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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Програмою дисципліни “Оцінка готельного бізнесу і туризму та 
управління проектами” передбачено вивчення питань теорії таі прак-
тики оцінки готельного бізнесу і туризму на основі розробок вітчиз-
няних та зарубіжних учених, а також питань ефективного управління 
проектами у сфері готельного і туристичного комплексу в сучасних 
умовах розвитку ринкової економіки в Україні.

Мета дисципліни — вивчення сучасних положень в теорії та 
практиці оцінки вартості готельного бізнесу і туризму не тільки для 
обґрунтування розумних цін при купівлі-продажу готельного бізне-
су або оцінки його як діючого, а й практичного використання оцінки 
вартості для прийняття кращих управлінських рішень для організації 
ефективного бізнесу та управління проектами його реалізації.

Після вивчення дисципліни студенти повинні знати:
• перспективи розвитку та правові основи забезпечення ефектив-

ної діяльності підприємств галузі туризму в Україні в цілому та 
становлення цілісної системи прийняття й обслуговування за-
рубіжних і вітчизняних туристів;

• основи концепцій оцінки готельного бізнесу та туризму;
• засоби формування інформаційної бази для визначення оцінки 

готельного бізнесу і туризму;
• теоретичні основи оволодіння мистецтвом ефективного управ-

ління проектами у сфері готельного бізнесу та туристичного 
комплексу; 

• основні аспекти успішного планування, управління і контролю 
за реалізацією готельних і туристичних бізнес-проектів (особ-
ливо малих);

• проблемні питання обліку і оподаткування у сфері готельного і 
туристичного бізнесу;

• роль і місце інновацій в індустрії туризму та інвестицій в го-
тельно-туристичний бізнес; 

• сучасні підходи до створення, розширення і напрямів розвитку 
туристичних та готельних комплексів. 

Спираючись на здобуті теоретичні знання під час практичних і са-
мостійних занять, студенти повинні вміти:

• робити оцінку готельного бізнесу і туризму з метою забезпечен-
ня балансу інтересів у роботі з покупцями (продавцями) цього 
бізнесу, кредиторами, страховими компаніями, інвесторами та 
ін.;
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• розраховувати, аналізувати й оцінювати варіанти проектів як 
основних засобів планування та визначення основних напрямів 
використання ресурсів бізнес-структур; 

• приймати ефективні управлінські рішення у сфері розширення 
та реконструкції готельного і туристичного бізнесу в Україні; 

• оцінювати конкурентоздатність персоналу для забезпечення 
конкурентних переваг готельних і туристичних бізнес-струк-
тур.

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН 
дисципліни 

“ОціНКА  гОТЕЛЬНОгО  біЗНЕСу  і  ТурИЗМу  
ТА  уПрАВЛіННЯ  ПрОЕКТАМИ”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

1 2
змістовий модуль і. теоретичні аспекти оцінки готельного 
бізнесу і туризму

1 Ключові терміни, визначення і поняття, що характеризують 
готельний бізнес і туризм, їх оцінка й управління проектами

2 Поняття про готельні і туристичні комплекси. Напрями їх 
розвитку в світі, особливості та проблеми розвитку в Україні

3 Класифікація готельних і туристичних бізнес-структур 
при оцінці готельного бізнесу і туризму. Туризм і екологія. 
Сучасні загрози міжнародному туризму

4 Необхідність і сутність оцінки вартості, основних підходів 
і методів оцінки, нормативно-правові акти

5 Міжнародні стандарти оцінки вартості, види вартості 
та підходи до практичної оцінки готельно-туристичного 
бізнесу, основні етапи оцінювання

6 Класифікація вартості в оцінці та сучасний набір оціночних 
принципів для готельно-туристичного бізнесу

7 Фактор часу в розрахунках оцінки готельно-туристичного 
бізнесу
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1 2
8 Система інформації в оцінці вартості готельно-туристичної 

власності
9 Напрями трансформації української бухгалтерської звітності 

у зв’язку з міжнародними стандартами обліку для оцінки 
вартості готельно-туристичного бізнесу

