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Вимоги до початку вивчення 

Навчальний курс «Інвестування в готельно-ресторанному 

господарстві» базується на попередньому вивченні дисциплін 

першого рівня освіти таких як «Економіка підприємства», 

«Економічна теорія», «Облік і аудит», «Аналіз діяльності 

підприємств готельного і ресторанного господарства», 

«Менеджмент туризму та готельно-ресторанного 

господарства» та «Управління персоналом». Зазначені 

дисципліни сформували у студентів необхідні компетентності 

щодо аналітичного мислення, пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел, проведення досліджень на 

відповідному науковому рівні 

Що буде вивчатися 

Студент отримає базові знання 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 в готельно-ресторанний бізнес; інвестиційний 

ринок та його інфраструктурне забезпечення; світовий ринок 

інвестицій в сферу послуг 

Чому це цікаво/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 8. Управляти процесами в суб’єктах індустрії туризму та 

рекреації на різних ієрархічних рівнях, які є складними, 

непередбачуваними і потребують нових стратегічних підходів 

РН 12. Аналізувати, формулювати і реалізовувати національну 

та регіональну туристичну політику, вдосконалювати 

механізми управління туристичними дестинаціями на 

національному, регіональному та локальному рівнях 

Як можна користуватися 

набутими 

ЗК 1. Здатність до організації, планування, прогнозування 

результатів діяльності 



знаннями й уміннями 

(компетентності) 

ЗК 2. Здатність вести професійну діяльність у міжнародному 

та вітчизняному середовищі 

ЗК 4. Здатність розробляти проєкти та управляти ними 

СК 6. Здатність до аналізу, прогнозування, планування бізнес-

процесів та геопросторового планування у сфері туризму та 

рекреації  

СК 7. Здатність розробляти та впроваджувати інновації в 

діяльності суб’єктів туристичного ринку 
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