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1. Оптимізаційні завдання управління економічними системами лінійного 

програмування 

 

В різних областях людської діяльності економісти зустрічаються із задачами,  

коли потрібно знайти оптимальний розв’язок при виконанні заданих умов. Як 

визначити оптимальні витрати на рекламу продукції? Як доставити продукцію  до 

споживачів із мінімальними витратами на перевезення?  Задачі пошуку 

оптимального розв’язування називають задачами оптимізації. Іншими словами: до 

економічних завдань оптимізаційного типу відносяться завдання, в яких потрібно 

знайти найкраще або оптимальне рішення при заданих умовах виробництва. 

Критерієм оптимальності є різні параметри: максимальна кількість прибутку,  

мінімальні витрати на виробництво. Такі завдання називаються завданнями на 

максимум або мінімум. 

Особливістю завдань оптимізаційного типу є багатоваріантність їх рішень. Це 

обумовлено наступними причинами:  

 взаємозамінністю ресурсів; 

 взаємозамінністю готових видів продукції; 

 існуванням альтернативних технологій виробництва;  

 неоднаковістю техніко-економічних показників навіть однотипних 

господарських суб'єктів.  

Основним методом розрахунку та моделювання економічних систем та 

розв’язання задач із великою кількістю невідомих є лінійне програмування.  

Лінійне програмування – це назва, дана комбінації інструментів, які 

використовуються у  науці про управління. Метод лінійного програмування вирішує 

проблему розподілу обмежених ресурсів між конкуруючими видами діяльності з 

тим, щоб максимізувати або мінімізувати деякі чисельні величини, такі як 

маржинальний прибуток або витрати. У бізнесі лінійне програмування може 

використовуватися для вирішення завдань: 

 планування виробництва для максимального збільшення прибутку,  

 підбір комплектуючих для мінімізації витрат,  

 вибір портфеля інвестицій для максимізації прибутковості, 

 оптимізація перевезень товарів з метою скорочення відстаней,  

 розподіл персоналу з метою максимально збільшити ефективність роботи. 

 

2. Загальна характеристика задач  оптимізації лінійного програмування 

Наявність великого числа обмежень і варіантів розв’язків створює значні 

труднощі при розв’язанні задач оптимізації. Розроблено математичні методи, які 

дозволяють шляхом відповідних розрахунків знаходити кращий або оптимальний 

варіант із всіх можливих.  

Для розв’язання конкретної економічної задачі потрібно побудувати 

математичну модель. Математична модель – це досить точний опис задачі за 

допомогою математичного апарату (різного роду функцій, рівнянь, систем рівнянь, 

нерівностей і т.д.).  

Побудова математичних моделей включає наступні два етапи: 
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1. Представляється переслідувана мета у вигляді залежності від невідомих 

величин, наприклад: прибуток від реалізації виробленої продукції. Отриманий вираз 

називається цільовою функцією або критерієм ефективності даної задачі. 

Цільова функція – залежність між критерієм оптимальності та параметрами, що 

підлягають оптимізації Для цільової функції завжди й обов’язково вказується вид 

екстремуму: F(x)→max або F(x) →min. Значення цільової функції показує, 

наскільки оптимальним є знайдене розв’язання.   

2. Формулюються  обмеження - умови, що накладаються на параметри 

(невідомі змінні величини). Умови витікають із наявності ресурсів, із необхідності 

задоволення потреб, із умов технології та інших економічних та технічних факторів. 

Обмеження  представляють собою нерівності або рівняння.  

Основні задач математичного програмування: 

 задачі лінійного програмування, якщо критерій ефективності та функції 

обмежень лінійні;  

 задачі цілочислового програмування у випадку, коли змінні приймають цілі 

значення;  

 якщо критерій ефективності і (або) система обмежень задаються нелінійними 

функціями, то є задача нелінійного програмування; 

 якщо цільова функція є відношенням двох багаточленів, то таку задачу 

називають задачею дробово-лінійного програмування;  

 До задач параметричного програмування відносяться такі, в яких дані в 

задачі вважаються не сталими величинами, а функціями, що залежать від деякого 

параметра;  

 якщо цільова функція та функції обмежень мають властивості опуклості, то 

дана задача є задачею опуклого програмування;  

 якщо в задачі математичного програмування є змінна часу і критерій 

ефективності виражається не в явному вигляді, як функція змінних, а через 

рівняння, які описують протікання операцій з часом, то така задача є задачею 

динамічного програмування;  

 якщо функції мети та цілі носять випадковий характер, то така задача є 

задачею стохастичного програмування; 

 якщо із-за досить великого числа розв’язків точний оптимум знайти не 

вдається, то звертаються до методів евристичного програмування, яке дозволяє 

скоротити число варіантів і знайти, якщо не оптимальний розв’язок, то достатньо 

наближений до нього розв’язок.  

Із названих вище задач математичного програмування  найбільш поширеними є 

задачі лінійного програмування. 

 

3. Математична постановка задачі лінійного програмування 

Задачі оптимізації, в яких цільова функція є лінійною функцією незалежних 

змінних (тобто має вигляд z = c1x1 + c2x2 +...+ cnxn , де c1 , c2 ,..., cn - константи, x1 , x2 

,..., xn - змінні, n - довільне натуральне число) і умови, які визначають допустимі 

значення цих змінних мають вигляд лінійних рівнянь і нерівностей, відносять до 

задач лінійного програмування (ЛП). 

