
Практичне заняття №1 
ЗАДАЧІ ПРО УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ (РЕСУРСАМИ) ТА 

ТРАНСПОРТНОГО ТИПУ 
 

МЕТА ЗАНЯТТЯ – набуття практичних навичок вирішувати задачі про 
управління запасами (ресурсами) та транспортного типу за допомогою 
складання економіко-математичних моделей з застосуванням табличного 
процесора MS Excel. 

 

1 ВКАЗІВКИ З САМОПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ 
1.1 Завдання для самостійної підготовки  
Вивчити: 
-  класифікацію задач математичного програмування [1, с. 15…17]; 
-  суть симплекс-методу розв’язання задачі лінійного програмування [1, с. 

39…47; 2, с. 43…51]. 
Скласти звіт по роботі: 
- номер, найменування та мета роботи; 
- класифікація задач математичного програмування; 
- етапи розв’язку задачі лінійного програмування симплекс-методом. 
1.2 Питання для самопідготовки 
1.2.1 Визначення «математичного програмування» та «лінійного 

програмування». 
1.2.2 Особливості застосування лінійного програмування. 
1.2.3 Чим відрізняються стандартна та канонічна задачі лінійного 

програмування? 
1.2.4 Назвіть дії для переходу від однієї форми задачі ЛП до інших. 
1.2.5 Назвіть три форми запису моделі та їх особливості. 
1.2.6 Охарактеризуйте етапи розв’язку задачі лінійного програмування 

симплекс-методом. 
1.3 Рекомендована література 
1 Вітлінський В.В. Математичне програмування: навч.-метод. посібник для 

самостійного вивчення дисципліни/ В.В. Вітлінський, С.І. Наконечний, Г.О. 
Терещенко – К.: КНЕУ, 2001. – 248 с. 

2 Лисенко О.І. Дослідження операцій. Конспект лекцій/ О.І. Лисенко, І.В. 
Алєксєєва. – К: НТУУ «КПИ», 2016. – 196 с. 

 
2 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ 
2.1 Програма робіт 
2.1.1 Вивчити: 
- властивості основної задачі лінійного програмування (Додаток А1);  
- теореми задач лінійного програмування (Додаток А2). 
2.1.2 Навчитися: 
- складати економіко-математичну модель задач про управління запасами 

(ресурсами); 
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- складати економіко-математичну модель транспортної задачі відкритого та 
закритого типів; 

- вирішувати задачі за допомогою табличного процесора MS Excel на ПЕОМ; 
- робити аналіз отриманих результатів вирішення та вносити додаткові умови. 
Скласти звіт та захистити роботу. 
 
2.2 Оснащення робочого місця 
2.2.1 Методичні вказівки до практичного заняття №1. 
2.2.2 Інструкція з охорони праці на робочому місці. 
2.2.3 Література. 
2.2.4 ПЕОМ 
 
2.3 Теоретичні відомості  
2.3.1. Задачі про управління запасами (ресурсами) 

 
Етап 1. Постановка задачі 
Оптимізувати використання виробничих ресурсів при досягненні 

максимального прибутку в умовах вимог по обов’язковому об’єму випуску 
молочних виробів. 

Є декілька виробничих ресурсів (молоко-сировина і робочий час 
обладнання). Обидва цих ресурсу мають обмеження по доступності. Для обох 
ресурсів є норми витрат на виготовлення одиниць (т) продукції трьох видів. Для 
продукції кожного з трьох видів відомий прибуток, який отримує молокозавод 
при реалізації цієї продукції. Цільовою функцією, значенням якої є значення 
отриманого прибутку. Завод повинен випускати молоко в кількості, не менше 
деякого заданого числа. Обмежено доступну щоденну кількість молока. Молоко 
є і вхідною сировиною (ресурсом) і вихідним продуктом (перероблене і 
розфасоване молоко). Також обмежена кількість другого ресурсу – фонду 
робочого часу обладнання (вимір в год.), причому для двох продуктів (молоко і 
кефір) є загальне обмеження по фонду робочого часу обладнання, а для сметани 
– окреме. 

