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підприємства студентами. Вони, на наш погляд, мають спиратися на повноцінні 

й якісні знання й думки, оскільки ще не мають повноцінно сформованого 

світогляду щодо бізнес-середовища, що створить певні перешкоди на шляху 

розвитку проекту і в майбутньому призведе до його занепаду, так і не 

досягнувши стадії зростання. 

Як і будь-яка діяльність, ведення інноваційного бізнесу має свої 

позитивні і негативні сторони, а також, передбачає вирішення деяких складних 

організаційних і операційних питань, які у подальшому сприяють формуванню 

певних знань і навичок. У таблиці 1 наведені можливості, які надає ведення 

стартап-діяльності студентам, та труднощі, з якими доводиться зустрічатися під 

час цього процесу. 

Слід зазначити, що питанню розвитку стартап-діяльності, а особливо 

студентської, необхідно приділяти велику увагу, оскільки студентство – це 

постійний генератор, йому не потрібно казати «що?», йому лише необхідно 

трохи підтримки, підказавши «яким чином правильно поступити?». Збільшення 

кількості працювати зі своїми ідеями і розвивати їх сприятиме покращенню 

бізнес-клімату в країні; підвищенню конкурентоспроможності як окремих 

галузей, так і національного господарства в цілому; залученню інвестицій з 

боку іноземних інвесторів. 
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Стрімкий розвиток інноваційних технологій зачіпає всі сфери діяльності, 

включаючи і індустрію туризму і гостинності. Впровадження нового не тільки 
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допомагає країні мати провідну позицію на світовому ринку, а й є чи не 

необхідністю для постіндустріальному суспільства, яке націлене на споживання 

продуктів і послуг. Це не залишило і готельну сферу: впровадження інновацій 

приваблює клієнтів, що веде до зростання індустрії туризму та гостинності. 

На даному етапі часу туризм в Україні досить розвинений, але все ж таки 

є чинники, які ускладнюють його зростання і розвиток. Якщо розглядати 

Україну і її територію в цілому, то вона досить багата ресурсами. 

В Україні багато корисних копалин, величезна кількість водойм, як 

прісних, так і не прісноводних. Так само безліч місць історичного характеру. 

Однією з проблем внутрішнього туризму в нашій країні є транспортна 

інфраструктура. Україна дуже велика країна, і щоб оглянути всі її пам'ятки 

потрібно багато часу, пересування з одного історичного місця в інше може 

займати досить багато часу. Також транспортні послуги досить дорогі. Старі 

залізничні потяги, вкрай великі ціни на послуги авіа перельотів, погані дороги 

або ж взагалі їх відсутність. Ще одна не про незначну проблема, це проблема 

поганої інформованості про визначних місцях. Не всі українці знають про 

історичні місця, які є в Україні, що вже можна сказати про іноземних туристів. 

Велика кількість цікавих і значущих місць погано розрекламовані і тому не 

затребувані. Відсутність фінансування регіонального туризму. Існує величезна 

кількість затишних сіл, сіл, в яких би напевно цей вид туризму був би 

затребуваний. Так, як у всьому світі вже практикують такий туризм. Історичні 

села і невеликі міста, які не мають такої популярності, наприклад, як Київ чи 

Львів, мають досить цікавих місць, історичних, так і природних. Іноземні 

туристи могли б проводити там свій час, адже не всі люди люблять мегаполіси і 

суєту, як раз провести свій відпочинок в тихому місці, насолодитися 

українською природою, а заодно і дізнатися історію великої держави. 

Відсутність профільного туризму, це ще одна проблема туризму в Україні. Як 

показує практика, в Україні існує всього лише один вид туризму, це туризм з 

метою відпочинку. Слід розвивати і інші галузі. У нашій величезній країні 

стільки потенціалу, можна розвинути абсолютно різні види туристської 

діяльності. Наприклад, екотуризм, екстремальний туризм і багато іншого. 

Проблема оснащеності і цінової політики готелів України. Готелі в Україні 

діляться на два типи: або занадто дорогі і розкішні, або зовсім не комфортні і 

потребують ремонту. Тільки з недавнього часу почалася реконструкція готелів 

Києва та інших великих міст. Високі ціни на проживання в готелях 

відштовхують іноземних гостей, ну а якщо говорити про тих готелях, які 

знаходяться в центрі міста, то там ціни в 3 рази дорожче, ніж, наприклад, в тій 

же Чехії. Пропаганда і недолік інформації про саму Україну. У багатьох країнах 

люди думають, що всі українці невиховані, люблять випити, неосвічені і 

взагалі, що Хрещатиком гуляють ведмеді. Такий стереотип вже існує досить 

давно. Така реклама знижує рівень відвідуваності нашої країни. 

Україна - велика країна, в якій є величезні можливості для розвитку 

туризму як внутрішнього, так і в'їзного. Унікальні природні явища, краси 

природи, єдині в своєму роді, великі історичні місця, споруди, культура, 

література, мистецтво, все це робить нашу країну унікальною і привабливою 
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для всього світу. Якщо усунути існуючі проблеми, спробувати змінити 

ситуацію в країні, знайти потрібні підходи до розвитку туризму, то туризм 

Україні буде нічим не гірше, ніж в будь-якій іншій країні, де туризм 

розвинений на високому рівні. У нас теж є море, пляжі, інфраструктура, 

водоспади, гори, печери. Стільки місць, де б іноземні туристи могли проводити 

свою відпустку. При потрібному підході туризм в Україні буде процвітати і 

розвиватися, про нашу культуру дізнаватимуться, думка і пропаганда про наш 

народ змінитися в кращу сторону. 
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