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Постановка проблеми. Використання когнітивних карт в якості моделей 
для прийняття управлінських рішень в системі – туризм, які дозволяють 
прийняти рішення відносно факторів туризму. 

Метою є дослідження головних чинників, що впливають на розвиток 
туризму в Україні. 

Основні матеріали дослідження. Серед багатьох вихідних базисних 
факторів виділяється сукупність так званих керуючих факторів – вхідних 
факторів когнітивної моделі, через які керуючі фактори впливають на модель. 
При досліджені системи було виокремлено одинадцять основних факторів, 
що впливають на туризм.  

 
Рис.1. Когнітивна карта напрямків взаємозв'язків системи туризм 
 
Таким чином, можна зробити висновок, що з розглянутих факторів 

найбільш активними є важелі, які позитивно впливають на цільові 
фактори: готельний бізнес, екскурсійне обслуговування, соціальні гарантії 
(державна підтримка), послуги туроператорів. 

Розглянуті сценарії дозволяють зробити висновок, що основними 
факторами, які впливають на зміни в системі туризм є: готельний бізнес, 
екскурсійне обслуговування. 
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Рис. 2. Схема впливу основних факторів системи продуктивність праці 

 
Погіршення показників одного з них призводить до негативних 

наслідків в системі і, навпаки, поліпшення – суттєво збільшує показники 
інших цільових факторів системи.  

Когнітивне моделювання в системі туризм дозволяє описати його 
структуру, взаємодію і взаємовплив його складових, причинно-наслідкові 
взаємозв'язки між ними; різні процеси, що протікають у ньому, їх 
взаємодію із зовнішнім середовищем, виявити вплив зовнішнього 
середовища на поточну ситуацію, прогнозувати величини факторів, і вже 
на цій основі обґрунтувати необхідні управлінські дії для вирішення 
проблем, що виникають у системі 

Висновки: Сформована цілісна методика когнітивного моделювання 
задачі управління туризму, що дозволяє моделювати і оцінювати 
застосування різних стратегій (перш за все, якісних) при прийнятті 
управлінських рішень. 
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