ПРИКЛАД. Продукцією молочного заводу є молоко, кефір і сметана. На 
виробництво 1 т молока, кефіру й сметани потрібно відповідно 1,01; 1,01; 9,45 т 
сирого молока. Витрати робочого часу при розливі 1 т молока та кефіру 
складають 0,17 і 0,18 машино-год. Розфасовка 1 т сметани на спеціальному 
автоматі займає 3,15 машино-год. Всього за добу молочний завод може 
переробити 140 т сирого молока. Основне обладнання може бути зайняте 
протягом 21,0 машино-год., а автомат з розфасовки сметани - протягом 16 
машино-год. Прибуток від реалізації 1т молока, кефіру й сметани відповідно 
дорівнює 31, 23 і 137 грошових одиниць (гр.од.). Завод має виробляти щодня не 
менше 90 т молока та 10 т кефіру  на добу.  

Скласти добовий план виробництва продукції, при якому прибуток від 
реалізації був би максимальним. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Xmo-M6a4wWI&ab_channel=StudyProf
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Етап 2. Складання економіко-математичної моделі 
Система змінних 
x1 — випуск пастеризованого молока, т 
x2 — випуск кефіру, т 
x3 — випуск сметани, т 
Система обмежень 

І. Ресурс сировини, т:  
1.Сире молоко: 1,01x1 + 1,01x2 + 9,45x3≤140  
ІІ. Ресурс робочого часу обладнання, машино-год.: 
2.Розлив молока та кефіру: 0,17x1 + 0,18x2 ≤21  
3.Розфасовка  сметани: 3,15x3  ≤16 
ІІІ. Випуск продукції, т: 
4. Мінімальний випуск молока: x1 ≥90  
5. Мінімальний випуск кефіру:  x2 ≥10  
6.Умова невід’ємності змінних x1, x2, x3≥0 
 
Критерій оптимальності - максимальний прибуток від реалізації, гр. од.: 
F= 31x1 + 23x2 + 137x3 →max 
 
Етап 3. Методика розв’язку задачі на ПЕОМ 
1) Для наведеної системи підготовити форму для введення умов (таблиця 1, рис. 

1) в табличному процесорі MS Excel. 
2) У задачі оптимальні значення вектору x =(x1, x2, x3) після розв’язку будуть 

розміщені в комірках $B$4:$D$4, оптимальне значення цільової функції - в комірці 
G10. 

3) Введіть дані у підготовлену форму (рис. 2) 
 

Таблиця 1 
Матриця економіко-математичної задачі оптимізації плану виробництва 

продукції молокозаводу 

Назва обмеження 

Продукція Обмеження 
Молоко 
пастер. Кефір Сметана Знак 

Обсяг 
(права 

частина) x1 x2 x3 
І. Ресурс сировини, т: 
1.Сире молоко 1,01 1,01 9,45 ≤ 140 
ІІ. Ресурс робочого часу 
обладнання, машино-год.: 
2. Розлив молока та кефіру 0,17 0,18  ≤ 21 
3. Розфасовка сметани   3,15 ≤ 16 
ІІІ. Випуск продукції, т 
4. Молоко, min 1   ≥ 90 
5. Кефір, min  1  ≥ 10 
Виручка, гр. од. 31 23 137 max  
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Рис. 1. Форма для заповнення даних 
 

 
 
Рис. 2. Дані введено у форму 
 
 
4) Введемо залежність для цільової функції: 
- робимо активною комірку G10 
- курсор на Мастер функций 
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- на екрані з’являється діалогове вікно Мастер функций 
-з вікна Категория курсором вибираємо категорію Математические 
-у вікні Функции обираємо СУММПРОИЗВ 
-у масив 1 вводимо $В$4:$D$4 
-у масив 2 вводимо В10:D10 
- установку цільової функції завершено.  
На екрані G10 цільова функція введена, як показано на рис. 4. 
 

