
Тема дисципліни:  Графічний аналіз явищ фахової предметної області 
ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 21 

Тема: Розв’язування дискретної задачи лінійного програмування (про рюкзак) 

Мета: навчитися розв’язувати задачи  про рюкзак за допомогою програми Excel. 

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.  . 
 Завдання1. Ознайомлення з теоретичним матеріалом  

Задача про рюкзак  формулюється в такий спосіб: є рюкзак певного об'єму і необмежена 

кількість предметів. Для кожного предмета відомий його об'єм (вага) і цінність (вартість, 

ефективність). У рюкзак можна покласти ціле число предметів різного типу. Мета полягає в 

тому, щоб сумарна цінність всіх, що знаходяться в рюкзаку, предметів була максимальна, а їх 

об'єм (вага) не перевищував заданої величини.  

До подібного формулювання може бути зведена задача максимального використання 

вантажопідйомності рухомого складу, вантажомісткості судна, автомобіля і тому подібне. Таке 

завдання часто виникає при виборі оптимального управління в економіко-фінансових областях 

(наприклад розподіл бюджету відділу по проектам). 

Завдання 2.  Розв’язання задач про рюкзак 

Задача 1. Малому підприємству для прання необхідно 107 кг прального порошку на два 

тижні. Підприємство може купити порошок в упаковках по 35 кг вартістю 14 умовних одиниць 

або по 24 кг— вартістю 12 умовних одиниць. Метою малого підприємства є покупка не 

менше 107 кілограм прального порошку з мінімальними витратами. При цьому треба купувати 

або цілу упаковку, або не купувати її зовсім (частину упаковки придбати неможливо). 

Позначимо кількість упаковок вагою 35 і 24 кг змінними х1 та х2 відповідно. 

Запишемо математичну модель задачі: 

F = 14x1 + 12x2 →min 

35x1 + 24x2  107 

x1, x2  0 

Порядок виконання 

1. Завантажити табличний процесор Excel.  

2. Перейменувати робочий аркуш Лист1, надавши назву Задача 1. 

3. Вести дані в клітинки електронної таблиці згідно малюнка.  



 
Визначити мінімальну вартість затрат  (комірка С6). Дані про кількість закупок будуть 

розміщені в комірках В2: С2, поки в ці комірки введені нулі. 

За умовою задачі наступні обмеження: 

 загальна вага закупок повинна дорівнювати 107 

 загальна кількість закупок має бути цілим невід’ємним числом. 

4. Ввести  наступні формули:  

 у комірку В5 ─ = B2*B4+C2*C4 ; 

 у комірку С6 ─ =СУММПРОИЗВ(B2:C2;B3:C3). 

Перейти на вкладку Данные, група Анализ  та виконати команду Поиск решения.  У вікні 

діалогу Параметры поиска решения потрібно: 

 встановити цільову функцію - клітинка $С$6 (вартість закупки), значення -  мінімальне;  

 встановити клітинки змінних величин $В$2:$С$2; 

 ввести обмеження: 

$В$2:$С$2 = ціле 

$В$2:$С$20 

$В$5=$C$5 

 



5.  Натиснути кнопку Найти решение,  отримати результат. 

 
Задача 2. Автотранспортне підприємство повинно виконати замовлення: перевезти паливо 

трьох різних типів бензовозом з 4-ма цистернами. Сумарний обсяг цистерн менше, ніж обсяг 

замовлень. За невиконане замовлення стягується штраф, розмір якого пропорційний обсягу 

невиконаного замовлення. Необхідно мінімізувати  розмір штрафу, заповнивши  цистерни 

паливом  оптимальним чином.  

Порядок виконання 

1. Перейменувати робочий аркуш Лист2, надавши назву Задача 2. 

2. Вести дані в клітинки електронної таблиці згідно малюнка.  Цифри вказані доваільні з 

урахуванням дотримання умови ємність цистерн (1200+800+1300+700) < сумі замовлення 

(800+1500+1000); завантаження цистерни певним видом палива позначаєтьсяцифрою1. 

 
3. Виділити діапазон клітинок В7:Е9 та присвоїти ім’я Вибір_завантаження 

(Формула→Присвоить имя).  

 
4.  Виділити діапазону клітинок В10:Е10  та  аналогічним чином присвоїти ім’я 

Вибір_завантаження_всього. 

5.  Виділити діапазону клітинок В14:Е16 та аналогічним чином присвоїти ім’я 

Завантажено_палива  



6.  Виділити діапазону клітинок В20:Е22  та аналогічним чином присвоїти ім’я Ємність. 

7.  Виділити діапазону клітинок F13:F16 та присвоїти ім’я Разом_залито 

(Формула→Создать из выделенного→В строке выше). 

8.  Виділити діапазону клітинок G13:G16  та аналогічним чином присвоїти ім’я Замовлення  

9.  Здійснити заливку клітинок: клітинку H17 - червоним кольором (цільова функція), 

діапазон клітинок В7:Е9, В14:Е16 - зеленим кольором (змінні дані), діапазон клітинок В20:Е22 

- синім кольором (обмеження). 

10. Ввести формули для розрахунків: 

 в клітинку В10 =СУММ(B7:B9); поширюємо на діапазон С10:Е10 

 в клітинку F18 =СУММ(B14:E14); поширюємо на діапазон F15:F16   

 в клітинку В20 =B7*$B$3; поширюємо на діапазон В21:В22 

 в клітинку С20=C7*$C$3; поширюємо на діапазон С21:С22 

 в клітинку D20=D7*$D$3; поширюємо на діапазон D21:D22 

 в клітинку E20=E7*$E$3; поширюємо на діапазон E21:E22 

 в клітинку H14=(G14-F14)*0,25;  поширюємо на діапазон H21:H22 

 в клітинку H17=СУММ(H14:H16). 

Після введення формул отримуємо  наступний результат: 

 
11. Перейти на вкладку Данные, група Анализ  та виконати команду Поиск решения.  У 

вікні діалогу Параметры поиска решения потрібно: 

 встановити цільову функцію - клітинка $Н$17 (розмір штрафу), значення -  мінімальне;  

 встановити клітинки змінних величин Вибір_завантаження; Завантажено_палива; 

 ввести обмеження: 

Вибір_завантаження = бинарное; 

Вибір_завантаження_всього  1; 

Завантажено_палива  Ємність; 

Разом_залито  Замовлення. 
 



 
12. Натиснути кнопку Найти решение,  отримати результат. 

 
13. Виконати збереження файлу під назвою Prakt21 Excel-Прізвище.xls у вашу папку. 

14. 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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