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1. Інструмент «Пошук рішення» 

Для реалізації оптимізаційних задач планування економічних процесів в 

Microsoft Excel існує надбудова Поиск решения, доставляє не заздалегідь 

відомий конкретний результат для цільової функції, а відшукує оптимальне 

(мінімальне або максимальне) з можливих рішення. Для складних задач Поиск 

решения може генерувати множину різних рішень. Шаблон задач планування 

економічних процесів, для рішення яких можна скористатися надбудовою, 

повинен мати ряд загальних властивостей: 

1. Існує єдина цільова чарунка, що містить формулу. 

2. Формула в цільовій чарунці містить посилання (прямі або непрямі) на 

ряд змінюваних чарунок. 

Може бути задана деяка кількість обмежень. 

Для звертання до надбудови Поиск решения у Excel 2003 

використовується команда меню Сервис. Але може бути так, що команда 

Поиск решения в цьому меню відсутня.Тоді необхідно виконати наступну 

команду: Сервис → Надстройки, навпроти Поиск решения поставити 

галочку, натиснути Ok. 

 Для звертання до надбудови Поиск решения у Excel 2007-2010-

2013 використовується команда: Кнопка Office → Параметры Excel 

→Надстройки →Управление: Надстройки Excel → 

Перейти, навпроти Поиск решения поставити галочку, натиснути Ok. 

Команда меню Пошук рішення дає змогу розв’язувати системи рівнянь, 

задачі лінійної оптимізації. 

Щоб скористатися даним сервісом Microsoft Excel слід спочатку підготувати 

дані на листі робочої таблиці: 

1.  Зарезервувати для кожної змінної клітинку електронної таблиці.  

2.  Ввести в вигляді формули цільову функцію (для задачі лінійної 

оптимізації), підставляючи адреси чарунок у позиції змінних. 

3.  Ввести в вигляді формул ліві частини рівнянь, підставляючи адреси 

чарунок у позиції змінних. 

Далі можна починати розв’язання задачі. Для цього слід подати команду 

меню Пошук рішення. У вікні діалогу команди слід визначити: 

1. адресу клітинки, у якій міститься цільова функція, якщо розв’язується 

задача лінійної оптимізації, при розв’язанні системи рівнянь поле повинно 

бути порожнім, а також визначити якого значення повинна досягти цільова 

функція – мінімального, максимального або певного; 

2. адреси чарунок, що змінюються, ці клітинки, які було зарезервовано 

для змінних; 

3. в області Ограничения добавити обмеження, що визначають яке 

значення повинно прийняти кожне рівняння; 

4. натиснути на кнопку Выполнить. 

 

2. Загальний алгоритм розв’язування задач лінійного програмування 

Алгоритм розв’язування задач ЛП розглянемо на прикладі вирішення 

наступної задачі.  



Задача. Комбінат випускає два види продукції: пломбір і ескімо, яке 

вдвічі дорожче від пломбіру. За 1 хв на комбінаті виготовляється 90 порцій 

пломбіру або 30 порцій ескімо, можливий також випуск двох видів морозива 

одночасно. Протягом 1 год у холодильних камерах зберігається не більше ніж 

3600 порцій. Необхідно визначити оптимальний план випуску продукції за 1 

хв, щоб вартість обох її видів була найбільшою.  

1. Проаналізуємо умову задачі. Позначимо кількість продукції, 

випущеної за 1 хв: ескімо — х, пломбір — у.  

На виготовлення порції ескімо витрачається втричі більше часу, ніж на 

порцію пломбіру, тому можливості виробництва визначає умова 3х + у 90. 

За 1 хв холодильні камери приймають: 3600 / 60 = 60 (порцій), тобто 

можливості холодильника визначає умова х + у 60. 

Потрібно врахувати, що х і у мають бути додатними цілими числами. 

Необхідно знайти найбільшу можливу вартість продукції, що 

виготовляється, тобто домагатися максимального значення цільової функції 

f(x, y) = 2х + у.  

2. Побудуємо математичну модель задачі.  

2х + у → max за обмежень:  
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3. На основі математичної моделі занесемо в електронну таблицю дані й 

розрахункові формули. 

