
Практичне заняття №5 
ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗПОДІЛУ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ 

 
МЕТА ЗАНЯТТЯ – навчитися будувати економіко-математичну модель 

оптимізації розподілу мінеральних добрив 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: 
- робоче моделювання технологічного процесу (ТП) виробництва молока 
 [1, с. 92-97]  
Скласти звіт по роботі: 
- номер, найменування та мета роботи; 
- основні етапи проектування робочого процесу на МТФ; 
- джерела отримання кормів у  господарстві.  
1.2 Питання для самопідготовки 
1.2.1 Що являє собою робочий процес виробництва молока на тваринницькому 

підприємстві? 
1.2.2 Назвіть технологічні операції годівлі кормів. 
1.2.3 Назвіть етапи робочого моделювання ТП? 
1.2.4 Назвіть джерела отримання кормів у господарстві. 
1.2.5 Чим відрізняється робочий процес годівлі концентрованими і об’ємними 

кормами? 
1.2.6 Особливість годівлі ВРХ об’ємними кормами. 
1.3 Рекомендована література 
1 Трибрат Р.О. Моделювання технологічних процесів тваринництва: конспект 

лекцій/ Р.О. Трибрат. – Миколаїв: МНАУ, 2017. - 129 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 №5. 



2.2.2 Інструкція з охорони праці на робочому місці. 
2.2.3 Література. 
2.2.4 ПЕОМ 
 
2.3 Теоретичні відомості  
Інтенсивне землеробство передбачає не тільки одержання високих врожаїв, а й 

підтримання та підвищення родючості ґрунтів, чого можна досягти за позитивного ба-
лансу гумусу й поживних елементів. 

Розроблено  низку  методів,  які  допомагають  вирішувати  дану проблему,  
проте  дійсне  значення  добрив  у  процесі сільськогосподарського  виробництва  мо-
жна  правильно  зрозуміти лише  у  взаємозв’язку  з  іншими  факторами,  що  форму-
ють  рівень урожайності сільськогосподарських культур у межах одного і того ж пері-
оду. 

Поряд з цими дослідженнями встановлено, що при забезпеченні потенційних 
технологічних і організаційних економічних передумов в Україні  реально  існують  
можливості  для   збільшення  формування валового і товарного виробництва окремих 
видів продукції.   

При забезпеченні вимог технології, впровадженні прогресивних прийомів  ор-
ганізації  праці,  раціональному  регулюванні  водного режиму  аграрні  сільськогос-
подарські   підприємства  мають  реальні матеріальні  передумови  для  збільшення  
виходу  продукції  з  одиниці площі.  

План  використання  органічних  добрив  повинен  забезпечувати відновлення  
гумусу,  як  основного  показника  родючості  ґрунту. Мінеральні  добрива  є  чинником  
управління  мінеральним  живленням рослин,  тобто  доповнення  недостатньої  кіль-
кості   в  ґрунті  NPK  до оптимального рівня для конкретної сільськогосподарської 
культури. 

Задача  полягає  в  тому,  щоб  скласти  план  оптимального використання  об-
межених  фондів  органічних  та  мінеральних  добрив, який  би  забезпечив  найпов-
ніше  відновлення  гумусу  та  мінеральних поживних  компонентів  у  ґрунтах  госпо-
дарства  й  отримання  на  цій основі високих урожаїв сільськогосподарських культур. 

Для  вирішення  поставленого  завдання  необхідно  побудувати економіко-ма-
тематичну  модель  оптимізації  використання  фондів добрив і реалізувати її на 
ПЕОМ. 

Всі  ці  умови  враховані  в  динамічній  економіко-математичній моделі  опти-
мізації  розподілу  обмежених  фондів  органічних  і мінеральних  добрив  під  сільсь-
когосподарські  культури.  

Постановка задачі 
Головною особливістю сільського господарства є те, що основним засобом ви-

робництва тут є земля, від рівня родючості якої залежить продуктивність кожного ге-
ктара площі, економічне становище господарства. 

