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Застосовані  методи  економіко-математичного  моделювання  при 

оптимізації  структури  використання  угідь  і  закріплення  полів  за 

тваринницькими фермами сільськогосподарського підприємства.

 Результати  роботи  дозволяють  оптимізувати  структуру  використання 

угідь сільськогосподарського підприємства і мінімізувати транспортні витрати.

Робота  складається  з  вступу,  чотирьох  розділів,  висновків,  списку 

літератури і презентаційних матеріалів.

У  вступі  обґрунтовано  вибір  теми  роботи,  а  також  визначені  наукова 

новизна і практична цінність.

У першому розділі виконано аналіз нормативної літератури і попередніх 

наукових досліджень.

У  другому  розділі  проведено  аналіз  економіко-математичних  методів 

моделювання задач, які вирішуються методами лінійного програмування.

Третій розділ присвячений аналізу характеристик об’єкту дослідження. 

У  четвертому  розділі  проведено  моделювання  задач  лінійного 

програмування  і  вирішення  їх  симплексним  і  розподільчим  методами  для 

території сільськогосподарського підприємства.
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