10 Етапи та процедури оцінки готельно-туристичного бізнесу
11 Сутність сучасних підходів до оцінки вартості, проблеми 

обліку та оподаткування в готельно-туристичному бізнесі
змістовий модуль іі. Особливості ринку оцінюючих послуг 
і управління проектами

12 Оцінка комплексу сучасних проблем на ринку оцінюючих 
послуг у системі проектів з прийому та обслуговування 
зарубіжних і вітчизняних туристів

13 Планування та реструктуризація діючих 
готельно-туристичних бізнес-структур

14 Бізнес-планування й особливості реалізації 
готельно-туристичних бізнес-проектів

15 Фінансовий план, структура готельно-туристичних 
бізнес-проектів, оцінка ризику

16 Перевірка, контроль і шляхи вирішення проблем 
при реалізації готельно-туристичних бізнес-проектів

17 Правове та нормативно-методичне забезпечення реалізації 
проектів у готельно-туристичному бізнесі

18 Фінансові, матеріальні та інші види забезпечення реалізації 
проектів у готельно-туристичному бізнесі

19 Інформаційна підтримка оцінки готельного бізнесу і туризму 
та управління проектами
змістовий модуль ііі. Підвищення ефективності готельного 
бізнесу і туризму

20 Варіанти стратегій, концепції підвищення ефективності 
продуктивності та якості готельно-туристичного бізнесу

21 Оцінка позиції конкурентів з управління проектами 
для підвищення ефективності, продуктивності та якості 
обслуговування туристів
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1 2
22 Мікроекономічні аспекти оцінки готельного бізнесу і туризму 

та управління проектами
23 Сутність інтелектуального капіталу при оцінці готельного 

бізнесу і туризму та управління проектами
24 Аудит інтелектуального капіталу в готельно-туристичному 

бізнесі
25 Управління знаннями і корпоративна пам’ять 

готельно-туристичних бізнес-структур
26 Основні шляхи підвищення об’єктивності оцінки 

готельно-туристичного бізнесу та ефективності управління 
проектами

Разом годин: 108

ЗМіСТ 
дисципліни 

“ОціНКА  гОТЕЛЬНОгО  біЗНЕСу  і  ТурИЗМу  
ТА  уПрАВЛіННЯ  ПрОЕКТАМИ”

змістовий модуль і.   теоретичні аспекти оцінки готельного 
бізнесу і туризму

Тема 1. Ключові терміни, визначення і поняття, 
що характеризують готельний бізнес і туризм, 
їх оцінка й управління проектами

Туристична індустрія в Україні вчора, сьогодні, завтра. Визначен-
ня туристичного та готельного продукту. Терміни, визначення та по-
няття, їх тлумачення для однозначного розуміння і використання в 
практичній роботі менеджерів готельного бізнесу та туризму.

Література: основна [5; 6; 9]; 
додаткова [16; 29; 36]

Тема 2. Поняття про готельні і туристичні комплекси. 
Напрями їх розвитку в світі, особливості 
та проблеми розвитку в україні

Поняття готельних і туристичних комплексів. Фактори, що виз-
начають розвиток готельного та туристичного комплексів. Напрями 
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розвитку готельного та туристичного бізнесу у провідних туристич-
них країнах. Особливості, проблеми та шляхи розвитку готельно-ту-
ристичних комплексів в Україні.

Література: основна [8; 9]; 
додаткова [18; 28; 46]

Тема 3. Класифікація готельних і туристичних 
бізнес-структур при оцінці готельного бізнесу 
і туризму. Туризм і екологія. Сучасні загрози 
міжнародному туризму

Ознаки класифікації за профілем діяльності, рівнем спеціалізації, 
кількістю стадій життєвого циклу послуг. Методичний підхід до ко-
дування для автоматизації та інформаційного пошуку. Питання еко-
логії в готельно-туристичній сфері для розвитку стійкого туризму. 
Загрози міжнародному туризму та шляхи їх попередження.

