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Загальнодержавні доходи у системі податкового регулювання
Динаміка соціально-економічних процесів вимагає адаптації загальнодержавних доходів до змін у фінансовоекономічній ситуації. Метою дослідження є вдосконалення науково-методологічного підходу до
загальнодержавних доходів у системі податкового регулювання. Вплив загальнодержавних доходів на економічне
зростання було проаналізовано за допомогою кореляційно-регресійного аналізу та поняття мультиплікативного
ефекту. Зроблено висновок про те, що для забезпечення макроекономічної стабільності та прискорення
економічного зростання в умовах змін доцільно збільшити частку прямих податків у структурі загальнодержавних
доходів, запровадити раціональну та узгоджену податкову політику зі стратегічними цілями соціальноекономічного розвитку країн. Доведено, що збільшення частки прямих податків зведеного бюджету України у
ВВП на один відсоток сприяє зростанню реального ВВП на 2,94 відсотки, коли як збільшення частки непрямих
податків на один відсоток сприяє зростанню реального ВВП на 0,45 відсотки. З 2014 до 2018 рр. було скасовано
28 відсотків податків на одиницю зростання ВВП. Результати дослідження свідчать про те, що лише поєднання
податкової, регуляторної та стимулюючої функцій, узгодження принципів фінансової стабільності та податкового
нейтралітету забезпечують ефективне податкове регулювання.
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Общегосударственные доходы в системе налогового регулирования
Динамика социально-экономических процессов требует адаптации общегосударственных доходов к изменениям
в финансово-экономической ситуации. Целью исследования является совершенствование научнометодологического подхода к общегосударственным доходам в системе налогового регулирования. Влияние
общегосударственных доходов на экономический рост было проанализировано при помощи корреляционнорегрессионного анализа и понятия мультипликативного эффекта. Сделан вывод о том, что для обеспечения
макроэкономической стабильности и ускорения экономического роста в условиях изменений целесообразно
увеличить долю прямых налогов в структуре общегосударственных доходов, внедрить рациональную и
согласованную политику со стратегическими целями социально-экономического развития стран. Доказано, что
увеличение доли прямых налогов сводного бюджета Украины в ВВП на один процент способствует росту
реального ВВП на 2,94 процента, когда как увеличение доли непрямых налогов на один процент способствует
росту реального ВВП на 0,45 процента. С 2014 до 2018 гг. были отменены 28 процентов налогов на единицу роста
ВВП. Результаты исследования свидетельствуют о том, что только сочетание налоговой, регуляторной и
стимулирующей функций, согласование принципов финансовой стабильности и налогового нейтралитета
обеспечивают эффективное налоговое регулирование.
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