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Вплив структури інвестицій на якість життя населення міст обласного значення Західного регіону України
У статті проаналізовано основні тенденції структурних змін капітальних інвестицій та прямих іноземних інвестицій областей Західного регіону України у 2013–2018 рр. Здійснено регресійний аналіз панельних даних та оцінку залежності показників, що характеризують структуру
інвестицій в економіку та якість життя населення міст обласного значення Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Чернівецької областей за період 2013–2018 рр. В результаті дослідження виявлено істотний прямий зв’язок між середньорічною кількістю штатних працівників та обсягом прямих іноземних інвестицій на одну особу, частками інвестицій у житлове будівництво
та навколишнє середовище у загальному обсязі капітальних інвестицій в містах обласного значення. Підтверджено прямий вплив зміни обсягів
капітальних інвестицій у розрахунку на 1000 осіб та частки інвестицій у житлове будівництво у структурі капітальних інвестицій на рівень
забезпечення житлом населення міст обласного значення. Визначено, що існує пряма залежність покращення забезпеченості населення міст
обласного значення гарячим водопостачанням і водовідведенням від збільшення обсягів прямих іноземних інвестицій, капітальних інвестицій та
частки інвестицій в охорону навколишнього середовища. Встановлено, що зміна частки інвестицій у житлове будівництво в загальній структурі капітальних інвестицій не впливає на забезпечення населення гарячим водопостачанням та водовідведенням через сучасні особливості індивідуального будівництва. Не виявлено зв’язку між рівнем забруднення атмосферного повітря і утворення відходів і показниками структурних
змін в інвестиціях міст обласного значення.
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Бабец И. Г., Руда О. И. Влияние структуры инвестиций на качество
жизни населения городов областного значения Западного региона
Украины

Babets I. G., Ruda O. I. Influence of the Investment Structure
on the Quality of Life in Cities of Regional Significance
in Western Ukraine

В статье проанализированы основные тенденции структурных изменений в капитальных инвестициях и прямых иностранных инвестициях областей Западного региона Украины в 2013–2018 гг. С помощью регрессионного анализа панельных данных проведена оценка
зависимости показателей, характеризующих структуру инвестиций
в экономику и качество жизни населения городов областного значения Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой областей за период 2013–2018 гг.
В результате исследования выявлена существенная прямая связь
между среднегодовым количеством штатных работников и объемом
прямых иностранных инвестиций на душу населения, долей инвестиций в жилищное строительство и охрану окружающей среды в общем
объеме капитальных инвестиций в городах областного значения.
Подтверждено прямое влияние изменения объемов капитальных инвестиций в расчете на 1000 человек и доли инвестиций в жилищное
строительство в структуре капитальных инвестиций на уровень
обеспечения жильем населения городов областного значения. Опреде-

