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АНАЛІЗ ФАКТОРІВ СИСТЕМИ – ТУРИЗМ 

 

Анотація.  У роботи розкриваються тенденції розвитку туризму в Україні. 

Особлива увага приділяється когнітивному моделюванню факторів: визначення 

головних факторів та побудова сценаріїв для цих факторів. Робота є 

дослідженням головних чинників туризму, що впливають на розвиток туризму в 

Україні. Як і раніше є недостатньо розвиненою туристська інфраструктура,  

темпи розвитку і модернізації її основних елементів. 

Ключові слова: туризм, когнітивне моделювання, сценарій, важелі, 

фактори, оптимальні стратегії. 

Abstract. The article reveals the trends in the development of tourism in Ukraine. 

Particular attention is paid to cognitive modeling of factors: determining the main 

factors, and building scenarios for these factors. Research and analysis of the main 

factors of tourism in Ukraine makes it possible to improve the work of this sector of 

the industry; budget revenue. 

Keywords: tourism, cognitive modeling, scenarios, leverage, factors, optimal 

strategies. 

 

Сфера туризму в регіонах України перебуває на етапі постійного розвитку, 

що обумовлено низькою конкурентоспроможністю наявної туристичної 

інфраструктури, відсутністю належного фінансування об’єктів туризму, високим 
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рівнем зносу наявних фондів готельного господарства, незадовільним станом 

автомобільних доріг, відсутністю інформації щодо наявних туристичних 

ресурсів.   

При досліджені системи було виділено одинадцять основних факторів, які 

впливають на туризм.  

На основі визначених факторів був проведений когнітивний аналіз моделі 

покращання туризму, який полягав у дослідженні залежності системи, 

дослідженні причинно-наслідкових шляхів та поширенні збурень у моделі 

(рис.1) [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Когнітивна карта взаємозв’язків факторів системи туризм 

 

На підставі карти напрямків взаємозв’язків системи туризм (рис.1) складено 

когнітивну матрицю взаємозв’язків параметрів, де при позитивному зв’язку 

збільшення значення причини приводить до збільшення наслідків, а при 

негативному зв’язку значення причини приводить до зменшення значення 

слідства [1]. 

Фактори, які більше піддаються впливу з боку системи туризм: Х1 – безпека 

життєдіяльності, Х7 – соціальні гарантії (державна підтримка), Х8 – послуги 

готельний бізнес Х3 

екскурсійне 

обслуговування– Х4 

спортивний туризм - 

Х5 

 

сфера розваг - Х6 

 

соціальні гарантії (державна 

підтримка) –Х7 

кадрове забезпечення  

– Х10 

послуги 

туроператорів  

- Х8 

туристичний 

потенціал - Х9 

транспортне 

забезпечення– Х1 

 

дозвілля  – Х11 

 

доходи населення - 

Х2 
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туроператорів, Х9 – туристичний потенціал. 

В таблиці 1 наведено аналіз впливу факторів на систему туризм. 

Таблиця 1 

Аналіз впливу факторів на систему туризм 

Фактор 
Стимулюва

ння 

Гальмуванн

я 
Інтерпретація фактору 

Х1 – 

транспортне 

забезпечення 

Сильно 

взаємодіє, 

активний. 

Слабко 

взаємодіє, 

активний 

Фактор має високу ступінь 

взаємодії і потрапляє під вплив 

інших факторів. 

Х2 – доходи 

населення 

Сильний 

рівень 

взаємодії, 

пасивний 

Сильна 

взаємодія, 

пасивний 

Зміна доходів населення є 

цільовим фактором управління 

системою. Фактор має високу 

ступінь взаємодії і потрапляє під 

вплив інших факторів.  

Х3 –   

готельний 

бізнес 

Сильно 

взаємодіє, 

активний 

Слабка 

взаємодія, 

пасивний 

Фактор активно впливає на 

систему, що робить його 

ідеальним важелем управління 

системою.  

