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Оцінка соціальної ефективності інвестицій у сферу гостинності України
Сьогодні інвестиційні потоки визначають перспективи розвитку економічної системи будь-якого рівня, адже живлять
інноваційними можливостями та є інструментом комплаєнса у фінансово-правовому полі. Зважаючи на значний
ресурсний потенціал країни важливим є вивчення галузей-каталізаторів, спроможних мобілізувати фінансові ресурси,
активізувати розвиток інфраструктури та стати поштовхом для розвитку локації і регіонів в цілому, що апріорі стимулює
розв’язання соціальних потреб. Метою цього дослідження є аналіз параметрів соціальної ефективності інвестицій в
сфері гостинності, яка створює мультиплікативний ефект у системі розвитку територій, залучаючи у створення концептпродукту багато суміжних галузей, які донорами для фінансів територіальних об’єднань. Як вагома частка у ВВП
територіальної громади корисність інвестицій в сфері гостинності була розглянута через призму соціальності, яка
сьогодні набуває ознак нематеріального активу в реалізації проектів, оскільки забезпечує комунікативно-інформаційне
спілкування, гармонізує відносини між інвесторами, реципієнтами інвестицій та місцевим територіальним об’єднанням,
соціумом.
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Оценка социальной эффективности инвестиций в сферу гостеприимства Украины
Сегодня инвестиционные потоки определяют перспективы развития экономической системы любого уровня, ведь
питают инновационными возможностями и являются инструментом комплаенса в финансово-правовом поле. Учитывая
значительный ресурсный потенциал страны важным является изучение отраслей-катализаторов, способных
мобилизовать финансовые ресурсы, активизировать развитие инфраструктуры и стать толчком для развития локации и
регионов в целом, что априори стимулирует решение социальных потребностей. Целью данного исследования является
анализ параметров социальной эффективности инвестиций в сфере гостеприимства, создающей мультипликативный
эффект в системе развития территорий, вовлекая в создание концепт-продукта много смежных отраслей, являющихся
донорами для финансов территориальных объединений. Как весомая доля в ВВП территориальной общины полезность
инвестиций в сфере гостеприимства была рассмотрена через призму социальности, которая сегодня приобретает
признаки нематериального актива в реализации проектов, поскольку обеспечивает коммуникативно-информационное
общение, гармонизирует отношения между инвесторами, реципиентами инвестиций и местным территориальным
объединением, социумом.
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