
ВСТУП 

Програма вивчення нормативної (або вибіркової) навчальної дисципліни “Теорія масового 

обслуговування” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістр 

напряму (спеціальності) “112 Статистика”. 

 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є: теорія масового обслуговування. 

 

 Міждисциплінарні зв’язки: теорія ймовірностей, теорія випадкових процесів, комп'ютерне 

моделювання. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

 

Семестр 10 

 

1. Моделі систем масового обслуговування. Вхідні потоки заявок 

2. Марковські моделі систем масового обслуговування 

3. Немарковські моделі систем масового обслуговування . Методи зведення  немарковських  

моделей до марковських 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Теорія масового обслуговування” є 

надання основних відомостей та понять з теорії масового обслуговування (математична модель 

системи масового обслуговування, типи систем, вхідні потоки заявок та їх математичні моделі, 

характеристики систем масового обслуговування та інші) та методів дослідження систем масового 

обслуговування різних типів. 

 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Теорія масового обслуговування” є 

вивчення основних понять теорії масового обслуговування (математична модель системи 

масового обслуговування, типи систем, вхідні потоки заявок та їх математичні моделі, 

характеристики систем масового обслуговування та інші) та методів дослідження систем масового 

обслуговування різних типів. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : основні поняття та методи теорії масового обслуговування. 

 

вміти : застосовувати засвоєні теоретичні знання при розв‘язанні конкретних задач. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 210 години / 7.0 кредитів ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Семестр 10 

 

Змістовий модуль 1. Моделі систем масового обслуговування. Вхідні потоки заявок 

Задачі теорії масового обслуговування. Рекурентні потоки однорідних подій. Поняття 

параметру потоку, інтенсивності потоку. Найпростіший нестаціонарний потік.  

Змістовий модуль 2. Марковські моделі систем масового обслуговування 

Марковські процеси з неперервним часом і скінченною множиною станів. Асимптотична 

поведінка  марковського процесу з неперервним часом і скінченною множиною станів. Регулярний  

марковський процес, неоднорідний за часом, зі зліченою множиною станів. Системи масового  

обслуговування з відмовами. Системи  масового обслуговування з чергою.  

Змістовий модуль 3. Немарковські моделі систем масового обслуговування . Методи зведення  

немарковських  моделей до марковських 
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Елементи теорії відновлення. Напівмарковські моделі систем масового обслуговування. 

Зведення немарковських моделей систем масового обслуговування до марковських на основі 

введення додаткових змінних.  
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: . 

 

 