The article analyzes the main trends in the structural changes in capital
investment and foreign direct investment in regions of Western Ukraine in
2013–2018. Using regression analysis of the panel data, the authors assess
the dependence of indicators characterizing the structure of investment in
the economy and the quality of life in cities of regional significance of Volyn,
Transcarpathian, Ivano-Frankivsk, Lviv, Rivne, Ternopil, Chernivtsi regions for
the period of 2013–2018. The study reveals a significant direct relationship
between the average annual number of full-time employees and the volume
of foreign direct investment per capita, the share of investment in housing
construction and environmental protection in the total volume of capital investment in the cities of regional significance. The direct effect of the changes
in the volume of capital investment per 1000 people and the share of investment in housing construction in the structure of capital investment on the
level of housing provision for the population in cities of regional significance is
confirmed. The direct dependence between improvement of the provision of
hot water supply and sewerage services for the population in cities of regional
importance and increase in foreign direct investment, capital investment and
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лена прямая зависимость улучшения обеспеченности населения городов областного значения горячим водоснабжением и канализацией от
увеличения объемов прямых иностранных инвестиций, капитальных
инвестиций и доли инвестиций в охрану окружающей среды. Установлено, что изменение доли инвестиций в жилищное строительство
в общей структуре капитальных инвестиций не влияет на обеспечение населения горячим водоснабжением и канализацией в связи с современными особенностями индивидуального строительства. Не
выявлено связи между уровнем загрязнения атмосферного воздуха
и образования отходов и показателями структурных изменений в инвестициях городов областного значения.
Ключевые слова: структура инвестиций, капитальные инвестиции,
прямые иностранные инвестиции, качество жизни, регрессионный
анализ.
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investment in environmental protection is determined. It is established that
the changes in the share of investment in housing construction in the general
structure of capital investment do not affect the provision of hot water supply
and sewerage services for the population in view of modern features of individual construction. No connection is found between the level of air pollution,
waste generation and indicators of structural changes in investment in cities
of regional significance.
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Вступ. Забезпечення належного рівня якості життя населення як одне з головних завдань соціальноекономічного розвитку регіонів безпосередньо пов’язане із
фінансовими ресурсами, акумульованими в регіоні. Частина цих ресурсів у вигляді капітальних інвестицій спрямовуються в різні сфери економічної діяльності та створюють
матеріальну основу для економічного зростання. З точки
зору переходу до постіндустріального суспільства важливою є структура інвестицій в економіку регіону. Якісні
структурні зміни характеризуються не лише часткою високотехнологічних галузей промисловості, телекомунікаційних, фінансових і бізнесових послуг у загальних обсягах
інвестицій, а й часткою інвестицій, спрямованих на покращення умов проживання населення на відповідній території. Зокрема, в містах обласного значення попри такі переваги, як кращі можливості працевлаштування, розвинена
соціальна та транспортна інфраструктура, загострюються
екологічні проблеми, які негативно впливають на здоров’я
мешканців. Відповідно, актуальними є дослідження структурних змін в інвестиціях та їх вплив на рівень якості
життя населення міст обласного значення, що дозволить
сформувати основні напрями регіональних стратегій з урахуванням пріоритетів концепції сталого розвитку, зокрема,
забезпечення стабільності економічної динаміки за умови
дотримання соціальних стандартів і підвищення рівня
якості життя.
Аналіз публікацій. Поряд із дослідженнями проблем забезпечення інвестиційної привабливості регіонів
України [1–5] у науковій літературі багато уваги приділяється вивченню чинників, що впливають на розвиток інПроблеми економіки № 2 (44), 2020