 
4. Завантажимо надбудову Поиск решения, виконавши команду Данные 

→ Анализ. Заповнимо поля вікна Параметры поиска решений:  

1) у полі Отимизировать целевую функцию виберемо цільову клітинку 

В7;  

2) у групі До виберемо перемикач Максимум (пошук максимального 

значення цільової клітинки В7); 

3) у полі Изменяя значения переменных: укажемо діапазон клітинок 

$B$2:$B$3, які повинні змінюватися у процесі пошуку найкращого рішення;  

4) клацнемо кнопку Добавить, щоб увести перше обмеження задачі. У 

діалоговому вікні Добавления ограничения задамо умову $B$2 $С$2; 

клацнемо кнопку ОК; 



 
5) натискаючи кнопку Добавить, уведемо інші обмеження задачі. Для 

задання цілочисельності значень клітинок В2 і В3 із другого списку виберемо 

ціле. 

 
5. Натиснемо кнопку Найти решение і отримаємо звіт про успішність 

пошуку. За потреби на окремому аркуші можна сформувати звіт про отримані 

результати і зберегти знайдене розв’язання. У таблиці наведено результати 

пошуку розв’язання. 

 
Доходимо висновку: найбільша вартість продукції досягається, якщо за 1 

хв випускати 60 порцій пломбіру та 30 порцій ескімо. 



Отже, надбудова Поиск решения є потужним засобом аналізу даних. 

Вона широко застосовується для пошуку оптимального розв’язання 

економічних, транспортних і технологічних задач. 

 

3. Розв’язування транспортної задач лінійного програмування 

Транспортна задача широко використається в практиці планування. Це 

задача про знаходження найбільш раціонального з погляду витрат плану 

перевезень однорідного продукту від постачальників до споживачів.  

Існують два види транспортної задачі: 

 транспортна задача по критерію вартості – треба знайти план 

перевезень з мінімальною вартістю перевезень.  

 транспортна задача по критерію часу – в якій більш важливим 

параметром є час перевезення вантажів. 

Постановка транспортної задачі. Припустимо, що є m постачальників 

деякого продукту. Продукт зосереджено у постачальників в об’ємах maaa ...,, 21

. Постачальниками можуть бути заводи, які щось виробляють, або склади, на 

яких щось зберігається. 

Припустимо, що є n споживачів даного продукту з потребами nbbb ...,, 21  

і відомі вартості перевезення одиниці вантажу від постачальника m до 

споживача n - mnc . Треба скласти такий план перевезень, щоб потреби всіх 

споживачів були задоволені і сумарні витрати на перевезення були мінімальні. 

Умову транспортної задачі можна подати у вигляді наступної таблиці. 

 1b  2b  … nb  

1a  11c  21c  … nc1  

 2a  12c  22c  … nc2  

… . . . . . . … . . . 

ma  1mc  2mc  … nmc  

Транспортна задача поставлена, якщо задано: 

- вектор запасів    m

iim aaaaA
121 ...,,


 ; 

- вектор потреб    n
jjn bbbbB

121 ...,,


 ; 

- матрицю вартості перевезень   nm

jijicC
1,1 

  ;  

Математичний запис транспортної задачі. 

 Якщо jix - об’єм вантажу, який перевозиться від постачальника i до 

споживача j, то вартість такого перевезення дорівнює jiji xc . Сумарні витрати 

на перевезення всіх вантажів становитимуть 
 

m

i

n

j
jiji xc

1 1

. Треба мінімізувати 

вартість перевезень, тому цільова функція транспортної задачі матиме вигляд 
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Система обмежень містить дві групи рівнянь. Перша група із m рівнянь 

вказує на те, що запаси всіх m постачальників вивозяться повністю, тобто 
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Друга група обмежень із n рівнянь вказує на те, що потреби всіх 

споживачів повністю задовольняються, тобто 
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, nj ...,2,1 . 

Враховуючи, що 0jix , математичну модель транспортної задачі можна 

записати так 
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0jix , mi ...,2,1 , nj ...,2,1 .     (4) 

В розглянутій моделі транспортної задачі вважається, що сумарні запаси 

постачальників дорівнюють сумарним потребам споживачів, тобто 

виконується умова 
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Така задача називається задачею з правильним балансом, а її модель –

закритою. Якщо ж рівність (5) не виконується, то задача називається задачею 

з неправильним балансом, а її модель – відкритою. 