Особливе значення добрив полягає втому, що вони по суті самі перетворюються 
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 фак-
торів подальшого підвищення врожайності сільськогосподарських 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 урожайності 

сільськогосподарських культур, а це означає покращення продуктивності праці, змен-
шення собівартості продукції, що виробляється. Ефект від застосування добрив може 
бути як агрономічним, так і економічним. 

Результат дії добрив на урожайність сільськогосподарських культур, тобто на-
бавка врожаю з 1 га є агрономічним ефектом, який може бути виражений виходом 
кінцевої продукції (овочі, фрукти, цукор тощо) або промисловою сировиною чи в умо-
вних одиницях. Агрономічний ефект удобрення є функцією природних та організа-
ційно-господарських умов. 

Економічну ефективність використання добрив характеризують наступні по-
казники: вартість додатково отриманої продукції, додатковий доход, який визнача-
ється як різниця вартістю додаткової продукції та додатковими витратами, окупність 
витрат, зниження собівартості продукції, підвищення продуктивності праці. 

Слід відмітити, що найкращий економічний ефект від внесення добрив отриму-
ють при правильному поєднанні хімізації із іншими факторами: науково - обґрунтова-
ній сівозміні культур, раціональній агротехніці, осушення чи зрошення земель, засто-
сування 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 структури 
посівних площ сільськогосподарських культур, визначити, які види добрив, у яких су-
мішах, під які культури, яким способом, на якій площі слід вносити, щоб досягти най-
кращого економічного ефекту. 

В якості критерію оптимальності використовують показники: валова (това-
рна) продукції, вартість валової (товарної) продукції, окупність кормів, доход від вне-
сення добрив тощо. 

Вихідна інформація та етапи її підготовки. 
Важливою інформацією при розв’язку такої задачі є природно - економічні 

умови існування господарства, особливості вирощування сільськогосподарських ку-
льтур, тип, якість чи фактичний стан  ґрунтів, а також необхідно мати наступну інфо-
рмацію: 

• наявність органічних і мінеральних добрив у господарстві. По мінеральних до-
бривах визначають кількість діючої речовини, по органічних – загальний обсяг по ви-
дах; 

• площі посіву різних сільськогосподарських культур. Якщо одна і та сама куль-
тура висівається на різних ділянках з різними типами ґрунтів, після різних попередни-
ків, то площі розраховуються з урахуванням цих особливостей; 



• способи внесення добрив по кожній культурі. У відповідності до технологіч-
них карт встановлюються способи та терміни внесення добрив з урахуванням особли-
востей її вирощування; 

• норми та суміші мінеральних добрив на 1 га в залежності від способу внесення 
добрив під різні сільськогосподарські культури. Ці показники визначають на основі 
попереднього досвіду господарства, даних відповідних науково-дослідних інститутів, 
дослідних лабораторій, довідників тощо; 

• приріст урожаю у натуральному чи грошову виразі по кожній культурі у зале-
жності 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.  

ПРИКЛАД 
Етап 1,2. Постановка задачі та обробка вихідних даних. Розрахувати опти-

мальний план розподілу мінеральних добрив, при якому загальна вартість прибавки 
врожаю була б максимальною. Вихідна інформація наведена в табл. 1. 

Таблиця 1 
Вихідні дані про культури по дільницях 

Культури 

№
 д

іл
ян

ки
 

Площа 
посіву, 

га 

Урожайність 
без внесення 
добрив, ц/га 

Дози внесення добрив на 1 га, ц д. 
р. 

Прибавка уро-
жайності за ра-
хунок внесення 

добрив 
азотних фосфорних калійних ц/га гр.од./га 

Озима пше-
ниця 

1 100 12,5 0,6 0,8 0,4 7,5 105 
2 55 16 0,6 0,9 0,5 8 112 
3 94 17 0,7 1 0,4 8 112 
4 71 19,5 0,8 1 0,6 9,3 130,2 

Озимий яч-
мінь 

1 87 14 0,5 0,7 0,4 6,9 120,8 
2 48 15,8 0,6 0,7 0,4 7,2 126 
3 23 17,6 0,6 0,8 0,5 7,4 129,5 

