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MPMAS – agricultural agent based model 
(модель сільського господарства, заснована на інтеракції 

виробників)  
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MPMAS – Mathematical Programming Based Multi-Agent System 
 
“це програмне забезпечення, що дозволяє симулювати зміни у використанні 
змелі у с.г. та лісництві. Воно поєднує економічні моделі прийняття рішення 
виробником з декількома біофізичними моделями, що симулюють зміни 
урожайності через зміни кількості доступних водних ресурсів та поживних 
речовин у грунті.» 
 
Це безкоштовний софт, доступний для скачування та використання 
MPMAS написаний на С++, використовує Optimization Subroutine Library (OSL) 
для розвязку опитмізаційних задач (академічна версія доступна для 
скачування з сайту, робочі файли – фацли Excel 

1. Що таке MPMAS 
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Зв‘язки між виробниками 
 
 
Права власності на землю 
 
Фактори виробництва 
 
Використання землі 
 
 
Якість землі 
 
Водні ресурси 
 
Погода 

Компоненти моделі: 
 
• Модель інтеракції між 

виробниками 
• Ринок землі 
• Регістр факторів вир-ва 
• Модель «рішення 

виробника» 
 
 

• Модель росту культур 
• Модель родючості грунтів 
• Гідрологічна модель 
• Дані погоди та клімату 

2. Структура MPMAS 
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Matrix – модель мат. програмування рішень агентів 
 
Лінійна модель математичного програмування оптимізує чистий дохід господарства, 
включаючи дохід від сг виробнцтва та поза ним, також від роботи у інших 
домогосподарствах. Моделюється кожне господарство. 
 
Population – база даних характеристик агентів (члени домогосподарства, фактори 
виробництва, ліквідність і т.д.) 
Map – просторові дані (кордони водних ресурсів, розташування агентів, с.г. наділи) 
Network – звязки між агентами щодо розповсюдження фнформації 
BasicData – значення параметрів 
CropWat – потреба у воді різних культур та ефективність методів поливу 
WaterRights – розподіл води між агентами 

2. Структура MPMAS – робочі файли 
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Routing – кількість води у вигляді дощу та поливу кожного місяця та року у періоді 
моделювання 
Perennials – щорічна врожайність, потреба у фіксованих та нефіксованих факторах 
виробництва багаторічних культур 
Livestock – щорічна «врожайність» (надої, вихід мяса і т.д.), потреба у фіксованих та 
нефіксованих факторах у тваринництві 
Soils – динаміка фертильності грунтів та вплив подивних речовин грунту на врожайність 
Market – ціни продукції та факторів виробництва 
Demography – пропозиція робочої сили 

2. Структура MPMAS – робочі файли 
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„Моделювання впливу політичних рішень на аграрний сектор за 
допомогою моделі AGMEMOD“ 

Курс в рамках програми аспірантури з аграрної економіки у НУБіП  

Лекція ІІ: Моделювання політичних рішень у аграрному 
секторі за допомогою ЕМЧР: поєднання теорії та 
«реальності» на прикладі AGMEMOD-UA   
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1.   Визначення політичних цілей, реформ та стейкхолдерів 
2.  Створення схеми моделі на основі схеми агросектору 
(AGMEMOD-UA) 
3. Створення сценаріїв політичних реформ   
4. Пошук та обробка даних 
5. Створення математичної моделі: розв’язок,  поєднання 
методологій  
6. Вибір програмного забезпечення для реалізації моделі: 
доступність, функціональність, простота та зручність 
використання 
7. Калібрування та валідація моделі 
8. Оцінені значення та експертна думка  
9. Цикл покращення/оновлення моделі  

Зміст 
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1. Політичні цілі, реформи, стейкхолдери 

Робота разом 

Актуальні політичні цілі та реформи в агросекторі України: 
Відміна мораторію на продаж землі 
Держ підтримка виробників 
Дерегуляція 

 
 
Стейкхолдери: 

Виробники (групи виробників) 
Споживачі (групи споживачів) 
Політичні діячі 
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2. Схема моделі та агросектору 

Робота в групах 

Продукція      Тваринництво  

Пшениця      М’ясо птиці  

Кукурудза               Яйця 

Соняшник                 

Рапс 

Соя 
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2. Схема моделі та агросектору 

Робота в групах (разом) 
Пшениця - Україна 

Пропозиція: 
Виробництво=площа*урожайність 
Площа=ф(світові ціни пшениці, на товари замінники, виробничі затрати на пшеницю, попит на 
внутр ринку) 
Урожайність=ф(погодні умови, якість грунту, виробничі затрати)  
Попит: 
Споживацький попит на кінцевий продукт – 1 людина =ф(ціна на хлібні продукти, дохід, ціни на 
продукти інших зернових, ціни на м’ясо, ціни овочі і інші замінники) 
Кількість населення – фіксований показник 
Міжнар торгівля 
Експорт=ф(if (світ ціна, кількість виробленої і спожитої продукції в УА) > обм*х; Else обм*х) 
Імпорт=ф(світ ціна, кількість виробленої і спожитої продукції в УА)  
Ціна 
Ціна хлібні продукти=ф(ціна пшениці внутр ринок) 
Ціна пшениці внутр=ф(світ ціна пшениці, кількість спож і вироб продукції) 
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