Х4 –  

екскурсійне 

обслуговуван

ня 

Середній 

рівень 

взаємодії, 

активний 

Середній 

рівень 

взаємодії, 

середня 

активність 

Активність факторах в матриці 

гальмування значно нижче, ніж 

у матриці прискорення, що 

робить його ідеальним важелем 

управління системою.  

 Х5 –  

спортивний 

туризм 

Слабка 

взаємодія 

пасивний 

Слабка 

взаємодія 

пасивний 

Фактор слабко впливає на зміну 

системи, в даний час він 

пасивний. Фактор може бути 

використаний як індикатор.  

Х6 –  сфера  

розваг 

Слабка 

взаємодія 

активний 

Слабка 

взаємодія 

активний  

Фактор слабко впливає на зміну 

системи, в даний час він 

пасивний. Фактор може бути 

використаний як індикатор.  

Х7 –  

соціальні 

гарантії 

(державна 

підтримка) 

Сильно 

взаємодіє, 

активний, 

Середній 

рівень 

взаємодії, 

активний 

Фактор може бути 

використаний як важіль 

управління станом. Чим 

сильнішою є державна 

підтримка, тем вищою є туризм 

Х8 – послуги 

туроператорі

в 

Сильно 

взаємодіє, 

активний 

Середній 

рівень 

взаємо-дії, 

активний 

Фактор не залежить від зміни 

системи, сам же активно 

впливає на неї, що робить його 

ідеальним важелем управління 

системою.  

Х9 – 

туристичний 

потенціал 

Слабко 

взаємодіє, 

активний 

Слабко 

взаємодіє, 

активний 

Фактор може бути 

використаний, як індикатор.  
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Х10 –  кадрове 

забезпечення 

Сильний 

рівень 

взаємодії, 

пасивний 

Сильний 

рівень 

взаємо-дії, 

середня 

активність 

Фактор має високу ступінь 

взаємодії з системою і підпадає 

під вплив інших елементів 

системи. Зміна факторах є 

цільовим в управлінні 

системою. 

Х11 –  

дозвілля 

Слабко 

взаємодіє, і 

пасивний 

Слабко 

взаємодіє і 

пасивний 

Фактор слабко діє на зміну 

системи,  зараз він пасивний. 

Фактор може бути 

використаний, як індикатор.  

Прискорюють систему туризм чинники за наступним ранжируванням: Х10, 

Х2, Х4, Х7, Х8, Х6, Х5. При цьому сильна активність проявляється у чинників Х9, 

Х3, Х12, Х8, Х4, Х6, Х7. 

З усіх факторів на підставі результатів аналізу чутливості виділені: 

1. цільові фактори – зміна або стабілізація яких є метою управління 

системою туризм; 

2. фактори важелі управління-керуючі фактори, потенційно впливають на 

систему туризм; 

3. фактори індикатори – відображають і пояснюють розвиток процесу у 

проблемній ситуації. 

Фактори, які активно впливають на систему, можна представити так за їх 

впливом (рис.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Схема впливу головних факторів системи туризм 

 

Таким чином, фактори системи туризм можна розбити на групи. До 

Х8 

ТУРИЗМ Х2 

Х1

Х1 

Х4 

Х3 

Х7 
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цільових факторів належать: Х1 – транспортне забезпечення, Х2 – доходи 

населення, Х10 – кадрове забезпечення.  

Фактори-важелі системи туризм (керуючі) – це потенційно можливі важелі 

впливу на ситуацію: Х3 – готельний бізнес, Х4 – екскурсійне обслуговування, Х7 

– соціальні гарантії (державна підтримка), Х8 – послуги туроператорів. 

Розглянуті сценарії дозволяють зробити висновок, що основними 

факторами, які впливають на зміни в системі туризм є: Х3 – готельний бізнес, 

Х4  – екскурсійне обслуговування. Погіршення показників одного з них 

призводить до негативних наслідків в системі і, навпаки, поліпшення – суттєво 

збільшує показники інших цільових факторів системи.  
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