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степень их сотрудничества с бизнесом немного выше, чем респонденты других регионов, однако оценки все 

же ниже 4. 

Наиболее глобальные проблемы региона расположены на уровне факторов роста эффективности в 

области качества человеческого капитала и его использования. В регионе существуют определенные 

проблемы в сфере высшего образования и переподготовки кадров, что обусловлено в первую очередь 

самым худшим в стране количеством студентов на душу населения. Эффективность рынка труда в регионе 

является самой низкой по стране в первую очередь за счет статистических показателей: занятость падает 

несколько быстрее, чем в других регионах, а мобильность трудовых ресурсов низкая. Опрашиваемые люди 

отмечают непривлекательность Брестской области для талантливых и оригинальных людей. 

Если говорить о внешнеэкономической деятельности, респонденты считают, что неэффективны 

мероприятия по продвижению экспорта, которые проводят местные государственные органы. Размер рынка 

(как внешнего, так и внутреннего) негативно влияет на конкурентоспособность Брестской области. Этот 

компонент создан с помощью статистических показателей ,которые в регионе несколько хуже, чем в 

среднем по стране. Среди факторов, связанных с инновациями, респонденты отмечают, что предприятия 

неактивно вкладывают средства НИОКР. 

Проанализировав экономическую ситуацию Брестской области, мы можем сказать, что в данном 

регионе хорошо развиты факторы, которые связаны с опытом ведения бизнеса. Здесь вполне успешно 

проходят электронные (дистанционные) торги, что доставляет комфорт и предприятию и заказчикам. А так 

же, в связи с пандемией, это очень актуально в наше время пользоваться интернет-ресурсами, 

продвижением в социальных сетях и т.д. В Брестской области высокий индекс конкурентоспособности, а 

это означает, что регион установил себе роль и достойное место на рынке. Но, к сожалению, как и у 

каждого региона есть и слабые места у Брестской области, которые негативно влияют на экономическую 

обстановку на предприятиях. 

 
Источники: 

1. Шаппо М. Базовые факторы конкурентоспособности: профили регионов Беларуси, Исследовательский центр ИПМ, дискуссионный материал.  
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Стаття присвячена аналізу особливостей розвитку туризму Львівської області в умовах 

«коронавірусного холоду». Проаналізовано адаптацію внутрішнього туризму регіону до сформованої 

ситуації. Означено екскурсійний туризм, як основу туристичної галузі регіону в час епідеміологічної кризи. 

Ключові слова: туризм, Львівська область, «коронавірусний холод», екскурсійний туризм. 

 

2020 р. став знаковим у становленні туристичної галузі України, загалом, та областей Карпатського 

туристично-рекреаційного району, зокрема. Оптимістичні перспективи її розвитку, які базувалися на 

активізації туристичної діяльності в країні, розвитку в‘їзного медичного, пізнавального, рекреаційного, 

спортивного, зеленого, агро- та інших видів туризму, диверсифікації туристичних послуг на місцях і 

наростанні туристичних потоків з держав Центральної, Західної, Південної Європи та Східної Азії зазнали 

краху у результаті світової пандемії. Остання спричинена гострою респіраторною інфекцією, яка викликана 

коронавірусом SARS-CoV-2. Хворобу вперше діагностували на території провінції Ухань (листопад, 

2019 р., Китай); 11 лютого 2020 р. ВООЗ означила офіційну її назву - COVID-19. 

Швидкі темпи біологічного поширення інфекції підсилені мобільністю населення на глобальному 

рівні, відсутність вакцини та невідомі довгострокові наслідки результату перебігу COVID-19 спричинили 

загрозу людству світового масштабу виокремивши пандемію як одну з глобальних проблем 

ХХІ ст. [5].Подолання останньої як і розв‘язання сформованої соціально-економічної кризи та недопущення 

масового захворювання населення у межах окремих країн та цілих макрорегіонів світу спричинило 

запровадження державами світу безпрецедентних дій націлених на захист національних інтересів 

пріоритетом в яких стало життя й здоров‘я людей. 