Лінійне програмування було розвинене в зв'язку із задачами економіки, з 

пошуком способів оптимального рішення і з використанням обмежених ресурсів. 
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Розвиток і ускладнення економічних процесів та обчислювальної техніки стимулює 

широке використання математичних методів в управлінні, сприяє зростанню ролі 

лінійного програмування як одного з актуальних розділів прикладної математики. 

Так за оцінками американських експертів біля 75% від загального числа 

практичних оптимізаційних задач, відносяться до задач ЛП. Біля чверті машинного 

часу, затраченого за останні роки на проведення наукових досліджень, було 

відведено рішенню задач ЛП та їх чисельних модифікацій. 

Першим кроком під час розв’язування задач ЛП є побудова математичної 

моделі задачі, яка включає перелік невідомих параметрів, значення яких потрібно 

найти; завдання цільової функції, визначення критерію оптимізації цільової функції; 

завдання систем обмежень у формі лінійних рівнянь і нерівностей. 

Потрібно записати оптимізаційну задачу в стандартній (канонічній) формі. 

Канонічна форма запису оптимізаційних задач передбачає, що: 

 усі змінні мають бути не від’ємними; 

 нерівності слід перетворити в рівності; 

 праві частини рівнянь мають бути не від’ємними. 

Стандартна або канонічна постановка задачі лінійного програмування 

формулюється наступним чином: знайти такі значення змінних x1, x2,..., xn, які 

задовольняють наступну систему рівнянь: 

a11*x1+ a12*x2+…+ a1n*xn= b1 

a21*x1+ a22*x2+…+ a2n*xn= b2 

…  … … …  

am1*x1+ am2*x2+…+ amn*xn= bm 

і дають найменше значення цільової функції: 

z = c1 *x1 + c2 *x2 +. .. + cn *xn .  

Приклад приведення задачі ЛП до канонічної форми. Необхідно знайти 

максимум цільової функції  F(x) = 3x1 + 2x2 → max, при виконанні наступних 

обмежень: 

 x1 + 2x2  6  2x1 + x2  10  -x1 + x2  1  x1 , x2  0 

В цій моделі змінною є х, цільовою функцією - F(x), критерій – вимога 

максимізації, обмеженням – нерівності. 

Потрібно перетворити нерівності  у рівності шляхом додавання чи віднімання 

нових змінних. Так для запису першого виразу у формі рівності необхідно додати 

змінну x3, щоб вираз x1 + x2 + x3 став рівний 6. Від другої нерівності необхідно 

відняти x4, а до третьої і четвертої нерівностей додати відповідно x5 і x6. 

В результаті, отримаємо вище наведену задачу ЛП в стандартній формі, а саме: 

знайти максимум цільової функції: 

F(x)  = 3x1 + 2x2 → max , 

при виконанні наступних обмежень: 

x1 + 2x2 +x3 = 6   2x1 + x2 +x4 = 10 

-x1 + x2 +x5 = 1  x2 + x6 = 2 

x1 , x2 , x3 , x4 ,x5 , x6  0 

При вирішення  даної задачі  був застосований одного з основних методів 

розв’язку задач ЛП - симплекс-метод. 
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4. Основні методи розв’язування задач лінійного програмування 

Метод потенціалів — розроблений в 1940 радянськими вченими 

Канторовичем та Гавуріним Л. В. в застосуванні до транспортної задачі. 

Симплекс-метод — цей метод є узагальненням методу потенціалів для 

випадку загальної задачі лінійного програмування. Розроблений американським 

вченим Данциґом Дж.-Б. в 1949 році. 

Двоїстий симплекс-метод розроблений згодом після прямого симплекс-

методу, і є, за сутністю, симплекс-методом розв'язання двоїстої задачі лінійного 

програмування, але сформульованої в термінах вихідної задачі. 

Усі ці методи скінченні. Крім того, існують, також, ітеративні методи 

розв'язання, які дають можливість обчислювати розв'язки задачі із наперед заданою 

точністю. 

Близький зв'язок між лінійним програмуванням та теорією ігор дає змогу 

використовувати для розв'язання задач лінійного програмування чисельні методи 

теорії ігор. 

Інша група ітеративних методів характеризується заміною вихідної задачі на 

еквівалентну їй задачу опуклої оптимізації без обмежень, для розв'язання якої 

використовуються різноманітні градієнтні методи. 

Для розв'язання задач лінійного програмування з великою кількістю змінних та 

обмежень використовують методи декомпозиції, які дають змогу замість вихідної 

задачі розв'язувати послідовність задач меншого обсягу. 

Методів лінійного програмування недостатньо при накладанні додаткових 

обмежень на цілочисельність значень змінних. Вивченням таких задач займається 

цілочисельне програмування. 

Поряд з основною задачею лінійного програмування, розглядають різноманітні 

окремі задачі лінійного програмування, такі як транспортні, задачі розподілу, задачі 

теорії розкладів, вибору тощо. 

 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/1940
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D2%91_%D0%94%D0%B6.-%D0%91.&action=edit&redlink=1
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
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