Література: oсновна [3; 4; 8]; 
додаткова [17; 38; 51]

Тема 4. Необхідність і сутність оцінки вартості, основних 
підходів і методів оцінки, нормативно-правові акти

Значення оцінки при визначенні вихідної та майбутньої вартості 
проекту розвитку готельно-туристичного бізнесу. Мета оцінки вар-
тості. Оціночна діяльність в Україні, випадки проведення обов’язкової 
оцінки. Ціни на послуги: основна характеристика, види, методи вста-
новлення та регулювання. Нормативно-правові акти.

Література: oсновна [6; 7; 8];
додаткова [20; 21; 24]

Тема 5. Міжнародні стандарти оцінки вартості, види 
вартості та підходи до практичної оцінки 
готельно-туристичного бізнесу, основні етапи 
оцінювання

Міжнародний комітет зі стандартів оцінювання. Організація стан-
дартів оцінювання, їх характеристика. Посібник з використання та 
виконання стандартів оцінювання, змістова частина посібників, види 
вартості оцінки готельно-туристичного бізнесу, що відрізняються від 
ринкової вартості.

Література: oсновна [6; 7; 10; 13]; 
додаткова [26; 27; 35]
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Тема 6. Класифікація вартості в оцінці та сучасний набір 
оціночних принципів для готельно-туристичного 
бізнесу

Класифікація вартості при оцінці залежно від призначення оцін-
ки. Вартість в обміні та вартість у використанні. Принципи оцінки 
вартості, засновані на уявленнях користувача, пов’язаних з ринковим 
середовищем, синтез різноманітних груп принципів оцінки власності 
готельно-туристичного бізнесу.

Література: oсновна [10; 12; 14]; 
додаткова [15; 37; 50]

Тема 7. Фактор часу в розрахунках оцінки 
готельно-туристичного бізнесу

Поточна оцінка грошових потоків, складні відсотки і дисконту-
вання. Міжнародні таблиці основних функцій складного відсотка, 
ануїтет. Оцінка бізнесу як вид економічної роботи, практика оціноч-
ної діяльності за кордоном, напрями розвитку оціночного бізнесу в 
Україні.

Література: oсновна [4; 5; 9; 12]; 
додаткова [16; 28; 38]

Тема 8. Система інформації в оцінці вартості 
готельно-туристичної власності

Загальні дані необхідні для оцінки готельно-туристичного бізне-
су, дані про стан ринку послуг. Спеціальні дані про бізнес-структуру 
та порівняльний продаж. Конкретні джерела інформації та бухгал-
терського обліку. Бухгалтерська звітність у вирішенні завдань оцінки 
готельно-туристичного бізнесу. Основні форми фінансової звітності 
в процедурах оцінки бізнесу.

Література: oсновна [6; 11; 13]; 
додаткова [29; 30; 33; 58]

Тема 9. Напрями трансформації української бухгалтерської 
звітності у зв’язку з міжнародними стандартами 
обліку для оцінки вартості готельно-туристичного 
бізнесу

Необхідність і методи трансформації бухгалтерської звітності ук-
раїнських готельно-туристичних бізнес-структур згідно з міжнарод-
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ними стандартами бухгалтерського обліку для вирішення завдань 
оцінки бізнесу. Основні моделі облікових систем. Витрати, прибутки, 
збитки і активи в системі ОААР.

Література: oсновна [2; 3; 10]; 
додаткова [20; 24; 25]

Тема 10.  Етапи та процедури оцінки готельно-туристичного 
бізнесу 

Способи трансформації української бухгалтерської звітності згід-
но з ОААР. Логіка та алгоритм трансформації. Зміст і послідовність 
дослідження готельно-туристичних бізнес-структур. Етапи транс-
формації. Перелік активних та пасивних розділів і статей трансфор-
маційного балансу.

