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Конспект лекції № 6
Тема № 6. Транспортна задача
Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких
навчальних дисциплін як „Дослідження операцій”, „Економікоматематичні методи та моделі” та „Оптимізаційні методи та моделі”.
Мета лекції: Пригадати основні теоретичні аспекти транспортної задачі.
Познайомитися з деякими видами економічних задач, що зводяться до задач
транспортного типу.
Ключові поняття та терміни
• Транспортна задача
• Модель оптимального розподілу
фінансових ресурсів банку
• Відкрита транспортна задача
• Модель формування штатного
• Закрита транспортна задача
розпису фірми
• Однопродуктова задача поточного
перспективного планування.
План лекції
6.1. Постановка транспортної задачі та її математична модель.
6.2. Економічні задачі, що зводяться до задач транспортного типу
6.2.1. Однопродуктова задача поточного перспективного планування.
6.2.2. Модель оптимального розподілу фінансових ресурсів банку
6.1.3. Модель формування штатного розпису фірми
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Виклад матеріалу лекції
6.1. Постановка транспортної задачі та її математична модель
Транспортна задача полягає у пошуку найбільш вигідного плану
перевезення однорідного продукту з пунктів виробництва (чи
зберігання) до пунктів споживання, тобто від постачальників до
споживачів, ефективність якого будемо оцінювати за критерієм
найменшої вартості перевезення. Транспортна задача – це специфічна
задача лінійного програмування.
Сформулюємо визначення транспортної задачі. Деяку однорідну
продукцію, яка знаходиться в m постачальників A1, A2, …, Am
кількістю a1, a2, …, am одиниць відповідно, потрібно перевезти n
споживачам B1, B2, …, Bn в кількостях b1, b2, …, bn одиниць. Відома
матриця вартостей перевезення одиниці продукції від i-го
постачальника до j-го споживача:
⎛ c11 c12 ... c1n ⎞
⎟
⎜
c
c
...
c
⎜ 21
22
2n ⎟
⎜ ... ... ... ... ⎟ .
⎟⎟
⎜⎜
c
c
...
c
⎝ m1 m 2
mn ⎠
Необхідно скласти такий план перевезення, щоб вивезти всю
продукцію від постачальників, задовольнити потреби всіх споживачів
і сумарна вартість перевезення при цьому має бути мінімальною.
Окреслена постановка задачі вимагає виконання рівності
загальної суми запасу вантажу загальній сумі потреб в ньому, тобто
m

n

i =1

j =1

∑ ai = ∑ b j .

(6.1)

Якщо в транспортній задачі умова (6.1) виконується, то таку
транспортну задачу називають закритою (з правильним балансом).
Якщо ж рівність (6.1) не виконується, то транспортну задачу
називають відкритою (з неправильним балансом).
Побудуємо математичну модель транспортної задачі. Оскільки
наперед невідомо, скільки вантажу потрібно перевезти з пункту Аi до
пункту Вj, щоб план перевезень був оптимальним, то позначимо його
через xij. Вартість перевезення всього вантажу від постачальників до
споживачів позначимо Z.
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Постачальники

Умову транспортної задачі можна записати у вигляді таблиці:
Споживачі
Потреби
Запаси

A1

a1

A2

a2

…

…

Am

am

B1

B2

…

Bn

b1

b2

…

bn

c11

c12

…

x11
c21

x12
c22

c2n

x22

…

…

x2n
…
…

cm2
xm1

x1n
…

x21
cm1

c1n

xm2

…
cmn
xmn

Тоді цільова функція матиме вигляд:
Z = c11 x11 + c12 x12 + ... + c1n x1n + c21 x21 + c22 x22 + ... + c2 n x2 n + ... + cm1 xm1 +
+ cm 2 xm 2 + ... + cmn xmn
m

або

(min)

n

Z = ∑∑ cij xij
i =1 j =1

(min)

(6.2)

Для складання обмежень транспортної задачі скористаємося
такими міркуваннями:
1) кількість вантажу, який потрібно перевезти до пункту Вj з усіх
пунктів постачання, рівна х1j +х2j +... + xmj, а споживачеві Вj
потрібно bj одиниць вантажу, тому, враховуючи те, що всі
потреби повинні бути задоволеними, можемо записати
обмеження стосовно потреб:
x1 j + x2 j + ... + xmj = b j ,
j = 1, n ;
2) кількість вантажу, який треба вивезти з пункту постачання Аi
до всіх споживачів, дорівнює хi1 +хi2 +... + xin, а постачальник
має аi одиниць вантажу і всі вантажі мають бути вивезені, тому
обмеження стосовно запасів матимуть вигляд:
xi1 + xi 2 + ... + xin = ai , i = 1, m.
В загальному випадку систему обмежень запишемо таким
чином:
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⎧ x11 + x21 + ... + xm1 = b1 ,
⎪
⎪ x12 + x22 + ... + xm 2 = b2 ,
⎪.................................
⎪
⎪ x1n + x2 n + ... + xmn = bn ,
⎪
⎨ x11 + x12 + ... + x1n = a1 ,
⎪ x + x + ... + x = a ,
2n
2
⎪ 21 22
⎪.................................
⎪
⎪ xm1 + xm 2 + ... + xmn = am ,
⎪ x ≥ 0, i = 1, m, j = 1, n,
⎩ ij

