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Дослідження впливу карантину через пандемію COVID-19 на туристичну галузь у
Львові (Україна)
Світова криза, спричинена пандемією COVID, та впровадження довгострокових міжнародних
карантинних заходів негативно вплинули на туристичну галузь. Метою статті є аналіз збитків
туристичної галузі під час карантину через пандемію COVID-19 у Львові, місті, історичній центр
якого включений у Список світової спадщини ЮНЕСКО. У статті висвітлено потенціал туристичної
галузі перед впровадженням карантинних заходів, а також за допомогою методів екстраполяції
зроблено оцінку економічних збитків туристичної галузі в умовах довгострокового карантину. Крім
того, описано антикризові заходи місцевих органів самоврядування для мінімізації впливу карантину
через пандемію COVID-19 на туристичну галузь Львова. На основі статистичного аналізу
прогнозованих економічних збитків, у статті надано рекомендації для місцевих органів
самоврядування щодо скасування деяких податків і зборів у туристичній галузі для якнайшвидшого
відновлення її потенціалу.
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Исследование влияния карантина из-за пандемии COVID-19 на туристическую отрасль
во Львове (Украина)
Мировой кризис, вызванный пандемией COVID-19, и внедрение долгосрочных международных
карантинных мероприятий негативно повлияли на туристическую отрасль. Целью статьи является
анализ убытков туристической отрасли во время карантина из-за пандемии COVID-19 во Львове,
городе, исторической центр которого включен в Список мирового наследия ЮНЕСКО. В статье
освещен потенциал туристической отрасли перед внедрением карантинных мероприятий, а также с
помощью методов экстраполяции сделана оценка экономических убытков туристической отрасли в
условиях долгосрочного карантина. Кроме того, описаны антикризисные меры местных органов
самоуправления для минимизации влияния карантина из-за пандемии COVID-19 на туристическую
отрасль Львова. На основе статистического анализа прогнозируемых экономических убытков, в
статье представлены рекомендации для местных органов самоуправления по отмене некоторых
налогов и сборов в туристической отрасли для скорейшего восстановления ее потенциала.
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