Література: oсновна [8; 12; 13]; 
додаткова [20; 26; 35]

Тема 11.  Сутність сучасних підходів до оцінки вартості, 
проблеми обліку та оподаткування 
в готельно-туристичному бізнесі

Витратний, прибутковий, порівняльний та комплексний підходи 
до оцінки вартості готельно-туристичного бізнесу. Сутність підходів 
і методи оцінки. Напрями удосконалення оціночних методик з вико-
ристанням інтегрального критерію якості обслуговування туристів.

Література: oсновна [2; 10; 13]; 
додаткова [17; 22; 48]

змістовий модуль іі.  Особливості ринку оціночних послуг  
і управління проектами

Тема 12.  Оцінка комплексу сучасних проблем на ринку 
оціночних послуг у системі проектів з прийому 
та обслуговування зарубіжних і вітчизняних 
туристів

Міжнародні контакти в контексті визначення та спільного вирі-
шення проблем розвитку туризму. Проблеми безпеки, правового за-
безпечення, своєчасного реагування на економічні, політичні та при-
родні стрімкі зміни на початку нового тисячоліття.

Література: oсновна [1; 8; 14]; 
додаткова [28; 33; 36; 58]
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Тема 13.  Планування та реструктуризація діючих  
готельно-туристичних бізнес-структур

Сутність і функції планування. Предмет і метод планування у фір-
мі. Загальні принципи, рівні та етапи планування готельного бізнесу і 
туризму. Головні положення методики стратегічного планування роз-
витку готельно-туристичного бізнесу. Фази еволюційного оновлення 
та реструктуризації готельно-туристичних бізнес-структур.

Література: oсновна [2; 9; 12]; 
додаткова [17; 24; 30; 44]

Тема 14.  бізнес-планування й особливості реалізації 
готельно-туристичних бізнес-проектів

Бізнес-планування — основи, принципи, аналіз існуючих методів, 
галузеві особливості, послідовність розробки бізнес-планів у готель-
но-туристичному бізнесі. Комплексна готельно-туристична послуга 
та маркетинг.

Література: oсновна [8; 10; 14]; 
додаткова [18; 21; 29; 31]

Тема 15.  Фінансовий план, структура  
готельно-туристичних бізнес-проектів,  
оцінка ризику

Структура фінансового плану і характеристика його складових: ін-
вестиції, грошові потоки, строк окупності, точка беззбитковості, рента-
бельність. Прогнозування ризику. Переробка плану для посередників. 
Рекомендації щодо розробки проектів для роботи з оцінками.

Література: oсновна [5; 8; 10; 13]; 
додаткова [33; 35; 45]

Тема 16.  Перевірка, контроль і шляхи вирішення проблем 
при реалізації готельно-туристичних  
бізнес-проектів

Авторизація та контроль робіт. Контроль та управління змінами 
і змістом бізнес-проекту. Контроль виконання календарних планів, 
вартості. Інтенсивність і джерела конфліктів протягом життєвого 
циклу бізнес-проекту. Стратегія подолання перешкод на шляху до 
ефективної реалізації готельно-туристичного бізнес-проекту.

Література: oсновна [5; 9; 14]; 
додаткова [27; 38; 48; 54]
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Тема 17.  Правове та нормативно-методичне забезпечення 
реалізації проектів у готельно-туристичному 
бізнесі

Система державного регулювання індустрії туризму: адміністра-
тивна основа розвитку і вклад державного сектора в галузь економіки 
туризму. Нормативні і методичні акти місцевих органів виконавчої 
влади щодо регулювання реконструкції та розвитку готельно-турис-
тичного бізнесу.

Література: oсновна [8; 12; 14]; 
додаткова [18; 38; 54; 58]

Тема 18.  Фінансові, матеріальні та інші види забезпечення 
реалізації проектів у готельно-туристичному 
бізнесі

Ресурсне забезпечення готельно-туристичного бізнесу: персонал, 
капітал, основні та оборотні фонди, матеріально-технологічна база 
готельно-туристичних послуг. Організація виробництва готельно-ту-
ристичного продукту. Облік соціальної інфраструктури і соціальної 
діяльності готельно-туристичного бізнесу.

