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МОДЕЛІ РОЗРАХУНКУ ПАРАЛЕЛЬНИХ МІСЦЬ РОЗМІЩЕННЯ ТУРИСТІВ 
ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ТЕОРІЇ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Анотація. У статті досліджується використання моделі розрахунку паралельних місць для туристич-

ного комплексу, розраховано необхідну кількість номерів для прийняття заявок.

Ключові слова: розподіл Пуассона, теорія масового обслуговування, математичне сподівання.

Summary. In this article we investigate the use of the model of calculation parallel places for tourist sector and the 

required number of rooms designed to take incoming requests is searched.

Key words: Рoisson distribution, mass service theory, mathematic expectation.

Постановка проблеми. Мінімізація часу зна-

ходження в черзі — одне з основних питань, яким 

займається теорія масового обслуговування. Ця 

теорія застосовна для ощадливого проектування 

систем, призначених для задоволення масового 

потоку яких-небудь заявок випадкового характе-

ру. Випадковими можуть бути як моменти появи 

вимог, так і витрати часу на їхнє обслуговування. 

Простим прикладом об’єктів теорії масового об-

слуговування можуть бути автоматичні телефонні 

станції, виїзди медичних машин швидкої допомо-

ги, різні пристрої для збору й обробки інформації 

тощо. У той же час проблеми, що вимагають за-

стосування тих же математичних методів, вини-

кають при автоматизації виробництва, організації 

транспорту, зв’язку й постачання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ста-

новленню теорії масового обслуговування ми 

зобов’язані датському інженеру А. К. Ерлангу, 

який займався розв’язанням задач, що виника-

ють в організації телефонних мереж. Далі в робо-

тах К. Пальма, Ф. Поллачека, А. Я. Хінчіна [1], 

Б. В. Гніденка [2] дослідження в цьому напрямку 

були плідно продовжені. Будучи частиною теорії 

випадкових процесів, теорія масового обслугову-

вання виділилася в самостійну область досліджень 

зі своїм колом задач і методами їхнього розв’язання 

й, у свою чергу, стимулює розвиток теорії випадко-

вих процесів. Розвиток теорії значною мірою сти-

мулюється розширенням кола її застосувань.

Метою статті є дослідження й використання 

моделі розрахунку паралельних місць для турис-

тичного комплексу та розрахунку необхідної кіль-

кість номерів для прийняття заявок.

Виклад основного матеріалу дослідження. Що-

дня в житті й діяльності людей створюються такі 

ситуації, коли виникає масовий попит на яке-не-

будь спеціальне обслуговування, причому обслуго-

вуюча організація не завжди здатна негайно задо-

вольняти всі вступні заявки, тому що має у своєму 

розпорядженні лише обмежене число обслуговую-

чого персоналу. Черги біля магазинних і квиткових 

кас, у буфетах, перукарнях тощо, неможливість 

одержання квитків на потрібний поїзд через його 

переповнення, затримка посадки літаків, виклика-

на відсутністю вільних посадкових площадок, за-

тримка ремонту верстатів, що вийшли з ладу, через 

нестачу ремонтних бригад — всі ці й багато інших 

прикладів добре відомі й, незважаючи на істотні 

розходження їхнього реального змісту, з формаль-

ної сторони дуже близькі один одному.

У всіх подібних випадках теорія масового 

обслуговування вирішує одне основне завдання: 

встановити можливу взаємну залежність між кіль-

кістю обслуговуючих одиниць та якістю обслуго-

вування. При цьому якість обслуговування у різ-

них випадках виміряється різними показниками. 

У більшості випадків таким показником слугує 

або відсоток заявок, що одержують відмову, або 

середній час сподівання початку обслуговування. 

Зрозуміло, що якість обслуговування при цьому 

тим вища, чим більша кількість обслуговуючих 

одиниць. Однак надмірний ріст цієї кількості спо-

лучений із зайвою витратою сил і матеріальних 

засобів. Тому спочатку встановлюється необхід-

ний рівень якості обслуговування, а потім — мі-

німальна кількість обслуговуючих одиниць, при 

якій цей рівень може бути досягнутий [3, c. 68].

При розв’язуванні подібних задач майже за-

вжди необхідно враховувати вплив випадкового 

елементу на потік досліджуваного явища. Кількість 

вступних заявок не є постійним, а випробовує ви-

падкові коливання. Час обслуговування заявок 

також не є стандартним, а підданий випадковим 

коливанням від однієї заявки до іншої. Усі ці еле-

менти випадковості не мають характеру невеликих 

«збурювань», що порушують плавний і закономір-

ний хід явища; навпроти, вони є основною рисою у 

картині досліджуваних процесів [4, c. 96].