або
⎧m x =b ,
j = 1, n;
ij
j
⎪i∑
=1
⎪n
⎪
⎨ ∑ xij = ai , i = 1, m;
⎪ j =1
⎪ xij ≥ 0, i = 1, m, j = 1, n.
⎪⎩

(6.3)

Ми отримали математичну модель транспортної задачі
(4.2)-(4.3), де хij – кількість продукції, що перевозиться від i-го
постачальника до j-го споживача; сij – вартість перевезення одиниці
продукції від і-го постачальника до j-гo споживача; аі – запаси
продукції і-го постачальника; bj
– попит на продукцію j-го
споживача.
Тепер, виходячи з економічної постановки транспортної
задачі, можемо cформулювати її математичну задачу: серед всіх
невід’ємних розв’язків системи рівнянь (6.3) знайти такий, при
якому оптимізуюча форма (6.2) набуде найменшого значення.
Транспортна задача є задачею лінійного програмування, яку
можна розв’язати симплекс-методом, але при розв’язуванні
транспортної задачі симплексним методом ми б отримали симплекстаблиці великих розмірів, оскільки число невідомих дорівнює m ⋅ n .
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6.2. Зведення відкритої транспортної задачі до закритої
У випадку, якщо запаси перевищують потреби в ній, тобто

n

m

i =1

j =1

 ai   b j , вводять

фіктивний(n+1)пункт призначення із потребою
n

m

i =1

j =1

bn +1 =  ai −  b j
і відповідно тарифами на перевезення, що дорівнюють нулю cin +1 = 0 , i = 1, m
У випадку, якщо потреби споживачів перевищують запаси постачальників, тобто
n

m

i =1

j =1

 ai   b j , то вводять фіктивного(m+1)постачальника із запасом в обсязі
m

n

j =1

i =1

am +1 =  b j −  ai
і відповідно тарифами на перевезення, що дорівнюють нулю c m+1 j = 0 ,

j = 1, n .

Властивості закритої транспортної задачі
1) закрита транспортна задача завжди має розв’язок;
2) серед рівнянь обмежень закритої транспортної задача лише (m+n-1) лінійно
незалежні;
3) якщо в умовах транспортної задачі всі числа

ai , i = 1, m та b j , j = 1, n цілі, то

оптимальний розв’язок задачі також цілочисловий.
6.3. Методи побудови початкового базисного розв’язку транспортної задачі
6.3.1.Метод північно-західного кута
Назва методу для зручності сприйняття його суті запозичена з картографії. Не
враховуючи витрат на перевезення продукції, задовольняємо попит першого споживача
(крайнього зліва в таблиці серед усіх споживачів) продукцією першого виробника (що
знаходиться найвище в тій самій таблиці). У клітинку на перетині відповідного стовпця
та рядка записуємо величину, яка дорівнює потребі даного споживача, якщо
відповідний постачальник здатний цю потребу задовольнити повністю, то викреслюємо
стовпчик, що відповідає даному споживачу. Якщо ж потреби споживача перевищують
можливості постачальника, то в цю клітинку записуємо величину, що дорівнює
можливостям постачальника, і викреслюємо з таблиці відповідний рядок. Тепер
клітинка називається зайнятою.
Процес заповнення кліток продовжується з врахуванням викреслених стовпчиків
(рядків) та коректуванням попиту споживачів і пропозиції постачальників. На кожному
кроці можна викреслювати тільки один стовпчик або рядок. Якщо в транспортній задачі
виконується умова балансу загальних потреб споживачів та можливостей виробників,
то такий процес повинен привести до побудови базисного розв’язку задачі.
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6.3.2. Метод мінімального елементу
За цим методом в таблиці вартостей перевезень обирають найменші витрати cij та
в клітинку, яка їм відповідає, записують меншу з величин пропозиції виробників a i чи
попиту споживачів b j . Після цього з таблиці викреслюють стовпчик, що відповідає
споживачу потреби якого повністю задоволені, або рядок відповідного виробника,
можливості якого вичерпались. Повторюємо процес знову, поки вся продукція не буде
розподілена.
6.4. Алгоритм методу потенціалів розв’язування транспортної задачі
1) Перевірити, чи модель транспортної задачі є закритою. Якщо вона є відкритою
транспортну задачу, звести її до закритого типу (ввести фіктивного виробника чи
фіктивного споживача).
2) Записати дані в табличній формі.
3) Знайти початковий базисний розв’язок X, використовуючи метод північнозахідного кута або метод мінімального елемента.
4) Для кожного рядка (стовпця) знайти потенціали U i (V j ), керуючись правилом:

