформації і порядок її підготування 
Урожайність сільськогосподарських культур і матеріально-грошові витрати на 

їх вирощування представлено в табл. 3 
Таблиця 3 

Урожайність сільськогосподарських культур і виробничі витрати на 1 га  
Культури Урожайність, 

ц/га 
Витрати праці, 

люд.-год. 
Витрати на 

виробництво, гр. 
од. 

Озима пшениця 19,0 19,0 613 
Яра пшениця 10,2 23,3 1308 
Ярий ячмінь 11,9 22,0 1055 
Кукурудза на зерно 26,7 75,0 2273 
Кукурудза на силос 182,3 35,0 1380 
Картопля продовольча 25,2 250,0 8111 
Овочі продовольчі 74,6 1500,0 9682 
Баштанні продовольчі 56,3 25,0 600 
Однорічні трави:    
- на сіно 39,3 23,9 304 
- на зелений корм 82,4 6,6 619 
Багаторічні трави:    
- на сіно 31,7 7,0 281 
- на зелений корм 89,4 15,6 666 
Пари - 7,0 106 
Природні пасовища 80,3 4,2 320 

 
Розподіл  основної та побічної продукції, одержуваної з 1 га посіву 

сільськогосподарських культур на різні цілі: насіння, корм худобі і надано в табл. 4. 
Виходячи із завдань по збільшенню виробництва зерна, конкретних природних 

та економічних умов і раціональної системи землеробства, питома вага зернових у 
структурі ріллі коливається від 50 до 60%. Питома вага озимих в структурі посівних 
площ у господарстві має бути трохи більше, ніж ярих, і коливатися від 18 до 23% - 
озимих, від 14 до 19% - ярих. Під кукурудзою має бути зайнято не менше 18% площі 
ріллі, під пари - не менше 10%, під картоплю і овочево-баштанні - не більше 5%. 

За критерій оптимальності прийнята максимізація суми чистого доходу від 
вирощування сільськогосподарських культур.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Таблиця 4  
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Розподіл продукції сільськогосподарських культур, отриманої з 1 га 

Культури 

Виробництво 
продукції, ц Відходи, 

ц 
Насіння, 

ц 

На корм, ц Товарна 
продукція 

Основна Побічна Основна Побічна в натур. 
виразі, ц 

в грошовому 
виразі, гр.од. 

Оз. пшениця 
на продаж 19,0 19,0 0,4 1,4 0,4 19 17,2 2105 
на фураж 19,0 19,0 - 1,4 17,6 19 - - 
Яра пшениця 
на продаж 10,2 9,0 0,4 1,4 0,4 9 8,4 3108 
на фураж 10,2 9,0 - 1,4 8,8 9 - - 
Ярий ячмінь 
на фураж 11,9 5,0 - 1 10,9 5 - - 

Кукурудза на 
зерно 26,7 - 0,7 0,3 0,7 - 25,7 4815 

Картопля на 
продаж 25,2 - 2 5 - - 18,2 6041 

Овочі на 
продаж 74,6 - 1,3 - - - 73,3 7090 

Баштанні на 
продаж 56,3 - 0,2 - 0,2 - 56,1 600 

Кукурудза на 
силос 182,3 - - - 182,3 - - - 

Однорічні 
трави:         

- на сіно 39,3 - - - 39,3 - - - 
- на зел.корм 82,4 - -  82,4 - - - 
Багаторічні 
трави:    -     

- на сіно 31,7 - - - 31,7 - - - 
- на зел.корм 89,4 - - - 89,4 - - - 
Природні 
пасовища 80,3 - - - 80,3 - - - 

 
Етап 3. Розробка числової моделі. 
Для розробки розгорнутої економіко-математичної моделі необхідно 

визначитися з системою змінних.  
Система  змінних: 
У даній задачі за основні змінні прийняті площі посіву сільськогосподарських 

культур за їх цільовим призначенням.  
Наприклад, зернові - на виробничі та фуражні цілі, трави - на сіно і зелений 