При розв’язуванні транспортної задачі треба знайти план перевезень, 

матрицю  
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який задовольняє систему обмежень (2), (3), (4) і надає мінімум цільовій 

функції (1). 

План перевезень, який задовольняє систему обмежень (2), (3), (4) 

називається допустимим. 

 План перевезень, при якому цільова функція мінімальна, - називається 

оптимальним. 



Розв’язування транспортної задачі здійснюється за методом північно-

західного кута, методом найменшої вартості (метод Фогеля), методом 

потенціалів, розподільчим методом та симплекс-методом. 

Задача. Є три постачальники та чотири споживачі. Потужність 

постачальників і попит споживачів, а також витрати на перевезення одиниці 

вантажу для кожної пари «постачальник - споживач» зведені в таблицю 

.  Знайти обсяги перевезень для кожної пари «постачальник - споживач» так, 

щоб потужності всіх постачальників були реалізовані, попити всіх споживачів 

були задоволені, сумарні витрати на перевезення були б мінімальні. 

Постачальники 
Потужності 

постачальників 

Споживачі і їхній попит 

1 2 3 4 

20 110 40 110 

1 60 1 2 5 3 

2 120 1 6 5 2 

3 100 6 3 7 4 

Позначимо через xij обсяг перевезення від i –го постачальника до j-го 

споживача. Задані потужності постачальників і попити споживачів 

накладають обмеження на значення невідомих xij. Щоб потужність кожного з 

постачальників була реалізована, необхідно скласти рівняння балансу для 

кожного рядка таблиці постачань: 
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Аналогічно, щоб попит кожного зі споживачів був задоволений, подібні 

рівняння балансу складаються для кожного стовпця таблиці поставок: 
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Очевидно, що обсяг перевезеного вантажу не може бути негативним, 

тому варто ввести обмеження не заперечності змінних: 

xij0. 

Сумарні витрати F на перевезення виражаються через коефіцієнти витрат 

у такий спосіб: 

F=1x11+2x12+5x13+3x14+1x21+6x22+5x23+2x24+6x31+3x32+7x33+4x34. 

Перейдемо тепер до постановки задачі для надбудови Поиск решения в 

середовищі Excel. 

Представимо дані для рішення задачі в матричній формі. Формується 

матриця 3:4. 

Уводимо в діапазон B2:E4 коефіцієнти витрат на перевезення, у діапазон 

B5:E5 уводимо потреби у вантажах, у діапазон F2:F4 уводимо потужності 

постачальників. 



У клітинку F5 для перевірки типу транспортної задачі уводимо 

формулу:=СУММ(F2:F4) 

Для формування шаблона рішення задачі необхідно ввести наступні 

розрахункові формули. 

Уводимо у клітинку В10 формулу =СУММ(В7:В9), у клітинки C10:E10 

копіюємо дану формулу методом протягання (у такий спосіб сформоване 

обмеження з попиту споживачів). 

Уводимо у клітинку F7 формулу =СУММ(B7:E7), у клітинки F8:F9 

копіюємо дану формулу методом протягання (у такий спосіб сформоване 

обмеження по потужностям постачальників). 

Уводимо у клітинку В11 формулу для розрахунку значення цільової 

функції:  =СУММПРОИЗВ(В2:Е4;В7:Е9) 

 
Далі звертаємося до надбудови Поиск решения. Заповнюємо вікно 

діалогу як показане на рисунку. 



 
Установлюємо цільову чарунку $B$11, що дорівнює мінімальному 

значенню. Змінюючи чарунки $B$7:$E$9. Далі уводимо обмеження, за 

допомогою кнопки Добавить. 

1. Обмеження з попиту 

 

2. Обмеження на цілісність змінних 



 

3. Обмеження на не заперечність змінних 

 

4. Обмеження по потужностях постачальників 

 

  Оптимальне рішення отримано після натискання по кнопці Найти 

решение. 

 
 