Література: oсновна [1; 6; 14]; 
додаткова [15; 18; 29]

Тема 19.  інформаційна підтримка оцінки готельного бізнесу  
і туризму та управління проектами

Інвентаризація джерел інформаційної підтримки. Служби під-
тримки готельно-туристичних бізнес-проектів та інформаційні сис-
теми управління проектами. Зростання та основні тенденції розвитку 
ринку інформаційного і програмного забезпечення.

Література: oсновна [1; 5; 12]; 
додаткова [18; 27; 36; 38]

змістовий модуль ііі.  Підвищення ефективності готельного 
бізнесу і туризму

Тема 20.  Варіанти стратегій, концепції підвищення 
ефективності продуктивності та якості 
готельно-туристичного бізнесу

Еволюція технологічних укладів, їх вплив на туризм. Силова, віо-
лентна, патієнтна, з’єднувальна, комутантна, піонерська, експлерент-
на стратегії розвитку готельно-туристичних бізнес-структур. Факто-
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ри продуктивності готельно-туристичних послуг. Процеси, програми, 
інструменти та техніка підвищення ефективності, продуктивності і 
якості послуг.

Література: oсновна [6; 8; 13]; 
додаткова [30; 36; 51]

Тема 21.  Оцінка позиції конкурентів з управління проектами 
для підвищення ефективності, продуктивності 
та якості обслуговування туристів

Конкуренція, конкурентні переваги і конкурентоспроможність. 
Суть аналізу конкурентоспроможності готельно-туристичних послуг. 
Оцінка конкурентоспроможності вітчизняних готельно-туристичних 
бізнес-структур. Напрями забезпечення конкурентоспроможності.

Література: oсновна [3; 8; 10]; 
додаткова [15; 18; 49; 50]

Тема 22.  Мікроекономічні аспекти оцінки готельного бізнесу  
і туризму та управління проектами

Нові стратегії та правила в готельно-туристичному бізнесі на 
сучасному етапі. Концептуальні особливості підвищення продук-
тивності готельно-туристичних послуг і процесуальні особливості. 
Швидкість реакції на зміну зовнішніх умов.

Література: oсновна [3; 5; 12]; 
додаткова [20; 27; 34; 52]

Тема 23.  Сутність інтелектуального капіталу при оцінці 
готельного бізнесу і туризму та управління 
проектами

Сутність та складові інтелектуального капіталу. Значущість інте-
лектуального капіталу в оцінці окремого бізнесу і туризму. Роль тор-
гової марки в бізнесі. Облік ринкових, інтелектуальних, людських та 
інфраструктурних активів при оцінці готельного бізнесу та туризму.

Література: oсновна [1; 6; 13]; 
додаткова [15; 30; 35; 51]
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Тема 24.  Аудит інтелектуального капіталу  
в готельно-туристичному бізнесі

Визначення набору оптимальних параметрів активів у готельно-
туристичному бізнесі. Методи оцінки активів. Документальне офор-
млення цінності активів. Аудит інтелектуального капіталу. Захист 
інтелектуального капіталу.

Література: oсновна [6; 10; 14]; 
додаткова [15; 29; 36; 58]

Тема 25.  управління знаннями і корпоративна пам’ять 
готельно-туристичних бізнес-структур

Знання та інформація. Ідентифікація знань, ступінь деталізації та 
рівень оволодіння. Документальне оформлення знань. Розвиток кор-
поративної бази знань готельно-туристичного комплексу та окремих 
бізнес-структур.

Література: oсновна [2; 8; 13]; 
додаткова [18; 22; 33; 46]

Тема 26.  Основні шляхи підвищення об’єктивності оцінки 
готельно-туристичного бізнесу та ефективності 
управління проектами

Зміни філософії управління, управлінських процесів та корпора-
тивної культури в готельно-туристичному бізнесі. Оцінка ефектив-
ності співробітництва. Моніторинг розвитку оціночних методик в 
Україні та за її межами.