У теорії масового обслуговування потік вимог 

описується за допомогою пуассонівського процесу, 

що визнає моменти настання 0 < τ1 < ... < τ
n
 < ... < 

яких-небудь випадкових подій. У пуассонівсько-

му процесі кількість подій, що відбуваються про-

тягом будь-якого фіксованого інтервалу часу, має 

розподіл Пуассона й незалежну кількість подій, 
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що відбуваються у непересічні проміжки часу. По-

тік подій, що має властивості стаціонарності, ор-

динарності й відсутність наслідку, визначається як 

найпростіший, або пуассонівський, потік.

Припустимо, μ(s, t) —кількість подій, момен-

ти настання яких τ
t
 задовольняють нерівностям 

0 ≤ s ≤ τ
t
 ≤ t, і нехай λ(s, t) — математичне сподіван-

ня μ(s, t). У цьому випадку маємо пуассонівський 

процес при будь-яких 0 ≤ s
1
 ≤ t

1
 ≤ s

2
 < t

2
 ≤ ... ≤ s

r
 < t

r
, 

випадкові величини μ(s
1
, t

2
), μ(s

2
, t

2
), …, μ(s

r
, t

r
) не-

залежні й імовірність того, що μ(s, t) = n, дорівнює
 ( , )

( ( , ))

!

s t ne s t

n

−λ λ
.

В однорідному пуассонівському процесі 

λ(s, t) = a(t – s), де a — середня кількість подій в 

одиницю часу, відстані τ
n
 – τ

n–1
 між сусідніми мо-

ментами τ
n
 незалежні й мають показовий розподіл 

із щільністю ae–at, t ≥ 0.

Розподіл Пуассона — досить розповсюдже-

ний і важливий розподіл, що має застосування 

як у теорії ймовірностей, так і в математичній 

статистиці. Багато практичних задач зводяться 

в остаточному підсумку саме до розподілу Пуас-

сона. Він використовується у тому випадку, коли 

число незалежних випробувань велике, а ймовір-

ність появи події у кожному окремо взятому ви-

пробуванні досить мала [5, c. 158]

Випадкова величина має розподіл Пуассона, 

якщо її можливі значення 0, 1, 2, …, m (нескінчен-

на, але злічена множина значень), а їх відповідні 

ймовірності появи події m раз у n випробуваннях 

виражаються формулою:

 ( ), 0,1, 2, ...
!

m

mP e m
m

−λλ
= = ,

де λ — математичне сподівання, або середнє чис-

ло появ події у n випробуваннях.

Зміст параметра λ полягає в рівності одно-

часно й математичному сподіванню й дисперсії 

випадкової величини, розподіленої за законом 

Пуассона, тобто λ = M(X) = D(X).

У цей час актуальним є застосування усіх 

можливостей сучасного системного моделювання 

й математичних методів для вибору стратегії роз-

витку туристичного бізнесу при рішенні практич-

них задач модернізації туризму в Україні й міжна-

родних тенденцій у його розвитку.

Наявність засобів розміщення й кількість місць 

у них є важливим показником туристського потен-

ціалу курортних зон. Оскільки в регіоні спостеріга-

ється диференціація засобів розміщення за рівнем 

комфортності, кількість місць у готелях із найкра-

щими умовами може виявитися обмеженою. Об-

меженість місць розміщення в готелі призводить до 

втрати певного числа клієнтів. Особливо яскраво 

цей момент проявляється під час курортного сезону.

Ми проаналізували теоретичні аспекти необ-

хідності застосування теорії масового обслугову-

вання в туризмі. Далі за допомогою математич-

ного моделювання загального числа заявок від 

туристів до туристичного комплексу розробляєть-

ся модель визначення кількості номерів з обліком 

ризикованих інвестиційних вкладень.

Для розробки моделі необхідно досліджувати 

функцію розподілу випадкової величини: кіль-

кість вступних заявок за час t.

Для цього потрібно проаналізувати статис-

тичні дані щодо кількості ночівель в одному із 

туристичних комплексів n. Виявилося, що випад-

кова величина X кількості заявок за час t, що над-

ходять для оформлення, розподілена за законом 

Пуассона, тобто ймовірність того, що X прийме 

певне значення т, виражається формулою:

 ( ), 0,1, 2, ... ,
!

m
a

m

a
P e m

m

−= =   (1)

де a — деяка додатна величина, називана параметром 

закону Пуассона. Відомо, що у розподілу Пуассона 

параметр a дорівнює математичному сподіванню ви-

падкової величини, а дисперсія випадкової величи-

ни, розподіленої за законом Пуассона, дорівнює її 

математичному сподіванню, тобто a = M(X) = D(X).

