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Вимоги до початку вивчення

Дисципліна  «Інвестування  в  готельно-ресторанному
господарстві» базується на знаннях вміннях та навиках,
отриманих  під  час  вивчення  курсів  «Організація
ресторанного  господарства»,  «Аналіз  діяльності
підприємств  готельного  і  ресторанного  господарства»,
«Менеджмент  туризму  та  готельно-ретсоранного
господарства», «Економіка підприємства», «Економічна
теорія» та «Облік і аудит»

Що буде вивчатися?

Студент повинен освоїти базові поняття з інвестування в
готельно-ресторанний  бізнес  і  його  роль  у  розвитку
національної  економіки;  напрями  активізації
інвестиційної діяльності готельно-ресторанного бізнесу;
державне  регулювання  у  сфері  інвестицій  готельно-
ресторанного  бізнесу;  інвестиційний  ринок  та  його
інфраструктурне забезпечення 

Чому це треба вивчати?

Отримані  здобувачем  знання  необхідні  для  успішного
управління  готельно-ресторанним  закладом,  для
здійснення  підприємницької  діяльності  в  сфері
гостинності  а  також  для  формування  розуміння
багатогранного  впливу  інвестиційного  процесу  на
підвищення  конкурентоспроможності  підприємства
готельного чи ресторанного бізнесу

Чому можна навчитися? Результати навчання:
РН 1. Розробляти і приймати ефективні рішення з питань
розвитку суб’єктів  готельного та  ресторанного  бізнесу,
враховуючи  цілі,  ресурси,  обмеження  та  ризики,
забезпечувати їх реалізацію,  аналізувати  і  порівнювати
альтернативи, оцінювати ризики та імовірні наслідки їх
впливу;
РН  4.  Здійснювати  моніторинг  кон’юнктури  ринку
готельних та ресторанних послуг;
РН  7.  Досліджувати  моделі  розвитку  міжнародних  та
національних  готельних  і  ресторанних  мереж
(корпорацій);
РН  8.  Ініціювати,  розробляти  та  управляти  проектами



розвитку суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу із
врахуванням  інформаційного,  матеріального,
фінансового та кадрового забезпечення.

Як можна користуватися 
набутими знаннями й 
уміннями?

Загальні компетентності:
ЗК  2.  Здатність  до  пошуку,  оброблення  та  аналізу
інформації з різних джерел;
ЗК 3. Здатність до аналізу, оцінки, синтезу, генерування
нових ідей;
ЗК 7. Здатність приймати обґрунтовані рішення;
ЗК 8. Здатність працювати в міжнародному контексті.
Спеціальні компетентності:
СК  1.  Здатність  застосовувати  науковий,  аналітичний,
методичний  інструментарій,  використовувати
міждисциплінарні  дослідження  аналізу  стану  розвитку
глобальних  та  локальних   ринків  готельних  та
ресторанних  послуг  для  розв’язання  складних  задач
розвитку готельного і ресторанного бізнесу;
СК  2.  Здатність  систематизувати  та  синтезувати
інформацію для врахування крос-культурних особливостей
функціонування   суб’єктів  готельного  та  ресторанного
бізнесу;
СК  8.  Здатність  розробляти  антикризові  програми
корпорацій,  готельних та ресторанних мереж, суб’єктів
готельного та ресторанного бізнесу.
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