Картопля 

1 54 136 0,3 0,7 0,5 34,2 444,6 
2 39 137 0,3 0,7 0,5 38 494 
3 28 148 0,3 0,8 0,6 39 507 
4 42 152 0,4 0,9 0,7 41,5 539,5 
5 69 155 0,4 1 0,7 45,6 592,8 

 
Під культури виділяється наступна кількість мінеральних добрив: азотних – 267 

ц д. р., фосфорних -  481 ц д. р, калійних – 319 ц д. р. Крім того за планом необхідно 
виробити 9700 ц зерна та 40 000 ц картоплі. 

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

тися з системою змінних.  
Система змінних – площі, що удобрюються: 
х1 – площа озимої пшениці на 1-й ділянці 
х2 - площа озимої пшениці на 2-й ділянці 
х3 - площа озимої пшениці на 3-й ділянці 
х4 - площа озимої пшениці на 4-й ділянці 
х5 - площа озимого ячменю на 1-й ділянці 



х6 - площа озимого ячменю на 2-й ділянці 
х7 - площа озимого ячменю на 3-й ділянці 
х8 - площа картоплі на 1-й ділянці  
х9 - площа картоплі на 2-й ділянці 
х10 - площа картоплі на 3-й ділянці 
х11 - площа картоплі на 4-й ділянці 
х12 - площа картоплі на 5-й ділянці 
Система обмежень: 
І. За використанням та наявності мінеральних добрив, ц д.р. 
1. азотних 
 
0,6х1+0,6х2+0,7х3+0,8х4+0,5х5+0,6х6+0,6х7+0,3х8+0,3х9+0,3х10+0,4х11+0,4х12≤267 
 
2. фосфорних 
 
0,8х1+0,9х2+х3+х4+0,7х5+0,7х6+0,8х7+0,7х8+0,7х9+0,8х10+0,9х11+х12≤481 
 
3. калійних 
 
0,4х1+0,5х2+0,4х3+0,6х4+0,4х5+0,4х6+0,5х7+0,5х8+0,5х9+0,6х10+0,7х11+0,7х12≤319 
 
ІІ. За площею, що удобрюється, га: 
4. озимої пшениці на 1-й ділянці                         
х1≤100 
5. озимої пшениці на 2-й ділянці                    
х2≤55 
6. озимої пшениці на 3-й ділянці                   
х3≤94 
7. озимої пшениці на 4-й ділянці                    
х4≤71 
8. озимого ячменю на 1-й ділянці                 
х5≤87 
9. озимого ячменю на 2-й ділянці                
х6≤48 
10. озимого ячменю на 3-й ділянці                 
х7≤23 
11. картоплі на 1-й ділянці             
х8≤54 
12. картоплі на 2-й ділянці             
х9≤39 
13. картоплі на 3-й ділянці            
х10≤28 
14. картоплі на 4-й ділянці             
х11≤42 
15. картоплі на 5-й ділянці            



х12≤69 
ІІІ. За гарантованим приростом продукції, ц 
Для визначення гарантованого приросту зерна та картоплі за рахунок внесення 

добрив з планового показника виробництва кожного виду продукції віднімемо обсяг 
виробництва, що був би отриманий без внесення добрив: 

Гарантоване виробництво зерна: 
 

9700− (12,5 ∙ 100 + 16 ∙ 55 + 17 ∙ 94 + 19,5 ∙ 71 + 14 ∙ 87 + 15,8 ∙ 48 + 17,6
∙ 23) = 2206,3 ц 

 
Гарантоване виробництво картоплі: 
 

40000 − (136 ∙ 54 + 137 ∙ 39 + 148 ∙ 28 + 152 ∙ 42) = 6090 ц 
 
16. За гарантованим приростом зерна 
 

7,5𝑥𝑥1 + 8𝑥𝑥2 + 8𝑥𝑥3 + 9,3𝑥𝑥4 + 6,9𝑥𝑥5 + 7,2𝑥𝑥6 + 7,4𝑥𝑥7 ≥ 2206,3 ц 
 
17. За гарантованим приростом картоплі 
 

34,2𝑥𝑥8 + 38𝑥𝑥9 + 39𝑥𝑥10 + 41,5𝑥𝑥11 + 45,6𝑥𝑥12 ≥ 6090 ц 
 
Цільова функція -  максимум вартості прибавки врожаю: 
 