Література: oсновна [1; 5; 14]; 
додаткова [29; 35; 54; 58]

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТрОЛЮ

 1. Організація і впровадження проектів готельного бізнесу.
 2. Основні поняття “бізнес”, “бізнес-проект”, “бренд”, “бенчмар-

кинг”.
 3. Поняття “керування готельними проектами і бізнес-проектами”.
 4. Ознаки проекту й умови виникнення потреб в оцінці готельного 

бізнесу.
 5. Завдання оцінки готельного бізнесу і керування бізнес-проекта-

ми. Основні категорії оцінки готельного бізнесу.
 6. Види і класифікація проектів готельного бізнесу та туризму.
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 7. Життєвий цикл проекту готельного бізнесу, його фази.
 8. Структура і функції складового проекту готельного бізнесу та ту-

ризму.
 9. Учасники готельного бізнес-проекту, їх мета і завдання.
 10. Баланс інтересів учасників проектів готельного бізнесу та туриз-

му. 
 11. Навколишнє середовище бізнесу при організації керування про-

ектами готельного бізнесу та туризму.
 12. Розробка концепції оцінки готельного бізнесу й ефективності ке-

рування бізнес-проектами.
 13. Бізнес-план проекту розвитку готельного бізнесу та туризму.
 14. Комерційна оцінка проекту готельного бізнесу та туризму. 
 15. Технічна оцінка проекту (експертиза) готельного бізнесу.
 16. Економічна оцінка проекту готельного бізнесу. 
 17. Інноваційна оцінка складового готельного бізнес-проекту. 
 18. Інтелектуальна власність у готельно-туристичних бізнес-проек-

тах. 
 19. Організаційно-методичні оцінки готельного бізнесу та туризму. 

Соціальний аналіз проекту.
 20. Критерії та показники оцінки ефективності управління готельно-

туристичним проектом.
 21. Комерційна й економічна оцінка ефективності готельно-турис-

тичного бізнес-проекту.
 22. Поняття “ризик” при організації готельного бізнесу і реалізації 

керування бізнес-проектами.
 23. Критерії та показники класифікації ризиків у готельно-туристич-

ному бізнесі.
 24. Приклади типових ризиків вітчизняних і зарубіжних бізнес- 

проектів у готельно-туристичному бізнесі.
 25. Оцінка ризиків на стадії організації готельного бізнесу, форму-

ванні бізнес-проекту і плануванні розробки.
 26. Внутрішні і зовнішні ризики готельно-туристичного бізнес-про-

екту. 
 28. Методи аналізу ризиків у готельному бізнесі.
 29. Ризики, що підлягають і не підлягають страхуванню в готельно-

туристичному бізнесі.
 30. Принципи і методи керування зниженням ризиків готельно-ту-

ристичних бізнес-проектів.
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 31. Фактори, що впливають на вартість майна у сфері готельного біз-
несу. 

 32. Підходи до оцінки готельного бізнесу та туризму й управління 
проектами.

 33. Дохідний підхід до оцінки готельно-туристичного бізнесу. 
 34. Затратний (майновий) підхід до оцінки готельно-туристичного 

бізнесу.
 35. Об’єкти оцінки в готельному бізнесі, їх характеристика.
 36. Законодавча база для здійснення правової експертизи об’єктів 

майна готельно-туристичного підприємства.
 37. Оціночна діяльність у сфері готельного бізнесу в різних країнах. 
 38. Практичні вимоги до оцінювачів готельного бізнесу та туризму. 
 39. Алгоритм оцінки інвестиційної привабливості готельно-турис-

тичної власності.
 40. Концепція людських ресурсів у сфері готельного бізнесу та ту-

ризму.
 41. Методологічні підходи до оцінки кадрового потенціалу в сфері 

готельного бізнесу.
 42. Методи цілісної експертної оцінки кадрового потенціалу в сфері 

