Додаток1. МАКЕТ

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
1. Код: ППВ3.
2. Назва: Формування регіонального бюджету;
3. Тип: вибірковий;
4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський),
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5;
6. Семестр, коли вивчається дисципліна:__9_____ ;
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4,0
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Якимчук Аліна Юріївна, д.е.н.,
професор кафедри державного управління ,документознавства та інформаційної діяльності.
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним:
• Самостійно вміти розраховувати податки та збори до державного та обласного бюджетів, знати
методику розрахунку цих показників;
• Знати законодавство у сфері реалізації бюджетного процесу, особливо норми та положення
Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України.
10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка,
контрольні заходи, курсова робота;
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Державне управління,
економіка і врядування, Регіональна економіка, Основи права;
Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): Економіка,
Публічне адміністрування;
12. Зміст курсу:(перелік тем)
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.
Тема 8. Організація міжбюджетних відносин.
Тема 9. Організація касового виконання регіональних бюджетів через Державне казначейство.
Тема 10. Державне управління бюджетною системою регіонів.
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 робот із дисципліни «Формування регіонального
бюджету» для магістрів за напрямом підготовки 150000 «Державне управління» спеціальності
8.15010002 «Державна служба» // Якимчук А.Ю. – Рівне: НУВГП, 2012. – 42 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. практичні, 78 год. самостійної роботи. Разом – 120 год. Методи:інтерактивні
лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження ділових та рольових ігор,
кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних
засобів, розрахунок податкових надходжень на основі сучасних методик
15. Форми та критерії оцінювання:
Підсумковий контроль: залік в кінці 9-го семестру.
Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування…...
16. Мова викладання: українська.

Завідувач кафедри:

І. Л. Сазонець

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
1. Code: PPV3;
2. Title: Formation of the Regional Budget;
3. Type: selective;
4. Higher education level: the 2nd (magister’s degree),
5. Year of study, when the discipline is offered: 5;
6. Semester when the discipline is studied: 9;
7. Number of established ECTS credits: 4,0;
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Alina Yakymchuk,
dr hab., professor of Public Administration, Documentation and Informational Activity Department
9. Results of studies:
• Be able to to calculate taxes and fees to state and regional budgets, to know the methodology for calculating these
indicators;
• Know the legislation in the area of implementation of the budget process, especially the norms and provisions of
the Budget Code of Ukraine, the Tax Code of Ukraine.

10. Forms of organizingclasses: training classes, independent work, practical training, control
measures;
11.Disciplines preceding the study of the specified discipline:

Public Administration, Economics and Governance, Regional Economics, Fundamentals of
Law. Вisciplines studied concomitantly: Economics, Public Management.
12.Course contents: Topic 1. Economic content and importance of regional budgets. Theme 2. Drafting of
regional budgets. Theme 3. Formation of revenue part of regional budgets. Topic 4. Expenditure part of regional
budgets. Topic 5. Consideration and approval of regional budgets. Theme 6. Implementation of regional budgets.
Topic 7. Control of financial institutions for the implementation of regional budgets. Theme 8. Organization of
intergovernmental fiscal relations. Theme 9. Organization of the cash execution of regional budgets through the
State Treasury. Topic 10. Public administration of the budget system of the regions.

13. Recommended educational editions: (зазначити до 5 джерел)
1. The Budget Code of Ukraine dated July 8, 2010, No. 2456-VI.
2. The Tax Code of Ukraine. Standard commentary. In 2 parts. Part of the second. Edited by M. Kucheryavenko. - Law:
2011. - 1128 p.
3. Methodical instructions for the implementation of the course work on the discipline "Formation of the regional
budget" for masters in the field of training 150,000 "Public Administration" specialty 8.15010002 "Civil Service" / /
Yakymchuk A.Yu. - Rivne: NUVGP, 2012. - 42 p.
4. Soroka MP, Yakymchuk A. Yu. Formation of the regional budget: curriculum vitae. manual - Rivne: NUVGP, 2012. 245 p.

14. Planned types of educational activities and teaching methods:
Training classes 22 hours, independent work 78 hours, practical training 20 hours. Total – 120 hours.
Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementing business
and role games, implementing case method, individual tasks of scientific research, using multimedia tools.
15. Forms and assessment criteria:

Final control: test at the end of the (9th) semester.
Current control (100 points).
16. Language of teaching: ukrainian.
Завідувач кафедри

І. Л. Сазонець