( i, j )  M ( X ),
транспортної задачі, а M ( X )

U i + V j = cij ,

де X – знайдений розв’язок
– сукупність базисних
елементів (зайнятих комірок) таблиці транспортної задачі для розв’язку X . Алеце
правило застосовується лише для базисних змінних (зайнятих клітинок таблиці
транспортної задачі). Оскільки умов є рівно (n+m-1), а потенціалів всього (n+m), то
одному з них можна надати довільне значення (наприклад, нульове).
5) Перевірити отриманий розв’язок на оптимальність.
Якщо для всіх небазисних кліток таблиці виконується умова:
U i + V j  cij ,
то знайдений розв’язок є оптимальним.
6) Якщо ця умова оптимальності розв’язку транспортної задачі не виконується, то
цей розв’язок неоптимальний і він може бути покращений таким чином. Серед
клітинок, для яких ця умова порушується, вибираємо ту, для якої це порушення є
найбільшим. Для неї будуємо замкнутий ланцюг (цикл) з вершинами у базисних
клітинках.
Циклом або ланцюгом в таблиці умов транспортної задачі називають ламану
лінію, вершини якої розміщені у зайнятих клітинках таблиці, а ланки – вздовж рядків
та стовпців, до того ж в кожній вершині циклу зустрічається рівно дві ланки, одна з яких
у рядку, а інша у стовпці.
Спосіб побудови замкнутого ланцюга. Від вибраної небазисної клітинки
переходимо по стрічці до однієї з базисних кліток. Після цього по стовпчику
переходимо знову до базисної клітки. Такі переходи здійснюємо до тих пір, поки не
повернемось у початкову вибрану клітку. Поворот у базисній клітинці можливий лише
на 900. Для кожної такої вибраної клітинки завжди існує такий ланцюг, до того ж тільки
один. Якщо ламані лінії, що утворюють ланцюг, перетинаються, то точка їх перетину
не вважається вершиною. Приклади того, як можуть виглядати найпростіші ланцюги,
наведено на рис. 6.1.
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Рис. 6.1. Випадки найпростіших ланцюгів

7) Вершини побудованого ланцюга позначаємо почергово, починаючи від
вибраної клітки значками «+» та «-». Серед кліток ланцюга зазначених міткою «-»
вибираємо з ту, що містить найменший обсяг перевезення і позначимо цей обсяг
величиною r.
Здійснюємо зсув по циклу. Для цього від значень обсягів перевезень, позначених
міткою «-», слід відняти величину r, а до перевезень, позначених міткою «+», додати цю
ж величину r. Клітинка ланцюга, вибрана в пункті 6,стає вже зайнятою, ненульовою
тобто базисною, а інша клітинка, вибрана в пункті 9, стає незайнятою, тобто
небазисною. Отриманий новий розв’язок задовольняє всім обмеженням задачі, в чому
легко пересвідчитись. Після зсуву по циклу кількість зайнятих клітинок (базисних
змінних) залишається сталою та дорівнює (n+m-1). Зауважимо, що якщо мінусових
клітинок з найменшим обсягом перевезень декілька (дві та більше), то звільняємо лише
одну з них, а інші залишаємо зайнятими, заповнюючи обсягом перевезення у них рівним
нулю.
8) Новий крок ітераційного процесу починається з переходу до пункту 4, тобто
будуємо нову систему потенціалів та перевіряємо новий план перевезень на
оптимальність. Ітераційний процес продовжується доти, поки не отримаємо
оптимальний розв'язок транспортної задачі. Обсяги перевезень, що відповідають всім
кліткам, є розв'язком задачі.
Зауважимо, що під час розв’язування транспортної задачі може бути отриманий
вироджений план. Щоб уникнути зациклення, у такому випадку доцільно замінити
відповідні нульові елементи базисного плану як завгодно малими додатними числами і
розв’язувати задачу як невироджену, а в оптимальному плані відповідні змінні
вважаємо рівними нулю.
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6.5.Економічні задачі, що зводяться до задач
транспортного типу
6.5.1. Однопродуктова задача поточного перспективного
планування.