готельного бізнесу та туризму.
 43. Альтернативна вартість проектів у сфері готельного бізнесу.
 44. Прогнозування продаж і витрат за готельно-туристичним проек-

том.
 45. Життєвий цикл проектів виробничої діяльності готельно-турис-

тичних структур.
 46. Формування команди управління проектом розвитку готельного 

бізнесу.
 47. Сутність економічної привабливості проектів реконструкції готе-

лю.
 48. Методи кількісної оцінки ризику проектів виробничої діяльності 

готельно-туристичної структури.
 49. Форма вираження соціального ефекту від впровадження іннова-

цій у готельно-туристичному бізнесі.
 50. Складові формування економічного ефекту бізнес-плану в го-

тельно-туристичній сфері.
 51. Показники, рекомендовані ЮНИДО, для оцінки ефективності 

готельного бізнесу.
 52. Основні етапи аналізу ефективності інноваційної діяльності в 

сфері туризму.
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 53. Принципи антикризового керування інноваційною організацією 
в сфері туризму.

 54. Основні розділи бізнес-плану інноваційного проекту в сфері го-
тельно-туристичного бізнесу.

 55. Ознаки класифікації контролю якості продукції та послуг у го-
тельно-туристичній сфері.

 56. Особливості організації матеріально-технічного забезпечення ін-
новаційного виробництва в сфері туризму.

 57. Перелік робіт, що входять в оперативне керування готельно-ту-
ристичним бізнес-проектом.

 58. Сертифікація готельно-туристичних послуг, принципи її прове-
дення.

 59. Реклама інноваційного продукту в готельно-туристичному біз-
несі, її види.

 60. Ознаки класифікації технологій у готельно-туристичному біз-
несі.

 61. Відмінність інвестиційної діяльності від інноваційної в готельно-
туристичній сфері.

 62. Принципи проведення експертизи інноваційних проектів у го-
тельно-туристичній сфері.

 63. Відмінності пошукових досліджень від прикладних у готельно-
туристичній діяльності.

 64. Роль патентів в інноваційній діяльності сфери готельно-турис-
тичних послуг.

 65. Інвентаризація джерел інформаційної підтримки.
 66. Служби підтримки готельно-туристичних бізнес-проектів.
 67. Облік соціальної діяльності готельно-туристичного бізнесу.
 68. Основні тенденції ринку інформаційного забезпечення бізнесу.
 69. Еволюція технологічних укладів та їх вплив на туризм.
 70. Основні стратегії розвитку готельно-туристичних бізнес-струк-

тур.
 71. Шляхи удосконалення методів оцінки.
 72. Проблема безпеки в готельно-туристичному бізнесі.
 73. Міжнародні контакти при спільному вирішенні проблем розвит-

ку підприємства.
 74. Оцінка бізнесу як виду економічної діяльності.
 75. Особливості оціночної діяльності готельно-туристичного бізнесу 

за кордоном.
 76. Шляхи розвитку оціночного бізнесу в Україні.
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 77. Організація стандартів оцінки, їх характеристика.
 78. Основні етапи оцінки готельно-туристичного бізнесу.
 79. Варіанти стратегій підвищення ефективності готельно-туристич-

ного бізнесу.
 80. Концепт підвищення ефективності продуктивності бізнесу.
 81. Облік позицій конкурентів для підвищення якості обслуговуван-

ня туристів.
 82. Оцінка позицій конкурентів при управлінні проектами.
 83. Мікроекономічні аспекти оцінки готельного бізнесу і туризму.
 84. Облік інтелектуального капіталу при управлінні проектами.
 85. Сутність обліку інтелектуального капіталу при оцінці готельного 

бізнесу та туризму.
 86. Аудит інтелектуального капіталу в бізнесі.
 87. Корпоративна пам’ять готельно-туристичних бізнес-структур.
 88. Управління знаннями готельно-туристичних бізнес-структур.
 89. Основні шляхи підвищення об’єктивності оцінки готельно-ту-

ристичного бізнесу.
 90. Шляхи підвищення ефективності управління проектами.
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