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ВСТУП 
Навчальна дисципліна Теорія масового обслуговування 

є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «бакалавр»  
спеціальність «Системний аналіз» 
 

Дана дисципліна  вибіркова 
       

 за спеціалізацією стохастичний аналіз систем,  

методи та системи прийняття рішень 

 

Викладається у  VI , семестрі  3,  курсу в обсязі –  74 год. 3 
          

(2 кредитів ECTS4) зокрема: лекції – 34 год., практичні ___ год. семінарські 
заняття – __ год., лабораторні – __ год., самостійна робота – 40 год. У курсі 
передбачено 2 змістових модулі та 2 модульна(і) контрольна(і) робота(и). 
Завершується дисципліна – заліком. 

 
Мета і завдання дисципліни – є опанування студентами потужним 

арсеналом методів аналізу систем масового обслуговування: теорії процесів 
народження і загибелі, методом етапів Ерланга, вкладених ланцюгів Кенделла, 
методом катастроф. На прикладах конкретних технічних систем засвоїти 
основні етапи по впровадженню теорії до розв’язку прикладних задач.  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: для вивчення курсу «Системи масового обслуговування»  основні 
поняття з курсу математичного аналізу, алгебри, курсу дискретної математики, 
диференціальних рівнянь, теорії ймовірностей та математичної статистики.  

 вміти: користуватися знаннями з математичного аналізу, розв’язувати 
системи лінійних алгебраїчних рівнянь, працювати зі стохастичними об’єктами. 

 
Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців 
відповідного напряму). Вибіркова навчальна дисципліна Теорія масового 
обслуговування є складовою частиною циклу професійної підготовки фахівців 
освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”. 
 
Зв’язок з іншими дисциплінами. Теорія масового обслуговування,   
cтохастичні моделі мережевої структури, Проблеми масового обслуговування 
Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

                                           
3 Зазначається загальна кількість годин, які виділено на дану дисципліну згідно навчального плану відповідного 
освітньо-кваліфікаційного рівня. 
4 кредитів ECTS – кредит кратний 36 годинам (Наприклад, 3 кредити ECTS відповідає 108 год.). 



У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 4, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 
5-12. Обов’язковим для заліку є мінімальна кількість балів (20), набраних до заліку. 
  Оцінювання за формами контролю5: (як приклад) 
 ЗМ1 ЗМ ХХ 

Min. – _ балів Max. – __ бали Min. – __ бали Max. – __ балів 
Усна відповідь 0 5 1 5 
Доповнення 0 3 0 3 

Доповідь 0 6 0 6 
Реферат 0 7 0 7 

Модульна контрольна 
робота 1 

0 10 0 10 

Модульна 
контрольна робота 2 

0 10 0 10 

„3”  – мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент. 
1 – мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань. 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-
розрахунковий мінімум –20  балів для одержання іспиту/заліку обов’язково потрібно набрати 
додаткові бали. 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР 
здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при 
кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року. 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий модуль1 Змістовий модуль2 іспит / залік Підсумкова оцінка 

Мінімум 0 0 0 0 

Максимум 30 30 40 100 

При цьому, кількість балів: 
• 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 
• 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
• 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 
• 65-74  відповідає оцінці «задовільно»; 
• 75 - 84 відповідає оцінці «добре»; 
• 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);   
• 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно». 

  Шкала відповідності (за умови іспиту)             Шкала відповідності (за умови заліку) 
За 100 – бальною шкалою За національною шкалою 

90 – 100 5 відмінно 

85 – 89 
4 добре 

75 – 84  

65 – 74  
3 задовільно 

60 – 64  

35 – 59  2 не задовільно 

1 – 34    

                                           
5 Див. Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу від 1 жовтня 
2010 року, а також Розпорядження ректора «Про методику розрахунку підсумкової оцінки дисциплін, які читаються два і 
більше семестри» від 29 вересня 2010 року  

За 100 – бальною шкалою За національною 
шкалою 

90 – 100 

Зараховано 

85 – 89 

75 – 84  

65 – 74  

60 – 64  

1 – 59 не зараховано 



ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
 

Змістовий модуль 1.  
 

ТЕМА 1.       Вступ. Класифікація систем масового обслуговування. ……….(4 год.) 
 

ТЕМА 2. Поняття вхідного потоку. Властивості випадкових потоків. 
……………………………………………(8 год.) 
 
ТЕМА 3.   Характеристика потоків. ………………………………………….(8 год.) 
 
ТЕМА 4.   Граничні теореми для сумарних потоків. ……………………….(12 год.) 
 

Змістовий модуль 2 
 
ТЕМА 5.  Метод ланцюгів Маркова для аналізу стохастичних систем.  
                         …………………………………………………………………...(8 год.) 
 