Найпростішими моделями галузевого планування є моделі
оптимізації поточних і перспективних планових розрахунків
виробництва та постачання однорідної продукції.
Розглянемо однопродуктову модель поточного галузевого
планування. У поточному періоді необхідно визначити оптимальний
варіант закріплення споживачів за постачальниками таким чином,
щоб транспортні витрати на перевезення всього обсягу однорідної
продукції чи сировини були мінімальними.
Припустимо, що в структуру умовної галузі входить n
підприємств, які є виробниками однорідної продукції кількістю
aa1 , 2 ,…,an . Далі вироблена продукція розподіляється між m
підприємствами-споживачами. Потреби відповідного споживача
становлять b1 ,b ,…,bm . Введемо позначення: і – індекс постачальника

продукції; j – індекс споживача продукції; tij – вартість перевезення
одиниці продукції від і-го постачальника до j-го споживача; аі –
наявність продукції в і-го постачальника; bj – потреба в продукції j-го
споживача; хij – шукана невідома величина обсягу перевезень
продукції від і-го постачальника до j-го споживача.
З урахуванням введених позначень, математична модель однопродуктової задачі поточного планування матиме вигляд.
Знайти такий план {xij ≥ 0} , який забезпечить
n

m

Z = ∑∑ tij xij → min
i =1 j=1

при виконанні умов:
1) з наявних виробничих потужностей постачальників
m

∑x

ij

j =1

≤ ai , i = 1,n ;

2) із забезпечення планової потреби в продукції споживачів
m

∑x
i =1

ij

= b j , j = 1,m .
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У лівій частині моделі повинна виконуватися додаткова умова,
яка полягає в тому, що потреби не повинні перевищувати запасів:
m

n

∑b ≤ ∑ a .
j =1

j

i =1

i

Однак у практичній діяльності трапляються випадки, при яких
потреба перевищує наявні виробничі потужності. Тоді виникає
необхідність на перспективу розширювати наявні потужності за
рахунок введення в дію нових об’єктів або реконструкції існуючих.
Отже,
переходимо
до
розгляду
однопродуктової
задачі
перспективного планування.
Припустимо, що в деякій галузі функціонує k підприємств, які
мають річну потужність a1 ,a2 ,… ,ak одиниць продукції одного виду.
Річна потреба m інших підприємств галузі в деякому виді продукції
відповідно складає b1 ,b2 ,…,bm . При цьому діючі підприємства не
можуть забезпечити потреби споживачів в окресленій продукції на
величину
m

k

j =1

i =1

a = ∑ b j − ∑ ai .

Отже, на перспективу планується (n-k) варіантів розширення та
реконструкції, що діють на величину а.
Для побудови математичної моделі врахуємо попередні і
введемо нові позначення: сі – собівартість одиниці продукції на і-му
підприємстві (як на діючому, так і на проектному); tij – вартість
перевезення одиниці продукції від і-го постачальника до j-го
споживача; Е – нормативний коефіцієнт ефективності капітальних
вкладень; kі – капітальні вкладення для варіантів будівництва та
реконструкції в розрахунку на одиницю річної продукції. Крім цього,
необхідно ввести додаткового споживача з потребою (n-k-1)а
одиниць продукції, задавши для нього приведені витрати, що
дорівнюють нулю. Тоді економіко-математична модель задачі
набуває вигляду: знайти оптимальний план збільшення виробничих
потужностей { xij ≥ 0} , який забезпечить
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n m +1

Z = ∑∑ ( ci + Eki + tij ) ⋅ xij → min
i =1 j =1

при виконанні умов:
1) із задоволення потреб підприємств галузі в продукції
n

∑x
i =1

ij

= b j , j = 1,m +1 ;

2) стосовно виробничих потужностях підприємств
m+1

∑x
j =1

ij

= ai , i = 1,n .