𝐹𝐹 = 105𝑥𝑥1 + 112𝑥𝑥2 + 112𝑥𝑥3 + 130,2𝑥𝑥4 + 120,8𝑥𝑥5 + 126𝑥𝑥6 + 129,5𝑥𝑥7 + 444,6𝑥𝑥8
+ 494𝑥𝑥9 + 507𝑥𝑥10 + 539,5𝑥𝑥11 + 592,8𝑥𝑥12→ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥 

 
На основі вищенаведених даних складається матриця економіко-математичної 

моделі (табл. 2), яка є основою складання електронної таблиці для розв’язання задачі 
в середовищі Excel. 



Таблиця 2  
Матриця економіко-математичної моделі 
 

 
 

 



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

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

комірках С4:N4, оптимальне значення цільової функції - в комірці Q25.  
3. Введемо залежність для цільової функції:  
- робимо активною комірку Q25 
- 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$4:$N$4  
- у Массив 2 вводимо C25:N25 
- установку цільової функції завершено.  
На екрані Q25 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 Q25 в комірки O6…O24 (пропускаючи пусті рядки). Або так: 
- робимо активною клітину O6  
- 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 Массив 1 вводимо $C$4:$N$4 
- у Массив 2 вводимо C6:N6 
- установку лівої частини першого обмеження завершено  
- скопіювати формулу з комірки O6 в O7…O24 (пропускаючи пусті рядки). 
5. Після вибору команд Сервис => Поиск решения або Данные=> Поиск реше-

ния з’явиться діалогове вікно Поиск решения.  
У діалоговому вікні Поиск решения є три основних параметри:  
- Установить целевую функцию.  
- Изменяя ячейки.  
- Ограничения.  
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Насамперед необхідно заповнити поле Установить целевую функцию.  
У всіх задачах для засобу Поиск решения оптимізується результат в одній з ко-

мірок 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. Изменя-
емые ячейки - це комірки, значення в яких будуть змінюватися для того щоб, оптимі-
зувати результат у цільовій комірці.  

Для розв’язку задачі можна вказати до 200 таких комірок, але до них є дві осно-
вні 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 $Q$25.  
- Ввести напрямок цільової функції (Максимум).  
- Ввести адреси змінних:  
- Навести курсор в поле Изменяя ячейки.  
- Ввести адреси $C$4:$N$4.  
- Вводимо обмеження: 
Курсор в поле Добавить, з’являється діалогове вікно Добавление ограничений 

(рис. 2) 
 

 
 

Рис. 2. Формування обмежень* 

* Адреси лівих $O$6:$O$8 та правих частин $Q$6:$Q$8 можна вводити за допомогою мишки, 
рухаючись по клітинах, тому що знак обмеження однаковий  ≤. 

 
- У полі Ссылка на ячейку ввести адресу $O$6:$O$8 
- Ввести знак обмеження <= та обсяг обмеження $Q$6:$Q$8 
- Добавить. Аналогічно ввести решту обмежень. 
- У полі Ссылка на ячейку ввести адреси $C$4:$N$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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Рис. 3. Сформовані та введені всі умови для розв’язку 

 
- Відмітити позначку Сделать переменные без ограничений неотрицатель-

ными.  
- 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 
Згідно оптимального плану (табл. 3) повністю удобрюватимуться всі ділянки 

за виключенням 3 і 4 під озимою пшеницею. При цьому 3-тя ділянка не удобрювати-
меться зовсім, площа 4-ї ділянки – на 12,7%. В цілому удобрюватиметься 78% площі 
всіх ділянок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблиця 3 
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Оптимальний план розподілу мінеральних добрив 

