
Тема дисципліни:  Графічний аналіз явищ фахової предметної області 
ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 22 

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

Мета: навчитися розв’язувати задачи  про призначення 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  призначення.  У процесі керування виробництвом найчастіше 

виникають задачі призначення виконавців на різні види робіт, наприклад: підбор кадрів і 

призначення кандидатів на вакантні посади, розподіл джерел капітальних вкладенні між 

різними проектами науково-технічного розвитку, розподіл екіпажів літаків між 

авіалініями.  

Задачі про призначення можна сформулювати в такий спосіб. Необхідно виконати N 

різних робіт. Для їхнього виконання можна залучити N робітників. Кожний робітник за 

певну плату готовий виконати будь-яку роботу. Виконання будь-якої роботи варто 

доручити одному робітникові. Потрібно так розподілити роботи між робітниками, щоб 

загальні витрати на виконання всіх робіт були мінімальними.  

Задача про призначення в стандартній формі передбачає, що кількість робітників 

дорівнює кількості робіт.   

Задача про призначення у відкритій формі виникає тоді, коли кількість 

робітників не дорівнює кількості робіт. У цих випадках задача може бути перетворена в 

задачу, сформульовану в стандартній формі. 
Завдання 2.  Розв’язання задач про призначення 

Задача 1.  Туристична фірма «Евротур» організовує автобусні тури  по країнам Європи. 

Турфірма закупила 4 нових автобуса і планує відправити на маршрути до Франції, Італії, 

Польщі, Іспанії. Кожен автобус обслуговує 2 водія. На співбесіду запрошено 8 водіїв, які в 

різній ступені знайомі з дорогами європейських країн (в % від екскурсійного маршруту). 

Необхідно розподілити водіїв таким чином, щоб загальний показник освоєння маршрутів 

був максимальним. 

Запишемо математичну модель задачі. Для цього позначмо: 

хij = 0 або 1, що означає назначений водій на маршрут чи ні; 

cij -  показник ступеня знайомства водія з дорогами. 

F =  cij* хij →max – цільова функція 

 



Обмеження: 

 хij =1, i =1,8     хij =2, j =1,4  хij = 0 або 1 

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.  

      
4.  Для виведення результатів побудувати таблицю згідно малюнка. Визначити 

максимальний показник освоєння маршрутів в комірці С22. Дані про розподіл водіїв по 

маршрутам  будуть розміщені в клітинках В14:Е21. 

5. Ввести  наступні формули:  

 у комірку F2 ─ =СУММ(B14:E14); поширити формулу на діапазон клітинок F3: F9; 

 у комірку В10 ─ =СУММ(B14:В21); поширити формулу на діапазон клітинок С10: 

Е10; 

 у комірку С25 ─ =СУММПРОИЗВ(B2:E9;B14:E21). 

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

діалогу Параметры поиска решения потрібно: 

 встановити цільову функцію - клітинка $С$25 (показник), значення -  міаксимальне;  

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

 ввести обмеження: $В$10:$Е$10 = 2  $F$2:$F$9= 1 $В$14:$E$21=целое 

 
6. Натиснути кнопку Найти решение,  отримати результат. 



 
7.  За результатами підрахунків позначити  клітинки (1) пари водіїв, що ідуть в одну країну 

різними кольорами. 

Задача 2. Підприємству необхідно призначити для виконання обов’язків 6 претендентів за 8 

вакантними посадами. При призначенні претендентів на посади операцію «претендент-посада» можна 

задати оцінкою, отриманою при тестуванні (задача на максимум), чи необхідними витратами (часу, 

коштів) на підготовку претендента виконувати функціональні обов’язки за цією посадою (задача на 

мінімум).  

Порядок виконання 

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

2. Вести дані в клітинки електронної таблиці згідно малюнка.   

 
3. Додати ще два умовних претендента П1 та П2,так як  кількість робітників не 

дорівнює кількості робіт. Оцінки будуть дорівнювати 0. 

 
4. Для виведення результатів побудувати таблицю згідно малюнка. Визначити для цільової 

функції клітинку  J23 

 
5. Ввести формули для розрахунків: 

 в клітинку J14 -  =СУММ(B14:I14); поширюємо на діапазон J14: J21 

 в клітинку В22 - = СУММ(B14:B21) поширюємо на діапазон C22:I22 

 в клітинку J23 - = СУММПРОИЗВ(B2:I9;B14:I21). 

Після введення формул отримуємо  наступний результат: 



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

вікні діалогу Параметры поиска решения потрібно: 

 встановити цільову функцію - клітинка $J$23, значення -  мінімальне;  

 встановити клітинки змінних величин $B$14:$I$21; 

 ввести обмеження: $B$14:$I$21=бинарное $B$22:$I$22=1 $J$14:$J$21=1 

 
7. Натиснути кнопку Найти решение,  отримати результат. 

 
8. Позначити результати підрахунків:  зеленим кольором – клітинки претендентів та 

посади, жовтим кольором – клітинки, які посади залишилися вакантними. 



 
9. Виконати збереження файлу під назвою Prakt22 Excel-Прізвище.xls у вашу папку. 

10. Вимкнути комп’ютер. 

 

Домашнє завдання: 
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