
Тема дисципліни:  Графічний аналіз явищ фахової предметної області 
ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 20 

Тема: Розв’язування задач лінійного програмування (транспортна задача) 
Мета: навчитися розв’язувати  транспортні задачи  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: 
 Завдання1. Ознайомлення з теоретичним матеріалом  

Транспортна задача – це  задача лінійного програмування, яка ставиться як задача 

знаходження оптимального плану перевезення вантажів із М пунктів відправлення в N пунктів 

призначення, коли вартості перевезення із  пункта  відправлення i в пункт призначення j відомі. 

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 i до споживача j - jic . 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 

  ;  

Якщо сумарні запаси постачальників дорівнюють сумарним потребам споживачів, тобто 

виконується умова 

 
 


m

i

n

j
ji ba

1 1

 

Така задача називається задачею з правильним балансом, а її модель –закритою. Якщо ж 

рівність  не виконується, то задача називається задачею з неправильним балансом, а її модель – 

відкритою. План перевезень, при якому цільова функція мінімальна, - називається  

оптимальним. 

Завдання 2.  Розв’язання транспортної задачи 

Задача1.  Потрібно мінімізувати витрати на перевезення вантажу від постачальників 

продукції до складів споживачів. При цьому необхідно взяти до уваги спроможність поставок 

кожного з постачальників за максимального задоволення потреб споживачів. 

Порядок виконання 

1. Завантажити табличний процесор Excel.  

2. Перейменувати робочий аркуш Лист1, надавши назву Транспортна задача. 

3. Вести дані в клітинки електронної таблиці згідно малюнка.  

 
Визначити кількість перевезень від кожного постачальника до кожного споживача, 

мінімізувавши загальну вартість перевезення (комірка В13). Дані про кількість перевезень 

будуть розміщені в комірках С3: F5, поки в ці комірки введені нулі. 

За умовою задачі наступні обмеження: 

 - загальна кількість перевезень від кожного постачальника не повинна перевищувати його 

спроможність;  

- загальна кількість перевезень до кожного споживача має повністю задовольняти його 

потреби; 

 - кількість перевезень має бути цілим невід’ємним числом. 

4. Ввести  наступні формули:  

 у комірку В3 ─ = СУММ(C3:F3),  після чого методом автозаповнення поширюємо 

формулу на діапазон В3:В5; 

 у комірку С6 ─ =СУММ(C3:C5), після чого методом автозаповнення поширюємо 

формулу на діапазон D6:F6 

 у комірку С13  ─  = СУММПРОИЗВ(C3:C5;C10:C12) і поширюємо формулу також на 

комірки D13 та  F13; 

 у комірку В13 ─ = СУММ(C13:F13). 



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

вікні діалогу Параметры поиска решения потрібно: 

 встановити цільову функцію - клітинка $В$13 (вартість перевезень), значення -  

мінімальне;  

 встановити клітинки змінних величин $С$3:$F$5; 

 ввести обмеження: 

$В$3: $В$5 <=$В$10: $В$12 

$C$3: $F$5 >=0 

$C$3: $F$5 целое  

$C$7: $F$7 <=$C$6: $F$6 

 
6.  Натиснути кнопку Найти решение,  отримати результат. 

 
Задача 2. На трьох складах С1, С2, С3 є зосереджений однорідний вантаж у кількостях, які 

відповідно дорівнюють 420, 380 і 400 т. Цей вантаж необхідно перевезти в три пункти 

переробки П1, П2, П3 в кількостях 260, 520 і 420 т відповідно. Вартість перевезення 1 т вантажу 

зі складу С1 в кожен пункт переробки в гривнях за тонну складає: П1 – 20, П2 – 40, П3 – 30; зі 

складу С2 : П1 – 70, П2 – 50, П3 ─ 80; зі складу С3– 60, 90 та 70 відповідно. Розробити план 



перевезень, що забезпечує вивіз наявного на складах вантажу при мінімальній загальній 

вартості перевезень 

7. Виконати збереження файлу під назвою Prakt20 Excel-Прізвище.xls у вашу папку. 

8. Вимкнути комп’ютер. 

Домашнє завдання: 

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