ТЕМА 6.   Стаціонарний розподіл систем марковського  типу. ………….. (4 год.) 

ТЕМА 7.   Дослідження перехідного режиму. ………………………………(4 год.) 
 

ТЕМА 8.   Ерлангові системи масового обслуговування…………………..(6 год.) 
 
ТЕМА 9.   Системи масового обслуговування з приорітетами. ……………(4 год.) 
 
ТЕМА 10.   Обчислювальні системи з множинним доступом.. ……………(6 год.) 
 
ТЕМА 11. Системи з повторними викликами. ……………………………..(6 год.) 
 
ТЕМА 12. Оптимізаційні задачі для систем з повторними викликами. ….(4 год.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧНИХ  
ЗАНЯТЬ 

 
№  
лекції 

Назва лекції Кількість годин 
Лекції Практи- 

чні 
Самос

т.  
робота 

Змістовий модуль 1.  
1 Вступ. Класифікація систем масового 

обслуговування. 
2  2 

2 Поняття вхідного потоку. Властивості 
випадкових потоків. 

4  4 

3 Характеристика потоків. 4  4 
4 Граничні теореми для сумарних 

потоків. 
6  6 

 Модульна контрольна робота 1    
     

Змістовий модуль 2 
5 Метод ланцюгів Маркова для аналізу 

стохастичних систем. 
4  4 

6 Стаціонарний розподіл систем 
марковського  типу. 

2  2 

7 Дослідження перехідного режиму. 2  2 
8 Ерлангові системи масового 

обслуговування  
2  4 

9 Системи масового обслуговування з 
приорітетами. 

2  2 

10 Обчислювальні системи з множинним 
доступом. 

2  4 

11 Системи з повторними викликами. 2  4 
12 Оптимізаційні задачі для систем з 

повторними викликами. 
2  2 

 Модульна контрольна робота 2    
ВСЬОГО 34  38 

 
 
Загальний обсяг 74 годин, в тому числі: 
Лекцій – 34 год., 
Самостійна робота – 40 год., 
 



Змістовий модуль 1 
 

Лекція 1. Вступ.  
                  Класифікація систем масового обслуговування. – 2 год. 
 

Вступ. Основні задачі теорії масового обслуговування.  
Класифікація і характеристики  систем масового обслуговування. [1,2,4] 
 
Завдання для самостійної роботи. (2 год.)  
Вступ. Класифікація систем масового обслуговування Кендалла. 
 

Лекція 2. Поняття вхідного потоку.  Властивості випадкових потоків. 
– 2 год. 

Найпростіший потік. Розв’язок системи диференціальних рівнянь для 
безумовних ймовірностей. [1,2,7] 
 

Лекція 3. Поняття вхідного потоку. Властивості випадкових потоків. 
– 2 год. 

Найпростіший нестаціонарний потік. [1,2,7] 
 
Завдання для самостійної роботи. (4 год.)  
Поняття вхідного потоку. Інтенсивність найпростішого вхідного потоку. 
 

Лекція  4. Характеристики потоків.– 2 год.  
 Збіжність сумарного потоку до пуассонівського. [2,3,4,5] 

 
Лекція  5. Характеристики потоків.– 2 год.  

Теорема про існування параметру для стаціонарного потоку. [2,3,4,5] 
 
Завдання для самостійної роботи. (4 год.) 
Характеристика потоків. Основна властивість стаціонарних потоків. 
 

Лекція 6. Граничні теореми для сумарних потоків. – 2 год. 
Функції Пальма-Хінчина. [2,5,7] 
 

Лекція 7. Граничні теореми для сумарних потоків. – 2 год. 
Формули Пальма-Хінчина. [2,5,7] 
 

Лекція 8. Граничні теореми для сумарних потоків. – 2 год. 
Інтенсивність стаціонарного потоку. Теорема Королюка. [2,5,7] 
 
Завдання для самостійної роботи. (6 год.) 
Граничні теореми для сумарних потоків. Найпростіший потік як частковий 
випадок процесу Пальма. Модульна контрольна робота №1. 
 



ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ №1 
 

1. Класифікація і характеристики  систем масового обслуговування. 
 2. Стаціонарний потік. Ординарний потік. Потік без післядії.  
 3. Інтенсивність найпростішого вхідного потоку. 
 4. Збіжність сумарного потоку до пуассонівського. 

5. Функції Пальма-Хінчина. 
6. Формули Пальма-Хінчина. 
7. Теорема Королюка. 
 
 
Контрольні запитання до змістового модуля І. 
 
1.Основні задачі теорії масового обслуговування. 
2. Класифікація і характеристики  систем масового обслуговування. 
3. Класифікація систем масового обслуговування Кендалла. 
4. Поняття вхідного потоку.  

