
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ВВ 13; 

2. Назва: Формування регіонального бюджету; 

3. Тип: вибірковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 7; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Якимчук А.Ю., д.е.н., професор; 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен: 

● Знати принципи організації бюджетної системи України; методику формування бюджетів на 

регіональному рівні; показники стану та використання регіональних бюджетів; показники визначення 

бюджетної ефективності.  

● бакалаври повинні вміти: розраховувати показники, що характеризують стан, формування та 

ефективність регіонального бюджету; складати бюджет регіону на основі методичних рекомендацій; 

визначати та аналізувати фінансові показники регіональних бюджетів; аналізувати фінансову та 

статистичну звітність з використанням комп’ютерних технологій, розраховувати бюджетні показники та 

обґрунтовувати засади розвитку публічного управління в фінансово-економічній сфері; формувати 

бюджет органу державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, розробляти стратегії та 

оцінювати фінансово-економічний стан адміністративних територій. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, практична підготовка, самостійна робота, 

контрольні заходи; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Основи публічного 

адміністрування», «Публічна статистика», «Основи стратегічного публічного управління», «Основи 

демократії», «Менеджмент». 
12. Зміст курсу:  
Тема 1. Економічний зміст та значення регіональних бюджетів. 

Тема 2. Складання проектів регіональних бюджетів. 

Тема 3.  Формування доходної частини регіональних бюджетів. 

Тема 4. Видаткова частина регіональних бюджетів. 

Тема 5. Розгляд та затвердження регіональних бюджетів. 

Тема 6.  Виконання регіональних бюджетів. 

Тема 7. Контроль фінансових органів за виконанням регіональних бюджетів. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року, № 2456-VI. 
2. Податковий кодекс України. Постатейний коментар. У 2-х частинах. Частина друга. Під редакцією 

М. Кучерявенка. – Право: 2011. – 1128 с. 

3. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Формування 

регіонального бюджету» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 281 

«Публічне управління та адміністрування» денної та заочної форм навчання [Електронне видання] / А.Ю. 

Якимчук. – Рівне : НУВГП, 2019. – 48 с. 

4. Сорока М. П., Якимчук А. Ю. Формування регіонального бюджету : навч. посіб. – Рівне : НУВГП, 

2012. – 245 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
22 год. лекцій, 20 год. практичних занять, 78 год. самостійної роботи. Курсова робота – 20 год. Разом – 

120 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження ділових 

ігор, кейс-методів, використання мультимедійних засобів, розрахунок бюджетних показників. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

   Підсумковий контроль: залік в кінці 1-го семестру. 

  Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 

Завідувач кафедри 

д.держ.упр., доцент                                                                   Л.Х. Тихончук 
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1. Code: VV 13; 

2. Title: Formation of the Regional Budget; 

3. Type: selective; 

4. Higher education level: I (bachelor);  

5. Year of study, when the discipline is offered: 4; 

6. Semester when the discipline is studied: 7; 

7. Number of established ECTS credits: 4; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Yakymchuk  A.Y., Doctor of 

Economic Sciences, Professor; 

9. Results of studies: after studying the discipline student must: 

• know the principles of organization of the budget system of Ukraine; methodology for budgeting at the regional 

level; indicators of the state and use of regional budgets; budget performance metrics; 

• bachelors must be able to: calculate indicators that characterize the state, formation and efficiency of the 

regional budget; to draw up the budget of the region on the basis of methodical recommendations; determine 

and analyze the financial indicators of regional budgets; analyze financial and statistical reporting using 

computer technology, calculate budget indicators and substantiate the principles of public administration in the 

financial and economic sphere; to form the budget of the body of state executive power and local self-

government, to develop strategies and to assess the financial and economic condition of administrative 

territories. 

10. Forms of organizing classes: training sessions, practical training, independent work, control activities; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: «Fundamentals of Public Administration", 

"Public Statistics", "Fundamentals of Strategic Public Administration", "Fundamentals of Democracy", 

"Management". 

12. Course contents:  
Topic 1. Economic content and importance of regional budgets. 

Topic 2. Drafting of regional budgets. 

Topic 3. Formation of revenue part of regional budgets. 

Topic 4. Expenditure of regional budgets. 

Topic 5. Consideration and approval of regional budgets. 

Topic 6. Implementation of regional budgets. 

Topic 7. Control of financial bodies on the implementation of regional budgets. 

13. Recommended educational editions:  
1. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року, № 2456-VI. 
2. Податковий кодекс України. Постатейний коментар. У 2-х частинах. Частина друга. Під редакцією 

М. Кучерявенка. – Право: 2011. – 1128 с. 

3. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Формування 

регіонального бюджету» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 281 

«Публічне управління та адміністрування» денної та заочної форм навчання [Електронне видання] / А.Ю. 

Якимчук. – Рівне : НУВГП, 2019. – 48 с. 

4. Сорока М. П., Якимчук А. Ю. Формування регіонального бюджету : навч. посіб. – Рівне : НУВГП, 

2012. – 245 с. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
22 hours lectures, 20 hours practical classes, 78 hours independent work, 20 hours сoursework. Together - 120 

hours. 

Methods: interactive lectures, elements of problems on lecture, individual tasks, implementation of business 

games, case studies, use of multimedia, calculation of budget indicators. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final control: credit in the end of the 7th semester. 

Current control (60 points): testing, poll. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 
 

Head of the department, 

Doctor of Public Administration L. H. Tykhonchuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


