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Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосуванням методів:
аналізу й синтезу – при дослідженні діяльності фондів охорони навколишнього середовища
та визначення дієвості фінансових інструментів, які використовуються в практиці їхнього
створення та використання; факторного аналізу – при визначенні впливовості фондів на
ефективність реалізації

природоохоронних заходів в Польщі; компаративістики

– при

дослідженні особливостей фінансування природоохоронних заходів в Польщі і в Україні;
узагальнення – при формуванні рекомендацій щодо покращення дієвості

існуючого

механізму фінансування природоохоронних заходів в Україні.
Результати. На основі здійсненого аналізу діяльності Національного та Воєводських
фондів охорони навколишнього середовища Польщі представлено фінансові інструменти,
які використовуються у діяльності фондів, а також джерела надходження та напрями
використання грошових коштів від екологічних оплат та штрафів. Продемонстровано
ефективність використання крайових та закордонних джерел фінансування у реалізації
природоохоронних заходів на рівні держави та регіонів Польщі. Проаналізовано ситуацію,
яка склалася у фінансуванні природоохоронних заходів в Україні та надано рекомендації
щодо покращення еколого-економічного регулювання на рівні держави.
Новизна. На основі аналізу фінансування природоохоронних заходів України та
Польщі виявлено основні проблеми, які існують у вітчизняній практиці

фінансування

природоохоронних заходів. Розроблено практичні рекомендації щодо використання досвіду
Польщі під час реформування фінансового механізму природоохоронної діяльності в
Україні.
Практична значущість. Результати дослідження можуть бути використані у процесі
реформування діяльності фондів охорони навколишнього середовища України, зокрема, у
впровадженні у вітчизняну практику нових фінансових інструментів з огляду на
євроінтеграційні процеси.
Ключові слова: фонди охорони навколишнього середовища, екологічні оплати,
екологічні штрафи, еколого-економічні інструменти регулювання.
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