Приклад 6.1 Галузь складається з чотирьох підприємств, які
виробляють однорідну продукцію. Виробничі потужності цих
підприємств становлять 100, 150, 200, 150 одиниць виробів за добу.
Щоденна потреба інших п’яти підприємств галузі у виробничій
продукції становить 150, 100, 150, 200, 100. Транспортні витрати
(грн.) за доставку одиниці продукції для діючих підприємств задані
такою матрицею:
⎡ 40 20 25 30 25 ⎤
⎢15 35 40 15 30 ⎥
⎥.
⎡⎣tij ⎤⎦ = ⎢
⎢ 25 10 30 45 10 ⎥
⎢
⎥
⎣ 35 15 50 55 20 ⎦
Собівартість виробленої продукції на діючих підприємствах
становлять: ci = ( 25;30; 28; 20 ) грн.
Оскільки наявні виробничі потужності не можуть забезпечити
своїх суміжників продукцією, то на перспективу планується
збільшити потужності галузі на величину, що дорівнює 100 одиниць
виробів за добу. Проектами передбачена реконструкція першого та
третього підприємств та будівництво нового. Собівартість одиниці
продукції після реконструкції становить: c1P = 22 грн. і c3P = 25 грн., а
на новому cн = 20 грн. Питомі витрати на реконструкцію та
будівництво підприємств дорівнюють Ek1 = 48;Ek3 = 40;Ekн = 50 грн.
Транспортні витрати на одиницю продукції для нового підприємства
становлять t нj = ( 30;45; 50; 25; 35 ) .
Визначити оптимальний варіант приросту потужностей галузі та
ефективний план поставки виробів суміжникам, який забезпечить
мінімальні витрати.
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♦ Розв’язування.
Знаходимо загальні витрати на одиницю продукції з

урахуванням варіантів приросту продукції. Для діючих підприємств
загальні витрати містять у собі tij i ci, а для нового та реконструкції –
також і капітальні вкладення (табл. 6.1).
Таблиця 6.1
Загальні витрати на одиницю
Потужність,
продукції, грн.
тис. од.
В1
В2
В3
В4
В5
В6
А1
65
45
50
65
50
0
100
А2
45
65
70
45
60
0
150
А3
53
38
58
73
38
0
200
А4
55
35
70
75
40
0
150
Реконструкція А1 110 90
95 100 95
0
100
Реконструкція А3 90
75
95 110 75
0
100
Будівництво
100 115 120 95 105
0
100
нового
Потреба
150 100 150 200 100 200
Невідомою величиною в задачі є хij – кількість продукції, яку
постачає і–й виробник j–му споживачеві. Як бачимо, кількість
споживачів збільшилася на одиницю, а потреби на 200 одиниць. Це
пов’язано з тим, що модель містить три варіанти розширення
потужностей обсягом 100 одиниць.
Математична модель задачі матиме вигляд:
знайти
Z = 65 x11 + 45 x12 + 50 x13 + 65 x14 + 50 x15 + … +
+105x71 + 150 x72 +135 x73 + 110 x74 +120 x75 → min
при виконанні умов:
1) з потреб підприємств у продукції:
першого – x11 + x21 + x31 + x41 + x51 + x61 + x71 = 150 ;
другого – x12 + x22 + x32 + x42 + x52 + x62 + x72 = 100 ;
… … … … … … … … … … … …
шостого – x16 + x + x36 + x46 + x56 + x66 + x76 = 200 ;
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2) стосовно виробничих потужностей:
першого – x11 + x12 + x13 + x14 + x15 + x16 = 100 ;
другого – x21 + x22 + x23 + x24 + x25 + x26 = 150 ;
… … … … … … … … … … … …
нового – x71 + x76 + x73 + x74 + x75 + x76 = 100 .
Розв’язавши задачу з допомогою одного з оптимізаційних
прикладних пакетів (LINA, EXCEL), бачимо, що оптимальним
варіантом буде розширення потужностей першого підприємства.
Крім цього, ми отримали оптимальний план забезпечення продукцією
на перспективу:
0 100 0
0
0 ⎤
⎡ 0
⎢ 0
0
0 150 0
0 ⎥
⎢
⎥
⎢100 0
0
0 100 0 ⎥
[xijоп ] = ⎢⎢ 50 100 0 0 0 0 ⎥⎥ .♦
⎢ 0
0
0
0
0 100⎥
⎢
⎥
0
0
0
0
0
100
⎢
⎥
⎢⎣ 0
0
50 50
0
0 ⎥⎦