 
Рис. 4. Формування цільової функції* 

* Адреси комірок усі діалогові вікна зручно вводити не з клавіатури, а рухаючись 
мишкою по комірках, адреси яких слід ввести. 
 
5)  Введемо залежності для лівих частин обмежень: аналогічно попередньому 

кроку вводимо функції для лівих частин: в комірку Е5  
(=СУММПРОИЗВ($В$4:$D$4;В5:D5)). З комірки E5 копіюємо формулу в E6, ..., E9. 
На цьому завершено введення залежностей (рис. 5). 
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Рис. 5. Завершено введення залежностей 
 
6) Після вибору команд Сервис => Поиск решения або Данные=> Поиск решения 

з’явиться діалогове вікно Поиск решения.  
У діалоговому вікні Поиск решения є три основні 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. 
7) Призначення цільової функції: 
Навести курсор в поле Установить целевую функцию. 
-Ввести адресу комірки $G$10. 
-Ввести напрямок цільової функції (максимального значення). 
-Ввести адреси змінних: 

• -навести курсор в поле Изменяя ячейки. 
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• -ввести адреси $В$4:$D$4. 
Вводимо обмеження: 
Курсор в поле Добавить, з’являється діалогове вікно 
Добавление ограничений:  
- у полі Ссылка на ячейку ввести адресу комірки лівої частини конкретного 

обмеження, наприклад $Е$5. Це можна зробити як з клавіатури, так і шляхом 
виділення мишею потрібної комірки безпосередньо в екранній формі. 

- відповідно до умови задачі (1) вибрати в полі знака необхідний знак, 
наприклад <=. 

- в полі Ограничения введіть адреси комірки правої частини даного обмеження, 
наприклад $G$5 (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Формування обмежень 
 
- натиснути Добавить.  
- аналогічно ввести решту обмежень. 
- після останнього обмеження ввести ОК. 
 
На екрані з’являється діалогове вікно Поиск решения з введеними умовами (рис. 

7) Якщо при введенні умови задачі виникає необхідність в зміні або видаленні 
внесених обмежень або граничних умов, то це роблять, натисканням кнопки 
Изменить або Удалить. 

- встановити прапорець Сделать переменные без ограничений 
неотрицательными – це забезпечує отримання невід’ємних значень шуканих 
змінних. 

- Выберите метод решения: Поиск решения лин. задач симплекс-методом 
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Рис. 7. Заповнені параметри пошуку рішення. 
 
- відкрити вікно Параметры (рис. 8). 
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Рис. 8. Параметри для ЗЛП 
 
Параметр Точность ограничения служить для задання точності, з якою 

визначається відповідність комірки цільовому значенню або наближення до вказаних 
меж. Поле повинно містити число з інтервалу від 0 до 1. Чим менша кількість 
десяткових знаків у введеному числі, тим нижча точність. Висока точність збільшить 
час, який потрібний для того, щоб зійшовся процес оптимізації. 

Параметр Целочисленная оптимальность служить для задання допуску на 
відхилення від оптимального розв’язування в цілочислових задачах. При вказанні 
більшого допуску Поиск решения закінчується швидше. 

Параметр Максимальное время служить для призначення часу (в секундах), що 
виділяється на розв’язування задачі. В полі можна ввести час, що не перевищує 32 767 
секунд (більше 9 годин). 

Параметр Число итераций служить для управління часом розв’язування задачі 
шляхом обмеження числа проміжних обчислень. В полі можна ввести кількість 
ітерацій, що не перевищує 32767. 

-ОК. На екрані з’явиться вікно Поиска решения. 
-Найти решение. 
 
На екрані з’явиться діалогове вікно Результати поиска решения - рис. 9. 

