
Тема дисципліни:  Графічний аналіз явищ фахової предметної області 
ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 19 

Тема: Розв’язування задач оптимізації використання ресурсів за допомогою інструмента 

Пошук рішення 

Мета: навчитися розв’язувати задачи про призначення за допомогою інструмента Пошук 

рішення 

Забезпечення заняття: 

Роздатковий матеріал: інструкційні картки із завданнями.  

Технічні  та програмні засоби навчання:  персональні комп'ютери,  ОС Windows,  програма 

Excel. 

Література:  Інформатика і комп’ютерна техніка, Бережна О.Б., Навч.посіб. част.,  1 Харків: 

ХНЕУ ім. С.Кузнеця, 2017, 126 с. 

Питання для актуалізації опорних знань 

1. Перелічить основні типи задач економічного планування. 

2. За допомогою якого інструменту Excel можна вирішити задачі економічного планування? 

3. Які дії необхідно виконати для активації надбудови Поиск решения? 

4. Які властивості мусить мати шаблон задач планування економічних процесів? 

5. Яку посилання мусить мати цільова чарунка осередок у надбудові Поиск решения? 

6. Які типи обмежень реалізує надбудова Поиск решения? 

7. Що означають змінювані осередки у надбудові Поиск решения? 

Правила техніки безпеки 
Перед початком роботи потрібно перевірити робоче місце, підключення пристроїв комп’ютера. 

Комп’ютери вмикати з дозволу викладача. Під час роботи потрібно дотримуватися правил експлуатації 

комп’ютерної техніки. По закінченню роботи вимкнути комп’ютери і залишити робоче місце в порядку.  

Зміст  практичної роботи з методичними рекомендаціями: 

Завдання 1.  Рішення системи рівнянь 
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за допомогою надбудови Поиск 

решения. 

1. Завантажити табличний процесор Excel.  

2. Перейменувати робочий аркуш Лист1, надавши 

назву Система рівнянь. 

3. Вести дані в клітинки електронної таблиці 

згідно малюнка.  

4. Перейти на вкладку Данные, група Анализ  та 

виконати команду Поиск решения.  У вікні діалогу 

Параметры поиска решения потрібно: 

 видалити  уміст поля  Оптимизировать целевую функцию (цільової клітинки немає, 

тому що розв’язується не оптимізаційна задача, а система рівнянь); 

 у полі Изменяя ячейки пременных вказати діапазон клітинок - B1:B3; 

 у полі В соответсвии с ограничениями додати обмеження - натиснути кнопку 

Добавить, визначити, що значення клітинки A5 дорівнює -1; 

 
 натиснути кнопку Добавить, аналогічно визначити, що значення клітинки A6 дорівнює 

0; 



 натиснути кнопку Добавить, визначити, що значення клітинки A7 дорівнює 3 та 

натиснути кнопку Ок. 

 
5. Натиснути кнопку Найти решение. Результат роботи 

інструмента  Поиск решения показаний на малюнку. 

Завдання 2.  Задача оптимізації використання ресурсів (задача планування виробництва). 

Умова задачи: Для виготовлення двох видів продукції P1 і P2 використовують чотири види 

ресурсів  S1, S2, S3, S4. Запаси ресурсів, число одиниць ресурсів, затрачуваних на виготовлення 

одиниці продукції, наведені в таблиці (цифри умовні). Ціна реалізації одиниці продукції P1 і P2 

відповідно, становить 2 і 3 грн. Необхідно скласти такий план виробництва продукції, при 

якому прибуток від реалізації буде максимальним. 

Вид ресурсу Запас ресурсу 

Число одиниць ресурсів, затрачуваних 

на виготовлення одиниці продукції 

P1 P2 

S1 18 1 3 

S2 16 2 1 

S3 5 - 1 

S4 21 3 - 

 Порядок виконання завдання: 

1. Побудова математичної моделі задачі. 

Позначимо: x1, x2 – число одиниць продукції відповідно P1 і P2, запланованих  до 

виробництва. 

Для їхнього виготовлення буде потрібно (1*x1+3*x2) одиниць ресурсу S1, (2*x1+1*x2) одиниць 

ресурсу S2, (1*x2) одиниць ресурсу S3, (3*x1) одиниць ресурсу S4 У наслідок того, що 

споживання ресурсів S1, S2, S3, S4 не мусить перевищувати їхніх запасів, відповідно 18, 16, 5 і 21 

одиниць, то зв'язок між споживанням ресурсів і їхніх запасів виражається системою обмежень: 
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Змінні позитивні x10, x20. Прибуток F від реалізації продукції складе: F  2x1  3x2 . 

2. Введення даних  задачі  в електронну таблицю. 

2.1. Перейменувати робочий аркуш Лист2, надавши назву План виробництва. 

2.2. Ввести вхідні дані, як це показано на малюнку.  

2.3. Для формування обмежень в клітинку Е3 ввести функцію: 

СУММПРОИЗВ($C$9:$D$9;C4:D4). Виклик функції здійснюється на вкладці Формула → 

Математические → СУММПРОИЗВ. 

2.4.  Виконати копіювання функції на діапазоні Е4:Е7. 

2.5.  У клітинку С10 ввести цільову функцію: =СУММПРОИЗВ(C8:D8;C9:D9). 

 
3. Використання надбудови Поиск решения середовищаMS Excel для вирішення задачі 

3.1. Активізувати команду Поиск решения та  заповнити вікно діалогу:  



 Установити цільову клітинку $С$10, що дорівнює максимальному значенню.  

 Змінюючи клітинки $С$9:$D$9.  

 Для ведення обмежень потрібно натиснути кнопку Добавить. 

Обмеження по ресурсах: 

Посилання на клітинки: $Е$4:$Е$4, вид обмеження: <=, Обмеження: посилання на 

клітинки: $В$4: $В$7. Натиснути кнопку  Добавить.  

 
Обмеження на не заперечність змінних: 

Посилання на клітинки: $С$9:$D$9, вид обмеження: >=, Обмеження 0. Натиснути кнопку  

Добавить. 

 
Обмеження на цілісність змінних: 

Посилання на клітинки: $С$9:$D$9, вид обмеження: цел. Натиснути кнопку  OК. 

 
Після натискання по кнопці найти решение  надбудова Поиск решения приступає до 

ітерацій, після обчислень відкриває діалогове вікно Результаты поиска решения, у якому 

виводиться повідомлення про рішення задачі. 

 
3. Виконати збереження файлу під назвою Prakt19 Excel-Прізвище.xls у вашу папку. 

4. Вимкнути комп’ютер. 

Домашнє завдання: 

Література:  Інформатика і комп’ютерна техніка, Бережна О.Б., Навч.посіб. част.,  1 Харків: 

ХНЕУ ім. С.Кузнеця, 2017 
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