Закриття кордонів, зупинка міжнародного і внутрішнього транспортного пасажирського сполучення, 

припинення діяльності закладів громадського харчування, торгівлі, сфери розваг і дозвілля, промислових 

підприємств – усе це «поставило на паузу» світову економіку, загалом, та регіональну економіку, зокрема. 

Одним із регіонів, господарський комплекс якого зазнав суттєвих втрат у результаті епідемії коронавірусу є 

Львівська область, яка характеризується динамічним розвитком туристичної сфери. Тут туризм, є 

інноваційним вектором розвитку господарства регіону [4], засобом подолання соціально-економічної 
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поляризації на субрегіональному рівні [1, 6, 7], головним джерелом бюджетоформування новостворених 

громад [3], однією з інвестиційно-привабливих сфер економіки [1, 7], брендом території тощо. 

Коронавірусний холод спричинив до тимчасової стагнації туристичної сфери Львівської області: 

практично цілковита зупинка розвитку міжнародного туризму, запровадження суттєвих обмежень на 

функціонування внутрішніх туристичних підприємств, загальний панічний страх у населення на фоні 

раптового і різкого соціально-економічного зубожіння. Ці виклики зумовили перегляд сформованих 

напрямків і сфер діяльності туристичних підприємств регіону. З метою активізації пізнавального інтересу 

до туристичної діяльності активно почав розвиватися віртуальний туризм [2]на місцевому матеріалі 

(«Крилос-Ком», «Відвідай», та інші туристичні підприємства). Актуальною стала локальна екскурсійна 

діяльність та екскурсійний туризм регіонального масштабу. Саме останній став запорукою виживання 

галузі у час коронавірусного холоду. Затребуваними стали тури тривалістю до 24 год і охопленням 

території у радіусі 100 км від місця постійного проживання особи. Вони задовольняють потребу 

подорожуючих у пізнанні нового, але не передбачають ночівлі, значного транспортного переміщення та 

контакту з великими групами осіб. Ці тури мінімізують можливість потрапити у невідоме чужорідне 

середовище, що потенційно небезпечне для здоров‘я туриста, а націлені на глибше пізнання традиційного, 

повернення до першоджерел тощо. Їхньою перевагою є економічна доступність на противагу турів виїзного 

туризму, що важливо в час економічної кризи, яка спричинена коронавірусним холодом. Прикладом таких 

турів у Львівській області є «Народні промисли Карпат», «Таїна народних промислів Карпат», «Золоте 

кільце Львова» та ін. 
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УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ТА ЗАГРОЗАМИ ПОДАТКОВІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ 
 

У статті досліджено сутність, форми прояву та способи управління ризиками та загрозами 

податкові безпеці держави. Проаналізовано основні загрози податковій безпеці. Запропоновано заходи 

управління ризиками податковій безпеці держави. Ключові слова: податкова безпека, ризики податковій 

безпеці, загрози податковій безпеці, нейтралізація загроз. 
 

Актуальність дослідження. Розбудова ефективної податкової системи – одна з основних умов 

функціонування держави. Українська економіка функціонує в умова дефіцитності державного бюджету. Як 

наслідок, недоотримує фінансування бюджетна сфера, державні інвестиційні програми. Однією з причин є 

низький рівень податкової безпеки держави. Формування системи податкової безпеки вимагає проведення 

дослідження ризиків податковій безпеці та розробки методів управління ними.  

Огляд джерел. Податкова безпека була предметом дослідження багатьох вчених, зокрема: 

О. Баранецької, Ю. Бережної, М. Виклюк, В. Герасик, Ю. Іванова, В. Іщенко, В. Мартинюк, Є. Медведкіної, 

Л. Петренко та інших. Проте, у сучасних умовах особливої актуальності набуває дослідження ризиків та 

загроз податковій безпеці, а також розробка заходів їх нейтралізації. 

Виклад основного матеріалу. Податковий ризик – невизначеність в діяльності суб‘єктів 

господарювання та держави щодо стабільності реалізації податкової політики, можливість недоотримання 

податкових надходжень до державного та місцевих бюджетів в наслідок порушенні податкового 

законодавства чи ухилення від сплати податків. Податкові ризики можуть мати різні джерела походження, 

які можуть виникати в економічній, правовій, ідеологічній та моральній сферах.  
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