вестиційної діяльності в регіонах [6] і стимулюють надходження прямих іноземних інвестицій [7]. Досліджуються
структурні аспекти інвестиційної діяльності та проводиться оцінка ефективності використання основного капіталу
на регіональному рівні [8], а також визначаються напрями
інвестиційної політики держави з урахуванням регіональних особливостей [9].
Незважаючи на широке висвітлення в науковій літературі проблем інвестиційної діяльності на регіональному
рівні, не достатньо дослідженими залишаються питання
структури інвестицій та впливу структурних змін на якість
життя населення регіону, зокрема міст обласного значення.
Переважно вчені зосереджуються на кількісних показниках
інвестиційної діяльності (обсяг і структура капітальних інвестицій та прямих іноземних інвестицій, динаміка цих
основних показників і фактори, що її обумовлюють), залишаючи поза увагою якісні характеристики інвестиційного
процесу та вплив структурних змін інвестицій (наприклад,
збільшення чи зменшення обсягів інвестицій в житлове
будівництво чи в охорону навколишнього середовища) на
рівень життя населення відповідної території чи населеного пункту. Отже, важливим є не лише нарощення обсягів
інвестицій, а й раціональне та ефективне їх спрямування
у відповідні сфери діяльності, що сприятиме покращенню
якості життя населення і зробить відчутними для мешканців міст ефекти від залучення інвестицій в економіку регіону.
Метою статті є визначення впливу структури інвестицій на показники якості життя населення в містах
обласного значення Західного регіону України. Відповід183
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но до мети поставлено такі завдання: аналіз структурних
змін капітальних інвестицій та прямих іноземних інвестицій областей Західного регіону України у 2018 р. порівняно
з 2013 р.; проведення регресійного аналізу панельних даних та оцінка залежності показників, що характеризують
структуру інвестицій в економіку та якість життя населення міст обласного значення Волинської, Закарпатської,
Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Чернівецької областей за період з 2013 р. по 2018 р.
Результати дослідження. Основним підходом до
визначення структурних зрушень в інвестиціях є зміна
частки видів економічної діяльності у структурі загального обсягу капітальних інвестицій та прямих іноземних інвестицій. У більшості областей Західного регіону України
у структурі капітальних інвестицій майже третину становлять інвестиції в промисловість. Так, у 2018 р. порівняно
з 2013 р. їх частка у загальному обсязі капітальних інвестицій збільшилася у Волинській (з 23,5 % до 27,3 %), Закарпатській (з 27,5 % до 31,5 %), Рівненській (з 23,9 % до 28,7 %) областях, а неістотне зменшення цього показника спостерігалося у Івано-Франківській (з 35,1 % до 32,3 %), Львівській
(з 35,6% до 33,5%), що загалом свідчить про індустріальний
характер економіки цих регіонів. У Тернопільській області
у структурі капітальних інвестицій переважають інвестиції
у сільське господарство, частка яких збільшилася з 28,6 %
у 2013 р. до 33,3 % у 2018 р., але, попри аграрну спеціалізацію господарського комплексу, в регіоні спостерігалося
зростання частки капітальних інвестицій у промисловість
(з 13,4 % до 22,7 %).
У Чернівецькій області частка інвестицій у промисловість є невеликою, хоча за досліджуваний період відбулося збільшення цього показника з 9,2 % до 14,4 %. При
цьому регіон залишається на провідних позиціях за часткою інвестицій у будівництво, незважаючи на істотне її
зменшення з 62,6 % у 2013 р. до 32,9 % у 2018 р. Аналогічні
тенденції скорочення частки інвестицій у будівництво в загальних обсягах капітальних інвестицій за досліджуваний

період характерні для більшості областей Західного регіону: у Закарпатській області – з 44,2 % до 34,5 %, у ІваноФранківській – з 39,8 % до 22,2 %, у Львівській – з 23,6 % до
18,8 %, у Рівненській – з 46,2 % до 25,3 %, у Тернопільській –
з 36 % до 20,1 %. Лише у Волинській області відбулося незначне збільшення цього показника з 24,2 % у 2013 р. до
25,3 % у 2018 р.
У загальному обсязі капітальних інвестицій в областях Західного регіону переважають інвестиції в п’ять видів послуг, за якими дані про зміну їх частки у 2013 р. та
2018 р. наведені у табл. 1. У більшості областей, крім Чернівецької, переважають інвестиції в оптову та роздрібну
торгівлю, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів,
причому у Волинській, Львівській, Рівненській відбулося зростання частки цих інвестицій у загальному обсязі
капітальних інвестицій. Позитивною динамікою в досліджуваних областях також характеризується зміна частки
інвестицій у транспорт, складське господарство, поштову
та кур’єрську діяльність. Інвестиції в наукомісткі послуги,
розвиток яких власне і забезпечує формування постіндустріального суспільства «на основі знань», здійснюються
в невеликих обсягах. Зокрема, частка інвестицій у професійну, наукову та технічну діяльність у досліджуваних регіонах не перевищує 1 %, лише у Тернопільській області цей
показник мав позитивну динаміку і становив 2,6 %.
Отже, структурні зміни в капітальних інвестиціях
у 2013–2018 рр. в областях Західного регіону свідчать про
зростання індустріалізації при відносному сповільненні інвестування в розвиток інфраструктури та збереженні мізерних обсягів інвестицій у сферу послуг – саме тих сфер
економічної діяльності, які забезпечують формування постіндустріальної економіки.
Структура прямих іноземних інвестицій (ПІІ) областей Західного регіону свідчить про їх індустріальний
характер розвитку (табл. 2), оскільки більше половини усіх
інвестицій спрямовано у промисловість. Водночас частка
інвестицій у будівництво є на порядок меншою порівняно
Таблиця 1

Частка інвестицій за окремими видами послуг у загальних обсягах капітальних інвестицій областей Західного регіону
України у 2013 та 2018 роках, %

Область

Оптова та роздрібна
торгівля; ремонт
автотранспортних
засобів і мотоциклів

Транспорт,
складське
господарство,
поштова та
кур’єрська
діяльність

Операції з
нерухомим
майном

Професійна,
наукова та
технічна
діяльність

Охорона здоров’я
та надання
соціальної
допомоги

2013 р.