корм, кукурудза - на силос і зерно. 
Основні змінні 
Площа, га: 
х1 – озима пшениця продовольча 
х2 – озима пшениця фуражна 
х3 - яра пшениця продовольча 
х4 - яра пшениця фуражна 
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х5 – ярий ячмінь фуражний 
х6 – кукурудза на зерно 
х7 – кукурудза на силос 
х8 – картопля продовольча 
х9 – овочі продовольчі 
х10 – баштанні продовольчі 
х11 – однорічні трави на сіно 
х12– однорічні трави на зелений корм 
х13 – багаторічні трави на сіно 
х14– багаторічні трави на зелений корм 
х15 – пари 
Додаткові  змінні: 
у1 – площа природних пасовищ, га 
с1 -   виробничі витрати, гр. од. 
 
Складемо систему обмежень: 
І. Обмеження за наявністю земельних ресурсів, га: 
1. За площею ріллі 
 
х1+х2+х3+х4+х5+х6 +х7 +х8 +х9 +х10 +х11 +х12+х13 +х14+х15≤7393 
 
2. За площею пасовищ, га 
 
у1=1019 
 
ІІ. За агротехнічними умовами насичення сівозміни окремими с. г. культурами 

чи групами культур, га: 
Згідно умов попередньо розраховуються мінімальні та максимальні межі 

посівів культур чи груп. Так, за умовами задачі, наприклад, площа пару не менше 10% 
площі ріллі (7393⋅0,1=739 га). За таким принципом розраховуються і інші площі 
культур. 

3. Площа пару, не менше 
 
х15≥739 
 
4. Площа зернових культур, не менше 
 
х1 +х2 +х3 +х4 +х5 +х6≥3697 
5. Площа зернових культур, не більше 
 х1 +х2 +х3 +х4 +х5 +х6≤4436 
 
6. Площа озимих культур, не менше 
 
х1 +х2≥1330 
7. Площа озимих культур, не більше 
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х1 +х2≤1700 
 
8. Площа ярих культур, не менше 
 
х3 +х4 +х5 ≥1035 
 
9. Площа ярих культур, не більше 
  
х3 +х4 +х5 ≤1405 
 
10. Площа кукурудзи на зерно, не менше 
 
х6≥1330 
 
11.Площа овочево-баштанних культур та картоплі, не більше 
 
х8 +х9 +х10≤370 
 
ІІІ. За виконанням плану реалізації продукції, ц: 
12. Зерна                                    
 
17,2х1 +8,4х3 +25,7х6≥65000 
 
13. Ярої пшениці                     
 
8,4х3 ≥10000 
 
14. Озимої пшениці                 
 
17,2х1 ≥20000 
 
15.Кукурудзи на зерно            
 
25,7х6≥35000 
 
16. Овочів                                
73,3х9≥2400 
 
17. Картоплі                             
 
18,2 х8≥2800 
 
18. Баштанних                         
56,1х10≥3100 
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IV. По забезпеченню тваринництва кормами власного виробництва, ц: 
19. Концкорми                
 
0,4х1 +17,6х2 +0,4х3 +8,8х4 +10,9х5 +0,7х6≥5500 
 
20. Фуражний ячмінь       
 
10,9х5 ≥1860 
 
21. Грубі                    
 
19х1 +19х2 +9х3 +9х4 +5х5+39,3 х11 +31,7х13 ≥35540 
 
22. Сіно                               
 
39,3 х11 +31,7х13 ≥28120 
 
23. Силос                            
 
182,3х7  ≥75900 
 
24. Зелений корм               
 
82,4х12+89,4 х14 +80,3 у1 ≥137460 
 
V. За витратами на виробництво 
25. Праця, люд.-год.     
 
19 х1 +19х2 +23,3х3 +23,3х4 +22х5 +75х6 +35х7 +250х8 +1500х9 +25х10 +23,9х11+ 

+6,6х12+7х13 +15,6х14+7х15 +4,2у1≤294000 
 
26. Виробничі витрати, гр. од. 

