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2 – создание условий и формирования предпосылок для 

устойчивого повышения взлета экологического качества 

общества; стадия 3 – экологический «взлет» общественной 

системы, характеризующийся активным и устойчивым ростом 

экологического качества в общественной жизни (этот период 

условий можно назвать как «экологическая революция»); стадия 

4 – путь к зрелости, представляющий собой процесс устойчивого 

возрастания Т2 экологического качества общественного 

производства; стадия жизни общества. 
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Глокалізація процесів економічного розвитку проявляється в 

Україні особливо чітко завдяки активному просуванню реформи 

децентралізації. Врахування локальних особливостей з 

перспективою участі в процесах міжнародного економічного 

обміну для територіально-господарських систем базового рівня 

стає однією з необхідних умов в аспекті реалізації економічних 

пріоритетів реформи місцевого самоврядування [1]. Активізація 

інноваційних процесів в даному аспекті має виключну 

значущість, оскільки саме реалізовані новації є найбільш 

суттєвим рушієм соціально-економічного розвитку та 

комплексних трансформацій в економіці територіальних систем. 

Інституціональну рамку для стимулювання інноваційних 

процесів в умовах глобалізації та децентралізації різними 
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способами, в тому числі і податковими, становлять: Європейська 

політика інвестиційного розвитку [2], Європейська стратегія 2020 

[3], Концепція реформування системи місцевого самоврядування 

та територіальної організації влади в Україні [1], Закони України 

«Про добровільне об'єднання територіальних громад» [4] та «Про 

співробітництво територіальних громад», Податковий та 

бюджетний кодекси України [5], та проект Стратегії сталого 

розвитку «Україна-2030».  

Досягнення завдань і цілей регіонального розвитку, 

визначених в Стратегії ЄС до 2020 року передбачається за 

рахунок залучення нових інвестиційних ресурсів з метою 

підвищення рівня зайнятості населення (доведення показника 

працевлаштованості людей віком 20-64 років до рівня 75%), 

активізації наукових розробок (досягнення 3%-го рівня ВВП). 

Ключові аспекти соціально-економічного розвитку, актуальні для 

країн ЄС також визначені для національної системи 

господарювання в проекті Стратегії сталого розвитку «Україна-

2030», ключові вектори якої, відповідають положенням 

міжнародних документів щодо провадження сталого розвитку, а 

також корелюють із завданнями реформи децентралізації [1]. 

Одним із потужних фінансових інструментів державної 

підтримки і заохочення до участі в інвестиційній діяльності 

підприємств та підприємців є податкові пільги. Згідно із 

законодавством України, надання податкових пільг є 

інструментом національної політики, регіони не мають в своєму 

розпорядженні прямих податкових інструментів, однак міста і 

громади, що входять до складу областей такі інструменти вже 

мають, завдяки реформі децентралізації. Саме так і можуть бути 

реалізовані положення інноваційного розвитку територіально-

економічних систем в умовах глокалізації. Право регулювати на 

локальному рівні розмір ставок стосується деяких місцевих 

податків [5]. Місцевими радами вже переглядається кожного року 

і встановлюється ставка єдиного податку для підприємців і за 
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допомогою таких повноважень можна суттєво стимулювати 

інноваційну активність і підвищувати ступінь залученості 

підприємців до інноваційного розвитку.  

Вплив на підприємницьке середовище з метою активізації 

діяльності щодо реалізації інвестиційних проектів в інноваційній 

сфері за допомогою податкового важеля – єдиного податку з 

підприємців-фізичних осіб є цілком реальним і законодавчо 

оформленим заходом, який не застосовується місцевими 

громадами. Так, для прикордонних регіонів України можливою 

стала б підтримка формування підприємницьких мереж з 

ефективною логістикою та ланцюгами створення доданої 

вартості, що дозволило б приймати участь місцевим підприємцям 

в транскордонному співробітництві на економічно вигідних для 

себе та для національної економіки засадах. 
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