6.5.2. Модель оптимального розподілу фінансових ресурсів банку

Обсяг фінансових ресурсів банку визначається наявністю певної
кількості грошових коштів у тій або іншій валюті. При здійсненні
кредитних операцій виникають ситуації, коли банк не має можливості
задовольнити клієнта в конкретній валюті. Тому як альтернативні
варіанти позичальнику пропонуються кредити в іншій валюті в
поєднанні з наданням послуг відносно конвертації валюти кредиту у
необхідну валюту. Разом з тим процентна ставка для кредиту в певній
валюті кожному позичальнику встановлюється індивідуально, виходячи
з існуючих відносин між банком і позичальником, ризикованості
операції, конкурентної та рейтингової позицій банку і т.д.
При проведенні подібних операцій з великою кількістю клієнтів
виникають певні труднощі у знаходженні оптимального варіанта
серед множини існуючих, який забезпечив би потребу позичальників у
кредитах і прибуток банку був би максимальним.
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Для розв’язання поставленої проблеми можна побудувати
економіко-математичну модель, яка зводиться до задачі транспортного
типу, і далі використати математичний інструментарій або програмні
продукти математичного програмування.
Припустимо, що банк має п видів вільних ресурсів (грошових
коштів у різних видах валют), на які в конкретний час є попит, і
планується їх розподілити між m позичальниками (юридичними чи
фізичними особами).
Для побудови економіко-математичної моделі задачі введемо такі
позначення: i – індекс виду валюти,i = 1, n ; j – індекс позичальника,
j = 1,m ; bj – обсяг кредиту у гривневому еквіваленті виділеного j-му
позичальникові; сij – процентна ставка відносно кредиту для j-го
позичальника у валюті і-го виду; аi – обсяг вільних ресурсів банку в
і-му виді валюти; xij – невідома величина, яка визначає обсяг кредиту
виділеного для j-го позичальника в і-му виді валюти.
Необхідно знайти оптимальну стратегію розподілу наявних
фінансових ресурсів, яка забезпечить максимальний прибуток банку
від проведення кредитних операцій.
Враховуючи
введені
позначення,
математична
модель
оптимального розподілу вільних фінансових ресурсів банку набуде
вигляду.
Знайти такий план { xij ≥ 0, i = 1, n, j = 1, m }, який забезпечить
n

m

Z1 = ∑∑
i =1 i =1

cij xij
100

→ max

при виконанні умов:
1) з обсягу вільних ресурсів банку
m

∑x

ij

j =1

= ai ,i = 1,n ;

2)з обсягу виділених кредитів позичальникам
m

∑x
j =1

ij

= b j , j = 1,m ;

3) рівноваги попиту та пропозиції
m

n

∑b = ∑ a .
j =1

j

i =1

i
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Проте у повсякденній діяльності банку можуть виникнути
ситуації, за яких попит перевищує наявні кредитні резерви, тобто має
місце
m

n

∑b > ∑ a .
j

j =1

i

i =1

У випадку перевищення попиту над пропозицією стосовно
кредитних резервів банк може додатково використати міжбанківський
кредит обсягом d грошових одиниць за умови, якщо йому це економічно
вигідно. Величина міжбанківського кредиту становитиме:
m

n

j =1

i =1

d = ∑ b j − ∑ ai .

Далі вводимо додаткові позначення: l - індекс банку, у якому
взято кредит, l∈ L – множина банків-постачальників; yil – обсяг
міжбанківського кредиту взятого у l-му банку і-го виду валюти; Рil –
процентна ставка відносно міжбанківського кредиту для l-го банку у
валюті i-го виду; Qil – максимально можливий обсяг взяття
міжбанківського кредиту в l-му банку у валюті і-го виду.
Тоді цільова функція матиме вигляд:
n m c x
n
Py
ij ij
− ∑∑ il il → max
Z 2 = ∑∑
i =1 i =1 100
i =1 l∈L 100
при виконанні умов:
1) з обсягу наявних вільних ресурсів банку з врахуванням
міжбанківського кредиту
m

∑x
j =1

ij

= ai + ∑ yil ,i = 1,n ;
l∈L

2) з обсягу виділених кредитів позичальникам
m

∑x
j =1

ij

= b j , j = 1,m ;

3) стосовно розмірів міжбанківських кредитів
yil ≤ Qil , i = 1,n, l ∈ L ;
4) стосовно невід’ємності змінних
yil ≥ 0 , xij ≥ 0 , i = 1,n,l ∈ L, j = 1,m .
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Побудовані цільові функції Z1 та Z2 відображають інтереси
тільки основного банку і не враховують зацікавленості самих
позичальників. Тому доцільно окреслену задачу розв’язати як
багатокритеріальну і тим самим одержати компромісний план.
У менеджменті банківської діяльності можливі й інші не менш
цікаві з практичної сторони проблемні ситуації, які можуть бути
представлені як задачі транспортного типу. Як ситуаційні можна
навести такі приклади:
– банківський портфель цінних паперів містить декілька пакетів
акцій різних фінансових установ і на ринку банківської продукції є
декілька покупців, зацікавлених у придбанні цих акцій;
– банківський портфель містить векселі однієї фінансової
структури, але з різними термінами погашення та різною дохідністю,
з однієї сторони, і потенційні клієнти кредитування векселів – з іншої.
6.5.3.Модель формування штатного розпису фірми