Оптимальний розв’язок знайдено. 
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Рис. 9. Результати успішного розв’язування задачі 
 
Іноді повідомлення, показані на рис. 10 і 11, свідчать не про характер 

оптимального розв’язування задачі, а про те, що при введенні умов задачі в Excel були 
допущені помилки, що не дозволяють Excel знайти оптимальний розв’язок, який 
насправді існує. 

 

 
 
Рис. 10. Повідомлення при несумісній системі обмежень задачі 
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Рис. 11. Повідомлення при необмеженості ЦФ в необхідному напрямі 
 
Якщо при заповненні полів вікна Поиск решения були допущені помилки, що 

не дозволяють Excel застосувати симплекс-метод для розв’язування задачі або довести 
її розв’язування до кінця, то після запуску задачі на розв’язування на екран буде 
видано відповідне повідомлення з вказанням причини, за якою розв’язування не 
знайдено. 

Іноді дуже мале значення параметра Точность ограничения не дозволяє знайти 
оптимальний розв’язок. Для виправлення цієї ситуації збільшуйте похибку 
порозрядно, наприклад, від 0,000001 до 0,00001 і т.д. 

У вікні Результаты поиска решения подані назви трьох типів звітів: 
Результаты, Устойчивость, Пределы. Вони необхідні при аналізі отриманого 
розв’язку на чутливість. Для отримання ж відповіді (значень змінних, ЦФ і лівих 
частин обмежень) прямо в екранній формі просто натискуйте кнопку OK. Після цього 
в екранній формі з'являється оптимальний розв’язок задачі (рис. 12). 

 

 
Рис. 12. Оптимальний розв’язок задачі 
 
Висновок: Згідно одержаного результату, оптимальний добовий план 

передбачає виробництво 112,94 т молока, 10 т кефіру та 1,68 т сметани, що дасть 
можливість одержати максимальний прибуток у розмірі 3960,66 гр.од. 
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При цьому ресурси сировини та робочого часу автомату для розливу молока та 
кефіру будуть використані повністю, а автомат для розфасовки сметани буде задіяний 
лише протягом 5,3 машино-год. 

Припустимо, що до умови задачі додалася вимога цілочислових значень всіх 
змінних. В цьому випадку описаний вище процес введення умови задачі необхідно 
доповнити такими кроками. 

1. У вікні Поиск решения (меню Сервис → Поиск решения), натискуйте кнопку 
Добавить і у вікні Добавление ограничения, що з'явилося, введіть обмеження 
таким чином (рис. 13): 

2. В полі Ссылка на ячейку введіть адреси комірок змінних задачі, тобто $B$4:$D$4 
3. В полі введення знаку обмеження встановіть Целое 
4. Підтвердить введення обмеження натисненням кнопки OK. 

 

 
 
Рис. 13. Введення умови цілочислових змінних задачі 
 

 
 
Рис. 14 Результати рішення з цілочисловими змінними задачі 
Висновок: Згідно останнього одержаного результату, оптимальний добовий 

план передбачає виробництво 112 т молока, 10 т кефіру та 1 т сметани, що дасть 
можливість одержати максимальний прибуток у розмірі 3839 гр.од. 
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При цьому ресурси сировини та робочого часу автомату для розливу молока та 
кефіру будуть використані повністю, а автомат для розфасовки сметани буде задіяний 
лише протягом 3,15 машино-год. 

 
2.3.2 Розв’язання транспортної задачі в MS Excel 
 
1. Транспортна задача з закритою моделлю. 

У задачах з закритою моделлю запаси постачальників збігаються з 
потребами споживачів. 

 Постановка задачі. 
 Визначити план доставки вантажів від постачальників споживачам за 

умови мінімальної сумарної вартості всіх перевезень. Умови задачі представлено 
в таблиці 2. 

 Таблиця 2  
Вихідні дані 

Споживачі 
 
 

Постачальники 

Тарифи, гр. од. Запаси 
на 

складі, 
шт. 

