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розвиток економіки. 

На різних етапах розвитку міжнародного ринку туристичних 

послуг співвідношення значимості факторів, різних за змістом, 

характером дії і тривалості впливу на кон‘юнктуру ринку, суттєво 

змінюється. У теперішніх умовах домінуючого значення набули 

економічні та соціальні кон‘юнктуроутворювальні фактори.  

Експерти дослідницького відділу «Deutsche Bank» вважають, що 

наявний спад у світовій економіці більш суттєво негативно вплине на 

кон‘юнктуру міжнародного ринку туристичних послуг, а ніж 

терористичні акти у вересні 2001 року чи епідемія „пташиного‖ грипу в 

країнах Азії наприкінці 2002 року або загроза „свинячого грипу‖ у              

2008 році в Мексиці. Прямим підтвердженням цього є той факт, що 

кількість ділових поїздок у 2012 році, за даними Всесвітньої туристичної 

організації, скоротилась на 15 % [1;2].  

Таким чином, економічна нестабільність у поєднанні з 

невизначеністю, посилена нестійкістю ринку туристичних послуг у 

різних туристичних макрорегіонах світу, зниження рівня довіри серед 

споживачів і підприємств будуть продовжувати впливати на величину 

попиту на міжнародному ринку туристичних послуг у короткостроковій 

та середньостроковій перспективі. Але при явних ознаках оздоровлення 

світової економіки найважливіші індикатори кон‘юнктури міжнародного 

ринку туристичних послуг будуть покращуватись.  
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схеми раціонального управління персоналом. Багато компаній почали 

працювати із закордонними партнерами, тому світові стандарти обліку 

вимагають стандартизації й найшвидший  спосіб виконати це завдання 

це використовувати нові комп'ютерні системи й програмні комплекси. 

Нагадаємо, що основним завданням управлінського обліку є 

висвітлення інформації у такому вигляді та формі, які потрібні 

керівникові. Причому ця інформація повинна бути достовірною, 

систематизованою, відповідно згрупованою або деталізованою, а 

також, зручною для користування з використанням сучасних 

комп'ютерних систем і програмних комплексів.  

Основні дані, що використовуються для прийняття 

управлінських рішень, частково формують на основі інших видів 

обліку – бухгалтерського, статистичного, виробничого, податкового. 

Управлінський облік поєднує кілька прикладних економічних наук і в 

цьому бачиться його велика перевага, оскільки саме на перетинанні 

наук при використанні різних наукових методів відбуваються істотні 

прориви до нових знань і технологіям, тобто  метод управлінського 

обліку, по-перше, не ідентичний фінансовому обліку, а по-друге це 

поняття частково включає всі інші мети обліку. 

Облік повинен бути системним, операційним і одночасно 

забезпечувати стратегічний розвиток підприємства. Концепція методу 

обліку повинна передбачати комплексний системний підхід, на основі 

якого може існувати система обліку, що здатна забезпечити вирішення 

економічних проблем макро - і мікро- рівнів. Тому, на нашу думку, 

найбільш перспективним у глобальному сенсі є стратегічний 

управлінський облік. 
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