Куль-
тури 

№ ді-
лянки 

Площ
а по-
сіву, 

га 

Площа, що 
удобрю-

ється 

Урожайність 
без внесення 
добрив, ц/га 

Планова 
урожайність, 

ц/га 

Темп при-
росту уро-
жайності, 

% га % 

Озима 
пшениця 

1 100 100 100 12,5 20 60 
2 55 55 100 16 24 50 
3 94 - - 17 17 - 
4 71 9 12,7 19,5 20,7 6 

Озимий  
ячмінь 

1 87 87 100 14 20,9 49,3 
2 48 48 100 15,8 23 45,6 
3 23 23 100 17,6 25 42 

Картопля 

1 54 54 100 136 170,2 25,1 
2 39 39 100 137 175 27,7 
3 28 28 100 148 187 26,4 
4 42 42 100 152 193,5 27,3 
5 69 69 100 155 200,6 29,4 

Разом 710 554 78 х х х 
 
В таблиці 3 темп приросту урожайності, %, визначається за формулою  
 

Т =
Уп − У0
У0

∙ 100 , 

 
де Уп - планова урожайність, ц/га; 
У0 - урожайність без внесення добрив, ц/га. 
Виконання умов: 
• І група обмежень – азотні добрива використовуються повністю, фосфорні 

та калійні добрива недовикористані відповідно на 35,3 та 39,6 ц д. р.; 
• ІІ група – мінеральні добрива не вноситимуться лише на 94 га озимої пше-

ниці на 3-й ділянці та на 62 га її посівів на 4-й ділянці; 
• ІІI група – виробництво зерна перевищує мінімально необхідний гаранто-

ваний обсяг на 183,5 ц, картоплі – 3220,2 ц. 
Кількість мінеральних добрив, що вноситимуться на ділянках, надано в табл. 4. 
Цільова функція: максимальна вартість прибавки врожаю за рахунок внесення 

мінеральних добрив становитиме 158,4 тис. гр. од. 
 
 
 
 
 
 

Таблиця 4 
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Дози внесення мінеральних добрив на окремих ділянках 

Культури № діля-
нки 

Площа, що удо-
брюється, га 

Внесення добрив, ц д. р. 
азотних фосфорних калійних 

Озима пше-
ниця 

1 100 60 80 40 
2 55 33 49,5 27,5 
3 - - - - 
4 9 7,2 9 5,4 

Озимий яч-
мінь 

1 87 43,5 60,9 34,8 
2 48 28,8 33,6 19,2 
3 23 13,8 18,4 11,5 

Картопля 

1 54 16,2 37,8 27 
2 39 11,7 27,3 19,5 
3 28 8,4 22,4 16,8 
4 42 16,8 37,8 29,4 
5 69 27,6 69 48,3 

Разом 554 267 445,7 279,4 
 
!!! Збережіть виконане завдання під назвою «ПЗ 5 Прізвище і ініціали ви-

конавця» у своїй папці. 
 

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

1  Номер, найменування та мета роботи. 
2 Основні етапи проектування робочого процесу на МТФ. 
3 Джерела отримання кормів у  господарстві.  
4 Постановка задачі та вихідні дані для рішення задачі з оптимізації розподілу 

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

В електронному форматі необхідно надати документ з назвою «ПЗ 5 Прі-
звище і ініціали виконавця» у форматі MS Excel з вирішеною  задачею з оптимізації 
розподілу мінеральних добрив 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 розподілу мінеральних доб-

рив.  
2.5.2 Перерахувати основні обмеження при оптимізації розподілу мінеральних 

добрив. 
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 2.5.3 Визначити сенс критерію задачі з оптимізації розподілу мінеральних доб-
рив.  

2.5.4 Перерахувати групи невідомих величин. 
2.5.5 Привести структуру матриці з оптимізації розподілу мінеральних добрив.  
2.5.6 Який метод пошуку обираємо в засобі Поиск решения при вирішенні задачі 

з оптимізації розподілу мінеральних добрив?  
2.5.7 Назвіть цільову функцію при вирішенні задачі з оптимізації розподілу мі-

неральних добрив. 
 