Споживач 
1 

Споживач 
2 

Споживач 
3 

Споживач 
4 

Постачальник 1 2 3 5 4 30 
Постачальник 2 3 2 4 1 40 
Постачальник 3 4 3 2 6 20 

Потреба, шт. 20 25 35 10 90 
 

У кожній з перших трьох рядків таблиці вказані постачальник, тарифи на 
перевезення до кожного споживача і величина запасу. У нижньому рядку вказані 
потреби, причому, сума по рядку «Потреба» дорівнює сумі за стовпцем «Запаси 
на складі».  

Складання економіко-математичної моделі. 
Система змінних: 
Всі величини x11 – x34 є шуканими змінними – кількість перевезеного 

вантажу відповідним постачальником відповідному споживачеві, шт.: 
x11 – кількість вантажу, перевезеного Постачальником 1 Споживачу 1; 
… 

x34 – кількість вантажу, перевезеного Постачальником 3 Споживачу 4 
 

Система обмежень  
1. Усі вантажі постачальників 
мають бути вивезені 

 2.Усі потреби споживачів 
мають бути задоволені 

x11 +x12 +x13 +x14=30 
x21 +x22 +x23 +x24=40 
x31 +x32 +x33 +x34=20 

= 
x11 +x21 +x31=20 
x12 +x22 +x32=25 
x13 +x23 +x33=35 
x14 +x24 +x34=10 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4AinFDRwOGU&ab_channel=StudyProf
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Критерій оптимальності – загальна вартість перевезень, яка дорівнює 
сумі вартостей усіх перевезень.  

Цільова функція (ЦФ) має вигляд :  
F = 2x11 + 3X12 +5X13 + 4X14 + 3X21 + 2X22 + 4X23 + 1X24 + 4X31 + +3X32 + 

2X33 + 6X34 →min 
 

Етапи розв’язання в середовищі MS Excel. 
 

1. Відкрийте Лист Excel з ім’ям ТЗ, що містить таблицю з вихідними 
числовими даними, і створіть робочу таблицю із змінними комірками, в які 
будуть записуватися шукані результати плану перевезень, як на рисунку 15.  

 

 
 
Рис. 15. Фрагмент листа Excel «План доставки» с вихідними даними  
  

2. У таблиці «План доставки» продубльовані стовпчик «Запаси на складі» 
і рядок «Потреба» (рис. 15), додані: 

• стовпчик «Використано», 
• рядок «Обсяг доставки», 
• комірку «Загальні суми». 
3. Заповніть таблицю «План доставки» формулами, необхідними для 

створення обмежень (рис. 16,17): 
• обмеження на запаси – у комірку F11 стовпчика «Використано» введіть 
= СУММ (B11: E11), а потім скопіюйте цю формулу в комірки F12:F13 
• обмеження на потреби – у комірку B14 рядка «Обсяг доставки» 
= СУММ (B11: B13) і скопіюйте її в комірки C14:E14 
4. Запишіть загальні суми по стовпцях і рядках: 
• у комірку G14 – по стовпчику «Запаси на складі» = СУММ (G11:G13) 
• у комірку F15 – по стовпчику «Потреба» = СУММ (B15:E15) 
• у комірку G15 введіть логічну формулу для контролю загальних сум: 
= ЕСЛИ (F15 = G14; "співпадає"; не співпадає). У задачі із закритою 

моделлю значення цієї функції – «співпадає» (рис. 18). 
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5. У комірку G16 запишіть формулу для ЦФ: СУММПРОИЗВ (B3:E5; 
B11:E13). 

Результат виконання пунктів 2 – 5 в числовому і формульному режимах 
показаний на рис. 16, 17. 

 
 

 
 
Рис. 16. Фрагмент робочого листа в числовому режимі 

 

 
 
Рис. 17. Фрагмент робочого листа в режимі формул 
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Рис. 18. Діалогове вікно логічної функції ЕСЛИ 
 
6. Обмеження, що накладаються, наведені в таблиці 3.  
 

