
«Порядок погашення податкового боргу: юридична практика» 
назва вибіркової дисципліни 

 
Освітній рівень: _бакалавр_________________________________________________ 

бакалавр, магістр (освітньо-наукова програма), магістр (освітньо-професійна програма) 

Семестр:  7-й 
 
Обсяг дисципліни:   
загальна кількість годин - 90 (кредитів ЄКТС – 3 );  
аудиторні години - 32 (лекції - 16 , практичні - 16) 
 
Лектор:   доц. Шандра Роман Станіславович, 
 
Результати навчання: 
 знати:   

- теоретичні засади податкового права. 
- повноваження державної фіскальної служби щодо погашення податкового боргу. 
- законодавство та юридичну практику щодо погашення податкового боргу. 

 вміти: 
- вільно користуватись законодавством та судовою практикою щодо погашення податкового 

боргу. 
- використовувати отримані знання для аналітичної та правозастосовної практики. 

 
Анотація навчальної дисципліни: Протягом навчального курсу студенти ознайомляться з 
повноваженнями та компетенцією державної фіскальної служби щодо погашення податкового 
боргу. Також зможуть ознайомитись з процесом погашення податкового боргу, підставами та 
юридичними наслідками виникнення права податкової застави, змістом податкового пріоритету, 
функціями податкового керуючого, порядком податкового арешту та продажу майна, що 
перебуває в податковій заставі, практичними аспектами розстрочення, відстрочення та списання 
податкового боргу. Окремий наголос буде поставлено на практику застосуванні міжнародних 
договорів у процедурі погашення податкового боргу. Дисципліна буде цікава і корисна для усіх 
тих, хто планує провадити юридичну практику і сфері податкового права та податкових спорів. 
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Форми та  методи навчання: лекції, практичні заняття, консультації, самостійна робота   

Форма  звітності: залік 
Мова навчання:  українська   
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