2018 р.

2013 р.

2018 р.

2013 р.

2018 р.

2013 р.

2018 р.

2013 р.

2018 р.

Волинська

7,2

7,4

2

2,8

21,3

5,4

0,26

0,14

1,54

1,52

Закарпатська

5,9

3,9

4

4,7

2,9

2,2

0,83

0,16

2,6

1,6

Івано-Франківська

2,9

2,6

3,7

4,7

1,3

3,7

0,25

0,46

0,52

1,34

Львівська

6,4

8,4

7,6

8,1

10,1

5,2

1,7

0,9

0,7

1,6

Рівненська

2,8

4,7

4

4,9

1,5

0,85

0,22

0,34

0,43

1,8

Тернопільська

3,9

2,8

4,7

5,1

1,3

1,6

2,2

2,6

0,6

1,1

Чернівецька

0,27

0,28

0,8

2,5

1,6

3,6

0,2

0,2

0,72

2,7

Джерело: розраховано авторами за даними [10–16]
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з часткою цієї галузі у структурі капітальних інвестицій.
Винятком є Рівненська область, де частка інвестицій у будівництво за досліджуваний період збільшилася майже
втричі і у 2018 р. становила 24,9 % у загальному обсязі ПІІ.
Інтерес іноземних інвесторів до фінансування професійної, наукової та технічної діяльності є незначним.

У структурі ПІІ Львівської області частка інвестицій
в цю сферу діяльності скоротилася з 2,6 % до 1,1 %, а в інших
областях зазначений показник є ще меншим: у Волинській 0,66 %, Закарпатській – 0,1 %, Івано-Франківській – 0,03 %,
Рівненській – 0,9 %, Тернопільській – 0,08 %.
Таблиця 2

Структура ПІІ за основними видами економічної діяльності в областях Західного регіону України
у 2013 та 2018 роках (на 1 січня), %

Область

Сільське
господарство,
лісове
господарство
та рибне
господарство

Промисловість

Будівництво

Оптова та
роздрібна
торгівля;
ремонт
автотранспортних
засобів
і мотоциклів

Операції
з нерухомим
майном

Транспорт,
складське
господарство,
поштова та
кур’єрська
діяльність

2013 р. 2018 р. 2013 р. 2018 р. 2013 р. 2018 р. 2013 р. 2018 р. 2013 р. 2018 р. 2013 р. 2018 р.

Волинська

3,8

5,2

52,8

72,2

0,06

0,01

20,3

11,2

3,9

4,3

1,1

0,4

Закарпатська

1,2

0,8

74,3

82,1

0,96

0,66

5,8

1

4

4,2

7,4

6,4

Івано-Франківська

14,9

7,7

75,8

75

3,6

2,6

2,6

11,3

2,1

0,9

0,2

0,86

Львівська

3

3,5

33,6

53,5

1,4

2

6,8

5,2

6,2

9,6

2,1

1,5

Рівненська

4,9

1,7

53,7

45,8

8,6

24,9

17,2

4,5

0,5

1,3

13,9

20,3

Тернопільська

16,5

10,2

58,6

57,6

0,21

0,14

5,3

0,58

3

4,1

14,9

20,4

Чернівецька

9,8

2,8

45,9

59,4

0,8

5,1

12,9

12,6

17,2

13,2

0,46

0,19

Джерело: розраховано авторами за [17–23]