Таблиця 3  
Обмеження задачі 

Поле «Ссылка 
на ячейку» 

Тип 
обмеження 

Поле 
«Обмеження» Примітка 

$B$14:$E$14 = $B$15:$E$15 Умова повного задоволення 
потреб 

$F$11:$F$13 = $G$11:$G$13 Умова повного розподілу запасів 

$B$11:$E$13 >= 0 

Умова невід'ємності кількостей 
продукту, що перевозять 

(встановіть у вікні «Параметры 
Поиска решения») 

 
 7. Для пошуку оптимального набору значень параметрів плану доставки, 

який відповідає мінімальному значенню ЦФ (загальної вартості всіх перевезень), 
слід скористатися надбудовою Поиск решения. Заповніть діалогове вікно, як на 
рис. 19. 

8. Натиснувши кнопку Найти решение, одержимо результат (рис. 20).  
9. Перейменуйте лист з отриманим результатом під ім'ям «Закрита 

модель». 
 
 



 17 

 
Рис. 19. Діалогове вікно Поиск решения 
 

 
Рис. 20. Результат розв’язання закритої моделі транспортної задачі 

 
Висновок: оптимальним є план доставки, при якому: 
- Постачальник 1 доставить 20 шт. вантажів Споживачу 1 та 10 шт. – 

Споживачу 3;  
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- Постачальник 2 доставить 25 шт. вантажів Споживачу 2, 5 шт. – 
Споживачу 3 та 10 шт. – Споживачу 4; 

- Постачальник 3 доставить всі 20 шт. вантажів Споживачу 3. 
Загальна вартість перевезень складе 210 гр. од. 
 
2. Транспортна задача з відкритою моделлю 

У задачах з відкритою моделлю запаси постачальників не рівні 
потребам споживачів.  

 
2.1 Відкрита модель-1:  
запаси постачальників більше потреб споживачів. 
 
Економіко-математична модель аналогічна закритій, але система 

обмежень коректується: 
 

1. Не всі вантажі постачальників 
можуть бути вивезені 

 2.Усі потреби споживачів мають бути 
задоволені 

x11 +x12 +x13 +x14≤30 
x21 +x22 +x23 +x24≤40 
x31 +x32 +x33 +x34≤20 

 
x11 +x21 +x31=20 
x12 +x22 +x32=25 
x13 +x23 +x33=35 

x14 +x24 +x34=10 
 

Етапи розв’язання 
 

1. Відкрийте Лист Excel із закритою моделлю. Скопіюйте лист та видаліть 
з плану доставки отримані результати. Змініть дані в стовпці «Запаси на складі», 
відповідно до табл. 4. 

 
Таблиця 4 

Вихідні дані – відкрита модель 1 
Постачальники Запаси на складі, шт. 
Постачальник 1 35 
Постачальник 2 40 
Постачальник 3 25 

 
Зміниться загальна сума запасів на складі (100) і в комірці G15 з'явиться 

повідомлення «не співпадає».  
2. Ця ситуація призведе до того, що вичерпані будуть не всі запаси. Змініть 

одне з обмежень, як на рис. 21, де нерівність $F$11:$F$13 <= $G$11: $G$13 
означає умову неповного розподілу запасів.  

3. Результат рішення – на рис. 22. 
4. Перейменуйте лист з отриманим результатом під ім'ям «Відкрита 

модель-1». 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Cq-sMxLOvWY&ab_channel=AlexanderLyapin
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Рис. 21. Заповнення діалогового вікна Поиск решения 

 

 
 

Рис. 22. Результат розв’язання відкритої моделі-1 транспортної задачі 
 
Висновок: в результаті реалізації оптимального плану перевезень 

Постачальник 1 використає лише 25 з 35 шт. вантажу, тобто залишок на складі 
становитиме 10 шт. Загальна вартість перевезень складе 195 гр. од. 
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2.2 Відкрита модель-2: 
Запаси постачальників менше потреб споживачів. 
 