 5. Найпростіший потік. Інтенсивність найпростішого вхідного потоку. 
6. Розв’язок системи диференціальних рівнянь для безумовних ймовірностей. 
7. Найпростіший нестаціонарний потік. 
8. Потік подій як випадковий процес. 
9. Основна властивість стаціонарних потоків. 
10. Збіжність сумарного потоку до пуассонівського. 
11. Теорема про існування параметра для стаціонарного потоку. 
12. Загальна форма стаціонарного потоку без післядії. 
13. Функції Пальма-Хінчина. 
14. Формули Пальма-Хінчина. 
15. Інтенсивність стаціонарного потоку. Теорема Королюка. 
16. Найпростіший потік як частковий випадок процесу Пальма. 
 
 
 
 



Змістовий модуль 2 
 

Лекція 9. Метод ланцюгів Маркова для аналізу стохастичних систем. 
– 2 год. 

Ланцюги Маркова з дискретним часом.  
Класифікація станів. Ергодичний розподіл. [3,6,9] 
 

Лекція 10. Метод ланцюгів Маркова для аналізу стохастичних систем. 
– 2 год. 

Ланцюги Маркова з неперервним часом. Інфінітезимальні характеристики. 
Процеси народження і загибелі. [3,6,9] 
 
Завдання для самостійної роботи. (4 год.) 
Метод ланцюгів Маркова для аналізу стохастичних систем. 

 
Лекція 11. Стаціонарний розподіл систем марковського типу. – 2 год. 

Умови існування стаціонарного розподілу.  
Знаходження стаціонарних ймовірностей. [5,6,9] 
 
Завдання для самостійної роботи. (2 год.) 
Знаходження стаціонарного розподілу марковських систем обслуговування.. 
 

Лекція 12. Дослідження перехідного режиму. – 2 год.  
Перехідні функції. Пряма та обернена системи диференціальних рівнянь 
Колмогорова. 
Теорема про потік через замкнений контур. [5,6,7] 
 
Завдання для самостійної роботи. (2 год.)   
Дослідження перехідного режиму. Наслідки з теореми про потік через 
замкнений контур. 

 
Лекція 13. Ерлангові системи масового обслуговування. - 2 год. 

Дослідження систем типу M/Er/1 та Er/М/1 методом етапів Ерланга. [2,6,7] 
 

Завдання для самостійної роботи. (4 год.)   
Метод етапів Ерланга. Метод генератрис. 

 
Лекція 14. Системи масового обслуговування з приорітетами. - 2 год. 

Опис моделі. Розрахунок середнього часу очікування.  
Обслуговування в порядку приорітета. [1] 
 
Завдання для самостійної роботи. (2 год.)   
Дослідження приорітетів, що залежать від часу.  
 

Лекція 15. Обчислювальні системи з множинним доступом. - 2 год. 



Визначення та моделі. Алгоритми обробки даних.  
Розподіляючий алгоритм обслуговування в оберненому порядку. [1] 
 
Завдання для самостійної роботи. (4 год.)   
Моделі з скінченним числом джерел навантаження.  
Моделі з багатьма ресурсами. 
 

Лекція 16. Системи з повторними викликами. -2 год. 
Опис систем з повторними викликами. Сучасні  напрямки дослідження. [8] 
 
Завдання для самостійної роботи. (4 год.) 
Системи з обмеженим та необмеженим числом джерел повторних викликів. 
 

Лекція 17. Оптимізаційні задачі для систем з повторними викликами. 
– 2 год. 
Задачі оптимального розподілу зовнішнього навантаження та керування 
інтенсивністю обслуговування.  
Модульна контрольна робота №2. [8] 
 
Завдання для самостійної роботи. (2 год.)  
Оптимізаційні задачі для систем з повторними викликами. Функціонал якості 
роботи системи. 
 
  
 
 
ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ІІ  

 
1. Ланцюги Маркова з дискретним часом. Класифікація станів. 
2. Ланцюги Маркова з неперервним часом. Інфінітезимальні 
характеристики. 

3. Стаціонарний розподіл систем марковського типу. 
4. Дослідження перехідного режиму. 
5. Метод етапів Ерланга. 
6. Системи масового обслуговування з приорітетами. 
7. Обчислювальні системи з множинним доступом. 
8. Системи з повторними викликами. 
9. Оптимізаційні задачі для систем з повторними викликами. 
 
 
 
 
 
 
 



Контрольні запитання до змістового модуля ІІ. 
 

1. Ланцюги Маркова з дискретним часом. 
2. Класифікація станів. Ергодичний розподіл. 
3. Ергодична теорема для ланцюгів Маркова з дискретним часом. 

4. Ланцюги Маркова з неперервним часом. Інфінітезимальні 
характеристики. 

5. Процеси народження і загибелі. 
6. Стаціонарний розподіл систем марковського типу. 
7. Перехідні функції. Пряма та обернена системи диференціальних рівнянь 
Колмогорова. 