613х1+613х2+1308х3+1308х4+1055х5+2273х6+1380х7+8111х8+9682х9+600х10 
+304х11 +619х12+281х13 +666х14+106х15 + 320у1 –с1=0 

 
Критерій оптимальності – максимум чистого доходу – різниця між вартістю 

валової продукції та виробничими витратами. 
Примітка. Для визначення чистого доходу у сільськогосподарському 

підприємстві вартість валової продукції обчислюють в цінах фактичної реалізації. 
При цьому нетоварна частина валової продукції оцінюється за собівартістю, а 
товарна — у фактичних цінах реалізації. 

 В нашому прикладі коефіцієнтами цільової функції при змінних, які 
виражають площі посіву культур на товарні цілі, є вартість товарної продукції з 1 га 
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за вирахуванням насіння, а при змінних, які виражають площі посіву кормових культур 
– виробничі витрати с 1 га. 

 
Цільова функція: 
     
F=2105х1 +613х2 +3108х3 +1308х4 +1055х5 +4815х6 +1380х7 +6041х8+7090х9+ 

+600х10 +304х11 +619х12+281х13 +666х14+106х15 +320у1  - с1→max 
 
На основі вищенаведених даних складається матриця економіко-

математичної моделі (табл. 5), яка є основою складання електронної таблиці для 
розв’язання задачі в середовищі Excel. 
  



Таблиця 5 
Матриця економіко-математичної моделі 



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

заносимо отримані вище дані (табл. 5).  
2. У нашому випадку оптимальні значення після розв’язку будуть розміщені в 

комірках С4:S4, оптимальне значення цільової функції - в комірці V36.  
3. Введемо залежність для цільової функції:  
- робимо активною комірку V36 
- курсор на Мастер функций 
- на екрані з’являється діалогове вікно Мастер функций 
- з вікна Категорія курсором вибираємо категорію Математические 
- у вікні Функции обираємо СУММПРОИЗВ  
- у Массив 1 вводимо $C$4:$S$4  
- у Массив 2 вводимо C36:S36 
- установку цільової функції завершено.  
На екрані V36 цільова функція введена, як показано на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Формування цільової функції 
 
4. Введемо залежності для лівих частин обмежень. Можна скопіювати формулу 

з комірки V36 в комірки Т6…Т35 (пропускаючи пусті рядки). Або так: 
- робимо активною комірку Т6  
- курсор на Мастер функций  
- на екрані з’являється діалогове вікно Мастер функций 
- з вікна Категорія курсором вибираємо категорію Математические  
- у вікні Функции обираємо СУММПРОИЗВ  
- у Массив 1 вводимо $C$4:$S$4 
- у Массив 2 вводимо C6:S6 
- установку лівої частини першого обмеження завершено  
- скопіювати формулу з комірки Т6 в Т7…Т35 (пропускаючи пусті рядки). 
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.  
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- 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 $V$36.  
- Ввести напрямок цільової функції (Максимум).  
- Ввести адреси змінних:  
- Навести курсор в поле Изменяя ячейки.  
- Ввести адреси $C$4:$S$4.  
- Вводимо обмеження: 
Курсор в поле Добавить, з’являється діалогове вікно Добавление ограничений 

(рис. 2) 
 

 
 

Рис. 2. Формування обмежень 
- У полі Ссылка на ячейку ввести адресу $Т$6  
- Ввести знак обмеження <= та обсяг обмеження $V$6  
- Добавить. Аналогічно ввести решту обмежень 
- У полі Ссылка на ячейку ввести адреси $C$4:$S$4  
- Ввести знак обмеження цел. 
- Після останнього обмеження ввести ОК.  
На екрані з’являється діалогове вікно Поиск решения з введеними умовами (рис. 

3). 
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а б 

Рис. 3. 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 Параметры. У вікні, що відкрилося, дані повинні бути як на рис. 4. 