Переважання в більшості областей Західного регіону капітальних інвестицій у промисловість порівняно
з інвестиціями в інші види економічної діяльності, а також
спрямування у промисловість основної частини ПІІ дозволяє зробити припущення про значний вплив цих інвестицій на довкілля, а також на умови проживання населення.
Водночас частка інвестицій у будівництво в досліджуваних
регіонах залишається значною, що повинно впливати на
покращення якості життя населення.
Для підтвердження чи спростування сформульованої гіпотези проведемо оцінку впливу структурних змін
в інвестиціях, що надходять в економіку міст обласного
значення, на рівень якості життя мешканців. Дослідження
проведемо за допомогою методу регресійного аналізу панельних даних, де у якості залежної змінної використаємо
почергово кожен з показників якості життя: Zabrud_atm –
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами забруднення у розрахунку на
1 км2, т; Vidchody – утворення відходів, т на 1 км2; Shtat_
prac – середньооблікова кількість штатних працівників,
осіб; Zabezp_zhytl – забезпеченість населення житлом,
м2 на одну особу; Gar_voda – рівень обладнання загальної площі житлового фонду гарячим водопостачанням, %;
Kanaliz – обладнання загальної площі житлового фонду
каналізацією, %.
Перелік незалежних змінних певною мірою є обмеженим внаслідок відсутності даних про структуру інвестицій за видами економічної діяльності в містах обласного
значення, оскільки збір такої інформації не передбачений
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планами статистичних спостережень обласних управлінь
статистики досліджуваних регіонів. Тому в нашому дослідженні використаємо показники, що безпосередньо
чи опосередковано характеризують структурні зрушення
в інвестиціях міст обласного значення: Pr_invest – прямі
іноземні інвестиції (ПІІ) у розрахунку на одну особу, дол.
США; Kap_invest – капітальні інвестиції у розрахунку на
1000 осіб; Invest_zhytl – частка інвестицій у житлове будівництво у загальному обсязі капітальних інвестицій, %;
Invest_ekolog –- частка інвестицій на охорону довкілля у загальному обсязі капітальних інвестицій, %.
Для регресійного аналізу було використано річні
панельні дані вказаних вище показників за період 2013–
2018 рр. для міст: Волинської області (Луцьк, ВолодимирВолинський, Ковель, Нововолинськ); Закарпатської області (Ужгород, Берегово, Мукачево, Хуст, Чоп); ІваноФранківської області (Івано-Франківськ, Болехів, Калуш,
Коломия, Яремче); Львівської області (Львів, Борислав, Дрогобич, Моршин, Новий Розділ, Самбір, Стрий, Трускавець,
Червоноград); Рівненської області (Рівне, Дубно); Тернопільської області (Тернопіль); Чернівецької області (Чернівці,
Новодністровськ). Для розрахунків використані значення
логарифмів фактичних показників якості життя населення
та структурних змін в інвестиціях за шість років.
Результати регресійного аналізу панельних даних
(табл. 3) свідчать, що існує помірний зв'язок між показниками якості життя населення та незалежними змінними,
які характеризують структурні зрушення в сфері інвестицій міст обласного значення (величина R не перевищує
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0,6). Коефіцієнт детермінації вказує на те, що якість життя населення цих міст трохи більше ніж на 30 % залежить
від змін у структурі інвестицій. Зокрема, виявлено пряму
залежність між показником середньооблікової кількості
штатних працівників, який певною мірою характеризує зайнятість населення, та незалежними змінними, що характеризують структуру інвестицій (ПІІ у розрахунку на одного мешканця, частки інвестицій на житлове будівництво

та охорону довкілля у загальному обсязі капітальних інвестицій). При цьому зміна чисельності штатних працівників
у 2013–2018 рр. на 30 % залежали саме від зміни зазначених
показників (R2=0,30). Збільшення обсягів капітальних інвестицій на 1000 осіб обумовлює зменшення чисельності
штатних працівників, що пов’язане з покращенням технічного рівня підприємств в результаті впровадження нових
технологій та автоматизації виробничого процесу.
Таблиця 3