Цю властивість часто застосовують на прак-

тиці для розв’язання питання, чи правдоподібна 

гіпотеза про те, що випадкова величина розподі-

лена за законом Пуассона.

Розрахунки математичного сподівання й дис-

персії випадкової величини X (кількості заявок) 

за спостереженнями за 2011 рік у туристичному 

комплексі, показали, що математичне сподівання 

M(X) = 66,89, а дисперсія D(X) = 204,29.

Таким чином, використовуючи результат до-

слідження кількості заявок і встановивши функ-

цію розподілу цієї випадкової величини, роз-

глянемо задачу визначення необхідної кількості 

готельних номерів.

Потік заявок, як установлено, є випадковим 

пуассонівським процесом:

 ( ) ( ) ( ), ,
!

n

t

n

t
f t e P n t

n

−λλ
= =  (2)

де P(n, t) — імовірність того, що за час t надійде 

в туристичний комплекс рівно n заявок; λ — се-

реднє число заявок в одиницю часу. Формулу (2) 

можна інтерпретувати в такий спосіб. Фіксуємо 

час t = t
0
 на рівні заданого нормативу часу при-

йняття заявки у даному туристичному комплексі. 

Фіксуємо також P = P
0
 на рівні вільних номерів 

для недопущення нагромадження заявок у черзі. 

У цьому випадку із рівняння

 ( ) ( )
00

0 0
,

!

n

t

n

t
f t e P

n

−λλ
= =   (3)

можемо одержати невідому величину n, що позна-

чає, яку кількість заявок необхідно прийняти ту-

ристичному комплексу за час t
0
, щоб гарантувати 

заселення для усіх заявок з імовірністю P
0
. Знай-

шовши із рівняння (3) величину n(t
0
,

 
P

0
), розраху-

ємо необхідну кількість номерів, щоб виконати 

нормативи часу t
0
 і гарантії P

0
. Для цього досить 
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знати середнє число заявок λ, що може виконати 

один туристичний комплекс в одиницю часу. Тоді 

число паралельних каналів оформлення й конт-

ролю вантажів N визначиться за формулою:

 
( )0 0

0

,
.

n t P
N

t
=

λ ⋅
  (4)

Розв’язання рівняння (3) можна одержати, 

застосувавши наступний метод. Перепишемо (3) 

у вигляді:

 ( ) 0

0 0
!

n tt P e nλλ ⋅ = .

Прологарифмувавши праву й ліву частини 

цього рівняння, одержимо:

 
0 0 0

ln ln ! lnn t n P tλ = + + λ .

Звідси маємо:

 0 0

1 0

1
ln ln .

ln

n

s

n s P t
t=

⎛ ⎞
= + + λ⎜ ⎟ λ⎝ ⎠

∑   (5)

З огляду на те, що за змістом n — ціла величи-

на, як правило, невелика, розв’язання рівняння 

(5) можна одержати за допомогою методу просто-

го перебору n або методу дихотомій при n ∈ [1, N], 

де N — деяке ціле число.

Висновки. Отже, із використанням запро-

понованої моделі для туристичного комплексу 

було розраховано необхідну кількість номерів для 

прий няття вступних заявок. При цьому врахову-

вався заданий рівень необхідного заселення й не-

допущення нагромадження заявок у черзі.
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УДК 330.15 Л. І. Міхов

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ В УКРАЇНІ

Анотація. У статті висвітлено позитивні й негативні чинники, притаманні вітчизняному організацій-

но-економічному механізму регулювання цін у природних монополіях з особливим приділенням уваги головним 

факторам впливу щодо їх удосконалення.

Ключові слова: природні монополії, суб’єкти господарювання, регулювання цін, енергетика, транспорт, 

реструктуризація, конкуренція, реформи, державне регулювання.

Summary. This article discusses the positive and negative factors inherent in the domestic organizational and 

economic mechanism of price regulation in natural monopolies with special attention given to the impact of the main 

factors for their improvement.

Key words: natural monopolies, subjects of management, price regulation, energy, transport, restructuring, 

competition, reforms, government regulation.

Постановка проблеми. У процесі інституці    й-

ного розвитку ринкових структур різноманітних 

галузей реального сектору економіки України осо-

блива увага повинна приділятися тим видам еко-

номічної діяльності, що відносяться до природних 

монополій. У природних монополіях через техно-

логічні, економічні та і    нші умови виключаються 

або обмежуються фактори конкуренції, а резуль-

тативність їх діяльності пов’язується головним чи-

ном з «ефектом природного масштабу», який до-

зволяє підприємству-монополісту забезпечувати 

товарами або послугами всю місткість ринку.

Існування й розвиток природних монополій 

здебільшого адекватні характеру їх взаємозв’язків 