Припустимо, що деяка фірма здійснює процедуру формування
штатного розпису. Позначимо: j – індекс посад1,=
j ,m ; і – індекс
групи кандидатів на займані посади, i1 = , n. У цей момент часу
фірма має n груп різних посад, у кожній із яких є bj вільних.
Претенденти на вакансії проходять тестування, за результатами
якого їх ділять на n груп по ai кандидатів у кожній групі. Для
кожного кандидата з і-тої групи необхідні певні витрати cij на
навчання для призначення його на j-ту посаду. Тут можливі
випадки, за яких кандидат повністю відповідає посаді, якщо cij=0;
кандидат взагалі не може обіймати посаду, якщо cij = ∞ .
Ставиться завдання про оптимальний розподіл кандидатів на
відповідні посади, за умови мінімальних фінансових витрат на їхнє
навчання.
Для знаходження оптимальної стратегії дій припустимо, що число
претендентів відповідає числу запропонованих вакансій. У цьому
випадку отримуємо транспортну задачу закритого типу. В
протилежному випадку маємо справу з транспортною задачею
відкритого типу. Тут постачальником виступає група претендентів на
вакансії, а в ролі споживача виступають групи вакантних посад.
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Витрати на навчання кандидатів cij будуть слугувати тарифними
перевезеннями.
Невідомими величинами задачі будуть хij – кількість кандидатів
і-тої групи, які призначаються на j-ту посаду.
З урахуванням введених позначень, економіко-математична
модель задачі матиме вигляд:

{

}

Знайти такий розв’язок xij ≥ 0 , i = 1,n, j = 1,m , який забезпечить
n

m

Z = ∑∑ cij ⋅ xij → min ,
i =1 j =1

при виконанні умов:
1) всі кандидати на посади повинні бути працевлаштованими
m

∑x

ij

j =1

= ai , i = 1,n ;