Вплив зміни структури інвестицій на показники якості життя населення в містах обласного значення
Західного регіону у 2013–2018 рр.
Факторні ознаки

Залежна змінна
Shtat_prac

Zabezp_zhytl

Gar_voda

Kanaliz

141

141

139

139

3,615***

1,28***

1,517***

1,697***

(0,156)

(0,013)

(0,055)

(0,028)

0,097***

0,076***

(0,022)

(0,011)

Кількість спостережень
Постійна величина

0,265***

Pr_invest
Kap_invest

(0,058)

–

–0,096***

0,013***

0,033***

0,017***

(0,028)

(0,003)

(0,011)

(0,006)

0,215***

0,022***

(0,049)

(0,006)

–

–

0,121***

–0,015***

0,085***

0,023***

Invest_zhytl
Invest_ekolog

(0,019)

(0,002)

(0,019)

(0,009)

R

0,55

0,54

0,55

0,59

R2

0,30

0,29

0,30

0,35

F(4,136)=15,01

F(3,137)=18,68

F(3,135)=19,65

F(3,135)=24,07

F-критерій

* – рівень статистичної помилки 10%; ** – рівень статистичної помилки 5 %;
*** – рівень статистичної помилки 1 %.
Джерело: розраховано авторами за [24–31]

Забезпеченість населення житлом прямо залежить
від обсягів капітальних інвестицій у розрахунку на 1 особу
та частки інвестицій у житлове будівництво у загальних обсягах капітальних інвестицій. Виявлено обернений зв'язок
між залежною змінною та часткою інвестицій в охорону
навколишнього середовища у загальних обсягах капітальних інвестицій. Це пояснимо тим, що збільшення обсягів
екологічних інвестицій певною мірою відбувається за рахунок перерозподілу коштів державного бюджету, які могли
б бути спрямовані у житлове будівництво для покращення
житлових умов соціально незахищених верств населення.
Зв'язок між забезпеченістю житлом та обсягом ПІІ у розрахунку на одну особу не виявлений, що обумовлене дуже
малою часткою інвестицій у будівництво в загальних обсягах ПІІ більшості досліджуваних міст.
Прямий зв'язок виявлено між рівнем обладнання загальної площі житлового фонду гарячим водопостачанням
та ПІІ у розрахунку на одну особу, капітальними інвестиціями на 1000 осіб та часткою інвестицій в охорону довкілля
у загальних обсягах капітальних інвестицій. При цьому відсутній зв'язок між залежною змінною та часткою інвестицій у житлове будівництво у загальних обсягах капітальних
186