8. Теорема про потік через замкнений контур. 
9. Метод етапів Ерланга. 
10. Системи масового обслуговування з приорітетами. 
11. Дослідження приорітетів, що залежать від часу. 
12. Обчислювальні системи з множинним доступом. 
13. Моделі з скінченним числом джерел навантаження. 
14. Моделі з багатьма ресурсами. 
15. Системи з повторними викликами. 
16. Оптимізаційні задачі для систем з повторними викликами. 
 

Перелік запитань на залік 
 

1.Основні задачі теорії масового обслуговування. 
2. Класифікація і характеристики  систем масового обслуговування. 
3. Класифікація систем масового обслуговування Кендалла. 
4. Поняття вхідного потоку.  

 5. Найпростіший потік. Інтенсивність найпростішого вхідного потоку. 
6. Розв’язок системи диференціальних рівнянь для безумовних ймовірностей. 
7. Найпростіший нестаціонарний потік. 
8. Потік подій як випадковий процес. 
9. Основна властивість стаціонарних потоків. 
10. Збіжність сумарного потоку до пуассонівського. 
11. Теорема про існування параметру для стаціонарного потоку. 
12. Загальна форма стаціонарного потоку без післядії. 
13. Функції Пальма-Хінчина. 
14. Формули Пальма-Хінчина. 
15. Інтенсивність стаціонарного потоку. Теорема Королюка. 
16. Найпростіший потік як частковий випадок процесу Пальма. 
17. Ланцюги Маркова з дискретним часом. 
18. Класифікація станів. Ергодичний розподіл. 
19. Ергодична теорема для ланцюгів Маркова з дискретним часом. 
20. Ланцюги Маркова з неперервним часом. Інфінітезимальні характеристики. 
21. Процеси народження і загибелі. 
22. Стаціонарний розподіл систем марковського типу. 



23. Перехідні функції. Пряма та обернена системи диференціальних рівнянь 
Колмогорова. 
24. Теорема про потік через замкнений контур. 
25. Метод етапів Ерланга. 
26. Системи масового обслуговування з приорітетами. 
27. Дослідження приорітетів, що залежать від часу. 
28. Обчислювальні системи з множинним доступом. 
29. Моделі з скінченним числом джерел навантаження. 
30. Моделі з багатьма ресурсами. 
31. Системи з повторними викликами. 
32. Оптимізаційні задачі для систем з повторними викликами. 
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Організація самостійної роботи у січні-лютому 2018 року 

для студентів 3 курсу 
напрям підготовки  «Системний аналіз» 

 
Теорія масового обслуговування 

 (повна назва навчальної дисципліни) 
 

Модуль 1.  Методи та алгоритми теорії масового обслуговування 
 

Викладач професор Лебєдєв Євген Олександрович 
e-mail Leb@unicyb.kiev.ua 

№

 
з/
п 

Вид заняття Тема дисципліни Зміст самостійної роботи Форма поточного 
контролю 

1 Теоретичне  
№ 1. 

Класифікація систем 
масового 
обслуговування. 

Вступ. 
Основні задачі теорії масового 
обслуговування. 
Класифікація і характеристики  
систем масового 
обслуговування. 
Література: 1,2,4. 

Дистанційна 
За допомогою 

електронних засобів 
(Дистанційна 

оболонка OMEGA, 
електронна пошта) 

2 Теоретичне 
№2. 

Поняття вхідного 
потоку.  Властивості 
випадкових потоків. 

Найпростіший потік. 
Розв’язок системи 
диференціальних рівнянь для 
безумовних ймовірностей. 
Література: 1,2,7. 

 

Дистанційна 
За допомогою 

електронних засобів 
(Дистанційна 

оболонка OMEGA, 
електронна пошта) 

3 Теоретичне 
№3 

Поняття вхідного 
потоку. Властивості 
випадкових потоків.  
 

Найпростіший нестаціонарний 
потік. Інтенсивність 
найпростішого вхідного 
потоку. 
Література: 1,2,7. 
 

Дистанційна 
За допомогою 

електронних засобів 
(Дистанційна 

оболонка OMEGA, 
електронна пошта) 

4 Теоретичне 
№4 

Характеристики 
потоків. 

Збіжність сумарного потоку 
до пуассонівського. 
Література: 2,3,4,5. 
 
 

Дистанційна 
За допомогою 

електронних засобів 
(Дистанційна 

оболонка OMEGA, 
електронна пошта) 

5 Теоретичне 
№5 

Характеристики 
потоків. 
  

Теорема про існування 
параметра для стаціонарного 
потоку.  
Література: 2,3,4,5. 
 

Дистанційна 
За допомогою 

електронних засобів 
(Дистанційна 

оболонка OMEGA, 
електронна пошта) 

 