2) всі вакантні посади повинні бути заповненими
n

∑ xij = b j , j = 1, m;
i =1

3) рівноваги попиту та пропозиції
n

m

∑ a = ∑b
i =1

i

j =1

j

.
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Контрольні запитання та теми для обговорення до теми 6
1. Яку задачу називають транспортною? Сформулюйте її.
2. Які принципи побудови математичної моделі розв’язку транспортної задачі?
3. Чи можна розв’язати транспортну задачу симплекс-методом?
4. Якими методами можна розв’язати транспортну задачу?
5. Запишіть математичну модель транспортної задачі. Дайте економічну
інтерпретацію цільової функції та обмежень моделі.
6. Яка відмінність між відкритою та закритою транспортною задачею?
7. Як звести відкриту транспортну задачу до закритої? Для чого це потрібно?
8. Якими задають вартості перевезення для фіктивних виробників та споживачів?
9. В чому суть методу потенціалів?
10. Сформулюйте алгоритм методу потенціалів.
11. Якими методами можна знайти початковий базисний план транспортної задачі?
Який з них кращий? За якою ознакою?
12. Який план транспортної задачі називають невиродженим?
13. Як перейти від виродженого до невиродженого плану транспортної задачі?
Сформулюйте ознаку оптимальності базисного плану транспортної задачі при
розв’язуванні її методом потенціалів.
14. Як здійснити перехід від одного базисного плану транспортної задачі до
наступного при розв’язуванні її методом потенціалів?
15. За яким принципом обчислюють потенціали при розв’язуванні транспортної
задачі методом потенціалів? Чому одній з невідомих можна надавати довільного
значення?
16. Сформулюйте необхідну і достатню умову для того, щоб транспортна задача
мала розв’язок.
17. Що розуміють під поняттям «цикл» у транспортній задачі? За якими правилами
будують цикл? Яким він може бути? З якою метою його будують?
18. Якщо усі параметри транспортної задачі цілочислові, то якими будуть її
розв’язки?
Тестові завдання до теми 6.
1. Цільова функція транспортної задачі полягає у:
1) зведенні до мінімуму втрат на перевезення;
2) обґрунтуванні вибору виду транспорту;
3) визначенні плану перевезень;
4) максимізації прибутків посередників.
2. Для обмежень транспортній задачі виконується:
1) вони відсутні;
2) обмеження задані рівностями;
3) вони обов’язково цілочислові;
4) вони можуть бути будь-якого типу.
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3. До яких задач застосовують метод мінімального елемента?
1) транспортної задачі;
2) задачі системи масового обслуговування;
3) задачі розподілу ресурсів;
4) рекурентної задачі.
4. Для чого вводять фіктивних постачальників або фіктивних споживачів під час
розв'язування транспортної задачі?
1) ускладнити процес пошуку розв’язку;
2) звести незбаланcовану задачу до збалансованої;
3) розв’язати задачу максимізації прибутку;
4) змінити загальну сукупну вартість перевезень.
5. Транспортну задачу називають відкритою, коли:
1) кількість постачальників не дорівнює кількості споживачів;
2) сума наявності вантажу не дорівнює сумі потреби у вантажі;
3) кількість постачальників дорівнює кількості споживачів;
4) сума наявності вантажу дорівнює сумі потреби у вантажі.
6. З названих методів виберіть методи побудови початкового базисного розв’язку
транспортної задачі
1) метод «Північно-західного кута»;
2) метод Фогеля;
3) метод мінімального елемента;
4) всі відповіді правильні.
7. Необхідною і достатньою умовою отримання розв’язку транспортної задачі є:
1) виконання умови балансу мас ;
2) можливість побудови ланцюга;
3) можливість обчислення критичної маси;
4) умова балансу мас не виконується.
8. Транспортну задачу називають відкритою, якщо:
1) сумарні запаси продукції перевищують сумарні потреби в цій продукції, чи навпаки
потреби перевищують запаси;
2) її можна розв’язати методом потенціалів;
3) для неї не можна побудувати цикл;
4) розв’язок задачі вироджений.
9. Що з названого є методом розв’язування транспортної задачі;
1) метод потенціалів;
2) угорський метод;
3) розподільчий метод;
4) всі відповіді правильні.
10. Якщо в транспортній задачі сумарні потреби продукції перевищують сумарні запаси
в цій продукції, то необхідно ввести:
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1) фіктивний пункт споживання;
2) фіктивний пункт постачання (виробництва);
3) фіктивних постачальника та споживача;
4) фіктивні пункти виробництва у кількості, яка залежить від обсягів перевищення.
11. З названих методів побудови початкового базисного розв’язку транспортної задачі
виберіть той, при якому враховують вартості перевезення продукції:
1) метод «Північно-західного кута»;
2) метод Фогеля;
3) метод мінімального елемента;
4) всі відповіді правильні.
12. Фіктивний пункт споживання вводять у транспортній задачі, якщо:
1) сумарні потреби продукції перевищують сумарні запаси в цій продукції;
2) сумарні запаси продукції перевищують сумарні потреби в цій продукції;
3) баланс мас виконується;
4) задачу планують розв’язувати симплекс-методом.
13. У транспортній задачі в класичній постановці вважають заданими:
1) попит на продукцію в пунктах споживання;
2) запаси продукції на складах;
3) вартості перевезення одиниці продукції зі складів до споживачів;
4) всі варіанти правильні.
14. Якщо в умовах транспортної задачі всі значення попиту на продукцію та її запаси –
цілі числа, то:
1) задача не має розв’язку;
2) оптимальний розв’язок задачі також цілочисловий;
3) задача збалансована;
4) необхідно ввести фіктивного виробника або споживача.
15. Для закритої транспортної задачі виконується:
1) вона завжди має розв’язок;
2) вона завжди має цілочисловий розв’язок;
3) вона завжди має вироджений розв’язок;
4) вона не має розв’язку через необмеженість цільової функції.
16. Транспортна задача у класичній постановці належить до задач:
1) нелінійного програмування;
2) лінійного програмування;
3) балансового моделювання;
4) сепарабельного програмування.
17. При розв’язуванні транспортної задачі отримують:
1) оптимальну кількість споживачів продукції;
2) оптимальний попит та пропозицію продукції;
3) оптимальний план перевезення продукції;
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4) всі відповіді правильні.
18. Закрита транспортна задача має такі властивості:
1) вона завжди допустима;
2) вона завжди має розв’язок;
3) якщо в умові всі числа дробові, то оптимальний розв’язок також дробовий;
4) якщо в умові всі числа цілі, то оптимальний розв’язок також цілочисловий;
5) її початковий базисний план завжди невироджений;
6) її початковий базисний план завжди вироджений;
7) серед обмежень задачі лінійно незалежними можуть бути лише (n+m-1).
19. При розв’язуванні транспортної задачі методом потенціалів можливі такі випадки:
1) задача має один оптимальний розв’язок;
2) задача має декілька оптимальних розв’язків;
3) задача має безліч оптимальних розв’язків;
4) задача не має розв’язків через несумісність умов;
5) задача не має розв’язку через виродженість початкового базисного плану;
6) задача не має розв’язків через необмеженість цільової функції;
7) задача не має розв’язку через невиродженість початкового базисного плану.
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