інвестицій, що пояснюється обладнанням переважної кількості нових квартир і котеджів автономними системами
опалення і, відповідно, підігріву води.
Аналогічно прямою є залежність рівня обладнання загальної площі житлового фонду каналізацією від показників ПІІ, капітальних інвестицій та частки інвестицій
в навколишнє середовище. Відсутність зв’язку між залежною змінною та часткою інвестицій у житлове будівництво
в загальних обсягах капітальних інвестицій, на нашу думку,
обумовлене значними масштабами індивідуального житлового будівництва, при якому житло не завжди підключається до системи загального водовідведення (наприклад,
у 2017 р. у Львівській області частка коштів населення, витрачених на індивідуальне житлове будівництво, у загальній структурі капітальних інвестицій склала 6,4 %, що не
значно поступається частці коштів населення, вкладених
у будівництво власних квартир, – 8,1 % [24, с. 18]).
В результаті дослідження не було виявлено істотного
зв’язку між показниками стану навколишнього середовища
та структурою інвестицій міст обласного значення Західного регіону. Зокрема, відсутність впливу інвестицій, спрямованих на охорону довкілля, на рівень забруднення атПроблеми економіки № 2 (44), 2020
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мосферного повітря та утворення відходів, на нашу думку,
обумовлена тим, що в більшості міст обласного значення
частка «екологічних» інвестицій в загальних обсягах капітальних інвестицій не перевищує 1 % (Дубно, Луцьк, Нововолинськ, Тернопіль, Ужгород, Чернівці, Чоп), а в окремих
містах є меншою 0,1 % (Мукачево, Самбір, Стрий, Трускавець, Хуст). Відповідно, інвестиції в таких незначних обсягах не дозволяють здійснювати масштабні заходи в сфері
екології і не впливають на стан довкілля. Проте регресійний аналіз панельних даних для міст обласного значення
Львівської області за 2012–2018 рр. дозволив виявити
сильний зв'язок (R = 0,77; R2 = 0,60) рівня забруднення атмосферного повітря та окремими показниками структури
інвестицій (рівняння 1).
Zabrud_atm = 7,02 – 0,698 . Pr_invest +
(1)
+ 0,259 . Invest_ekolog.
У містах Львівської області упродовж досліджуваного періоду надходження ПІІ в економіку сприяло зменшенню викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами забруднення. Найбільший обсяг
ПІІ та їхня позитивна динаміка (збільшення за досліджуваний період з 1202,9 до 1587,9 дол. США на одну особу)
спостерігалися у м. Трускавці, де викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
забруднення знизилися з 5,5 до 4,3 т на 1 км кв. з огляду на
переважне інвестування в рекреаційну сферу, що обумовлює також один з найнижчих у регіоні рівень забруднення
атмосферного повітря.
Пряма залежність забрудненості атмосферного повітря та частки інвестицій на охорону довкілля у загальному
обсязі капітальних інвестицій пояснюється надзвичайно
малими обсягами цих інвестицій та неефективним або нецільовим їх використанням.
Висновки. Загалом структурні зміни в інвестиціях переважно позитивно впливають на показники якості
життя населення міст обласного значення Західного регіону. Збільшення обсягів ПІІ у розрахунку на одного мешканця сприяє зростанню кількості штатних працівників
у містах обласного значення через створення нових робочих місць та розширення виробництва. Прямий зв'язок
також виявлено між середньорічною кількістю штатних
працівників і частками інвестицій у житлове будівництво
та навколишнє середовище у загальному обсязі капітальних інвестицій.
Позитивно впливають на рівень забезпечення населення житлом збільшення обсягів капітальних інвестицій
у розрахунку на 1 мешканця та частки інвестицій у житлове
будівництво у загальних обсягах капітальних інвестицій.
Виявлено обернений зв'язок між забезпеченістю населення
житлом та часткою інвестицій в охорону навколишнього
середовища у загальних обсягах капітальних інвестицій.
Зміна обсягів ПІІ у розрахунку на одну особу не впливає
на рівень забезпечення населення житлом, оскільки у більшості міст обласного значення частка інвестицій у будівництво в загальних обсягах ПІІ є незначною.
Виявлено пряму залежність рівня обладнання житлового фонду міст обласного значення гарячим водопостачанням і каналізацією від збільшення обсягів ПІІ
у розрахунку на одного мешканця, капітальних інвестицій
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у розрахунку на 1000 осіб та частки інвестицій на покращення навколишнього середовища у загальній структурі
капітальних інвестицій. Зміна частки інвестицій у житлове
будівництво в загальній структурі капітальних інвестицій
не впливає на забезпечення населення гарячим водопостачанням та водовідведенням, що пояснюється сучасними
особливостями індивідуального будівництва (індивідуальні системи опалення та підігріву води, автономні очисні
споруди приватних будинків).
Залежність рівня забруднення атмосферного повітря
і утворення відходів від показників структури інвестицій
міст обласного значення не виявлена. Відсутність впливу
«екологічних» інвестицій на показники стану навколишнього середовища пояснюється незначною часткою цих
інвестицій у структурі капітальних інвестицій у більшості міст обласного значення, що не дозволяє реалізовувати
природоохоронні заходи в обсягах, які забезпечать відчутні результати. Водночас у містах обласного значення
Львівської області виявлено сильну обернену залежність
забруднення атмосферного повітря від зміни обсягів ПІІ на
одного мешканця та пряму залежність – від зміни частки
інвестицій в покращення навколишнього середовища у загальних обсягах капітальних інвестицій.
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