Ок. 
 

 
 

Рис. 4. Параметри для ЗЛП 
 
- Натиснути Найти решение.  
На екрані з’явиться діалогове вікно Результати поиска решения - рис. 5. 
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Рис. 5. Результати розв’язку 
 

Оптимальний розв’язок знайдено. 
Етап 5. Аналіз результатів розв’язання задачі 
Оптимальне рішення щодо структури посівних площ представлено в таблиці 

6. 
                                                                                    Таблиця 6 

Оптимальна структура посівних площ 
 

Культури Площа 
га % 

1 2 3 
Озима пшениця на продаж 1521 20,57 
- на фураж 88 1,19 
Озимі - всього 1609 21,76 
Яра пшениця на продаж 1234 16,69 
- на фураж - - 
Ярий ячмінь на фураж 171 2,31 
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Продовження табл. 6 
1 2 3 

Ярі - всього 1405 19,0 
Кукурудза на зерно 1421 19,22 
Зернові - всього 4435 59,99 
Картопля на продаж 154 2,08 
Овочі на продаж 33 0,45 
Баштанні на продаж 56 0,76 
Овочево-баштанні і картопля 243 3,29 
Кукурудза на силос 417 5,64 
Однорічні трави на сіно 13 0,18 
- на зел.корм 672 9,09 
Багаторічні трави на сіно 871 11,78 
- на зел.корм 3 0,04 
Всього посівів 6654 90 
Пари 739 10,0 
Всього ріллі 7393 100 
Природні пасовища 1019 х 
Загальна земельна площа 8412 х 
Виробничі витрати, гр. од. 9259470 х 
Чистий дохід, гр. од. 7698398 х 

 
Виконання умов: 
• І група обмежень – площа ріллі використовується повністю; 
• ІІ група – агротехнічні умови виконані, площі культур та груп знаходяться у 

вказаних межах; 
• ІІІ група - план продажу по овочах, картоплі та баштанних задоволено по 

мінімуму, по всіх видах зернових - перевищує мінімальну потребу; 
• VI група – за виключенням грубих кормів, виробництво яких перевищує 

необхідне, по всіх видах кормів задоволена мінімальна потреба; 
• V група – трудові ресурси використовуються повністю; по виробничих  

витратах математичне співвідношення виконано. 
 
Цільова функція: при такій структурі посівів максимальний чистий дохід 

становитиме 7698398 гр. од. 
 

!!! Збережіть виконане завдання під назвою «ПЗ 4 Прізвище і ініціали 
виконавця» у своїй папці. 

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

дані: 
1  Номер, найменування та мета роботи. 
2 Завдання поопераційного моделювання технологічного процесу. 
3 Категорії операцій ТП. 
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4 Постановка задачі та вихідні дані для рішення задачі з оптимізації структури 
посівних площ. 

5 Запис числової моделі задачі для вирішення на ПЕОМ.  
6 Висновок по вирішеній задачі. 
 

В електронному форматі необхідно надати документ з назвою «ПЗ 4 
Прізвище і ініціали виконавця» у форматі MS Excel з вирішеною  задачею з 
оптимізації структуру посівних площ за загальними вихідними даними. 
 

Пункти 1-3 студент виконує самостійно, як підготовку до практичних  занять. 
 
2.5 Контрольні запитання 
2.5.1 Сформувати постановку задачі з оптимізації структури посівних площ.  
2.5.2 Перерахувати основні обмеження при оптимізації структури посівних 

площ. 
 2.5.3 Визначити сенс критерію задачі з оптимізації структури посівних площ.  
2.5.4 Перерахувати групи невідомих величин. 
2.5.5 Привести структуру матриці з оптимізації структури посівних площ.  
2.5.6 Який метод пошуку обираємо в засобі Поиск решения при вирішенні задачі 

з оптимізації структури посівних площ?  
2.5.7 Назвіть цільову функцію при вирішенні задачі з оптимізації структури 

посівних площ. 
 