 Економіко-математична модель аналогічна закритій, але система 

обмежень коректується: 
1. Усі вантажі постачальників 
мають бути вивезені 

  2.Не всі потреби споживачів можуть 
бути задоволені 

x11 +x12 +x13 +x14=30 
x21 +x22 +x23 +x24=40 
x31 +x32 +x33 +x34=20 

 
x11 +x21 +x31≤20 
x12 +x22 +x32≤25 
x13 +x23 +x33≤35 

x14 +x24 +x34≤10 
 

Етапи розв’язання 
1. Відкрийте Лист Excel із закритою моделлю. Скопіюйте лист та видаліть 

з плану доставки отримані результати. Змініть вихідні дані згідно з табл. 5. 
 

 Таблиця 5  
Вихідні дані – Відкрита модель-2 
Споживачі Споживач 1 Споживач 2 Споживач 3 Споживач 4 

Потреба, шт. 25 30 40 10 
 
Зміниться загальна сума запасів на складі (90) і потреб (105). Значення 

комірки G15 – «не співпадає».  
2. Виконайте пошук рішення в нових умовах, змінивши обмеження; 
3. Вид обмежень показаний у вікні Поиск решения на рис. 23, де вираз 

$B$14:$E$14 <= $B$15:$E$15 означає умову неповного задоволення потреб.  
4. Результат розв'язання – на рис. 24. Перейменуйте лист з отриманим 

результатом під ім'ям «Відкрита модель-2». 
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Рис. 23. Зміна обмежень пошуку рішення 
 

 
Рис. 24. Результат розв’язання відкритої моделі-2 транспортної задачі 
  
Висновок: в результаті реалізації оптимального плану перевезень 

Споживач 3 отримає лише 25 з 40 шт. вантажу, тобто дефіцит потреби 
становитиме 10 шт. Загальна вартість перевезень складе 185 гр. од. 

!!! Збережіть виконане завдання під назвою «ПЗ 1 Прізвище і ініціали 
виконавця» у своїй папці. 
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2.4 Після виконання роботи, студент складає звіт, який вміщує наступні 
дані: 

1  Номер, найменування та мета роботи. 
2 Класифікація задач математичного програмування. 
3 Етапи розв’язку задачі лінійного програмування симплекс-методом. 
4 Постановка задачі та вихідні дані для рішення задач. 
5 Складені економіко-математичної моделі розглянутих задач. 
6 Висновок по вирішеним задачам. 
 

В електронному форматі необхідно надати документ з назвою «ПЗ 1  
Прізвище і ініціали виконавця» у форматі MS Excel з вирішеними  задачами про 
управління запасами (ресурсами) та транспортного типу за загальними вихідними 
даними. 
 

Пункти 1-3 студент виконує самостійно, як підготовку до практичного  
заняття. 

 
2.5 Контрольні запитання 
2.5.1 Назвіть властивості основної задачі лінійного програмування. 
2.5.2 Сформулюйте теореми задач лінійного програмування. 
2.5.3 Особливість рішення задач про управління запасами (ресурсами). 
2.5.4 Методика рішення задач лінійного програмування з застосуванням 

табличного процесора MS Excel. 
2.5.5 Назвіть особливість рішення транспортної задачі з закритою моделлю. 
2.5.6 Назвіть особливість рішення транспортної задачі з відкритою моделлю. 
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Додаток А 
(обов’язковий)  

 
А1. Властивості основної задачі лінійного програмування 
Розглянемо основну задачу ЛП:  
 

𝐹𝐹 = �𝑐𝑐𝑗𝑗𝑥𝑥𝑗𝑗

𝑛𝑛

𝑗𝑗=1

→ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥 

 
при умовах 

⎩
⎨

⎧�𝑚𝑚𝑖𝑖𝑗𝑗𝑥𝑥𝑗𝑗

𝑛𝑛

𝑗𝑗=1

= 𝑏𝑏𝑖𝑖�𝑖𝑖 = 1,𝑚𝑚�

𝑥𝑥𝑗𝑗 ≥ 0 �𝑗𝑗 = 1,𝑛𝑛�

 

