
УДК 330.341
Сидоренко О. В.

доктор економічних наук, 
професор кафедри маркетингу та управління бізнесом, 

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

ОСОБЛИВОСТІ КОГНІТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ У ВИРІШЕННІ
УПРАВЛІНСЬКИХ ЗАДАЧ

В умовах комплексного аналізу діяльності більшості господарських 
систем, виявлення ключових внутрішніх та зовнішніх факторів, що впливають на 
них, особливо в умовах вирішення складних управлінських задач, таких як 
пошуку стратегій розвитку, потрібно передбачити усі варіанти розвитку ситуації 
на усьому етапі досягнення цілей.

Неоднозначність функціонування таких систем ускладнює процес 
розробки прогнозних сценаріїв, оскільки для них характерна велика кількість 
елементів, зв'язків і взаємодій між ними, складність структури, утвореної цими 
елементами (багатошарова, ієрархічна і т.п.), акумуляція проблем через слабкі 
взаємодії між елементами; динаміка системи, непередбачуваність її поведінки; 
синергізм частин і цілого; хаотична впорядкованість системи (комунікативність, 
ієрархічність), її розвиток і самоорганізація. Іншими словами -  потрібно 
врахувати ризики, які можуть спрямовувати ситуацію як в позитивному, так і в 
негативному напрямках.

Для формалізації пошуку необхідного сценарію розвитку цікавим 
інструментом може стати метод когнітивного моделювання.

Когнітивний аналіз слабоструктурованої системи і її моделювання 
спрямовані на розробку формальних моделей і методів, які підтримують 
інтелектуальний процес вирішення проблем системи завдяки врахуванню в 
моделях когнітивних можливостей «сприйняття, уявлення, пізнання, розуміння, 
пояснення суб'єктів управління системи». Основним завданням при цьому є 
з'ясування механізму функціонування системи (механізму явищ і процесів, що 
відбуваються в системі), прогнозування розвитку системи, управління нею, 
визначення можливостей її пристосування до умов тощо.

У задачах управління когнітивне моделювання -  це, в першу чергу, 
побудова когнітивної карти, структурними елементами якої виступають базисні 
фактори (концепти) й причинно-наслідкові зв'язки між ними. Когнітивна карта 
відображає суб'єктивні уявлення експертів (індивідуальні або колективні) щодо 
досліджуваної проблеми або ситуації, пов'язаної з функціонуванням та 
розвитком слабкоструктурованих структур. Технологічно в когнітивній карті 
виділяються цільові і базові концепти, на які можна впливати, а розробка 
сценаріїв розвитку означатиме виявлення динаміки зміни стану системи 
розвитку та аналіз зміни значень цільових та проміжних концептів залежно від 
зміни значень деяких (базових) вхідних, тобто вирішення управлінської задачі. 
(Цільові фактори -  це найбільш важливі фактори, зміни в яких мають
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найбільший інтерес. Базові фактори -  фактори, на які подаються керуючі 
імпульси (вплив) в модель).

Отже, загалом когнітивне моделювання дозволяє проаналізувати 
взаємодію і взаємовплив факторів, причинно-наслідкові зв'язки, різні процеси, 
що протікають всередині системи управління розвитком, взаємодію із 
зовнішнім середовищем, виявити рівень впливу факторів на поточну ситуацію, 
визначити потенціал системи до розвитку, і на цій основі обґрунтувати 
необхідні управлінські дії і рішення. Когнітивна модель пояснює, на який 
складовий елемент або взаємозв'язок елементів необхідно впливати, з якою 
силою і в якому напрямку, щоб досягти встановленої мети з найменшими 
витратами .

Особливістю ж сценарного прогнозу, отриманого за допомогою 
когнітивної моделі, є те, що він характеризує тенденцію розвитку процесів, 
точніше, різні можливі тенденції розвитку (наслідки) при гіпотетичних змінах 
елементів або їх сполучень (причини) у майбутньому.
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