 
Розглянемо вектори 𝑃𝑃𝑗𝑗 , складені з коефіцієнтів при змінних 𝑥𝑥𝑗𝑗  у системі 

обмежень 
 

𝑃𝑃1 = �

𝑚𝑚11
𝑚𝑚21
⋮

𝑚𝑚𝑚𝑚1

�,  𝑃𝑃2 = �

𝑚𝑚12
𝑚𝑚22
⋮

𝑚𝑚𝑚𝑚2

�, …, 𝑃𝑃𝑛𝑛 = �

𝑚𝑚1𝑛𝑛
𝑚𝑚2𝑛𝑛
⋮

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛

� та 𝑃𝑃0 = �

𝑏𝑏1
𝑏𝑏2
⋮
𝑏𝑏𝑚𝑚

� 

 
План 𝑋𝑋 = (𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, . . . , 𝑥𝑥𝑛𝑛) називається опорним планом основної ЗЛП, 

якщо система векторів 𝑃𝑃1,𝑃𝑃2, . . . ,𝑃𝑃𝑛𝑛 лінійно незалежна. 
Нагадаємо, що система векторів лінійно незалежна, якщо визначник, 

складений з координат векторів цієї системи не дорівнює 0, тобто 
 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 �

𝑚𝑚11 𝑚𝑚12 ⋯ 𝑚𝑚1𝑛𝑛
𝑚𝑚21 𝑚𝑚22 ⋯ 𝑚𝑚2𝑛𝑛
⋮ ⋮ ⋱ ⋮

𝑚𝑚𝑚𝑚1 𝑚𝑚𝑚𝑚2 ⋯ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛

� ≠ 0. 

 
Розмірність векторів 𝑃𝑃𝑗𝑗�𝑗𝑗 = 1,𝑛𝑛� дорівнює 𝑚𝑚, тому максимальна 

кількість лінійно незалежних векторів дорівнює 𝑚𝑚. 
Опорний план називається невиродженим, якщо він містить рівно 𝑚𝑚 

позитивних компонентів 𝑥𝑥𝑗𝑗 . У протилежному випадку він є виродженим. 
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А2. Теореми задач лінійного програмування 

Теорема 1. Множина планів ЗЛП є випуклою (якщо вона не пуста).  
Непуста множина планів основної ЗЛП називається багатогранником 

(багатокутником) розв’язків, а кутова точка багатокутника розв’язків 
називається його вершиною. 

Теорема 2. Якщо основна ЗЛП має оптимальний план, то 
максимальне значення цільова функція задачі досягає в одній з вершин 
багатогранника розв’язків. Якщо максимальне значення цільова функція задачі 
приймає більш, ніж в одній вершині (наприклад 𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2), то вона досягає 
максимуму у всякій точці, яка є лінійною комбінацією цих вершин виду 

 
𝛼𝛼1𝑥𝑥1 + 𝛼𝛼2𝑥𝑥2, 
 
де 𝛼𝛼1 + 𝛼𝛼2 = 1, 𝛼𝛼1 ≥ 0, 𝛼𝛼2 ≥ 0. 
 
Виходячи з цієї теореми, робимо висновок, що непуста множина планів 

основної ЗЛП утворює випуклий багатогранник. Кожна вершина цього 
багатогранника утворює опорний план. В одній з вершин багатогранника 
значення цільової функції є максимальним (за умови, що функція обмежена 
зверху на множині планів). 

Якщо максимум цільова функція досягає більш, ніж в одній вершині, то це 
значення вона приймає і на границі багатокутника, що з'єднує ці вершини. 
Візуальна інтерпретація теореми наведена на рисунку А1. 
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Рис. А.1. Візуальна інтерпретація багатокутника розв’язків задачі 

лінійного програмування 
 
 


