
«Практика врегулювання податкових спорів» 
назва вибіркової дисципліни 

 
Освітній рівень: _бакалавр_________________________________________________ 

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

Семестр:  6-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 України. 
- практичні аспекти застосування податкового права. 
- правову природу, роль і значення податку. 
- судову та адміністративну практику щодо вирішення податкових спорів. 

 вміти: 
- вільно користуватись податковим законодавством. 
- використовувати отримані знання для аналітичної та правозастосовної практики. 

 
Анотація навчальної дисципліни: Дана навчальна дисципліна ознайомить студентів з найбільш 
поширеними категоріями податкових спорів. Особливий акцент робиться на вивчення судової 
практики та процесуального податкового законодавства. Складовою курсу є вивчення та аналіз 
основних помилок працівників державної фіскальної служби та платників податків, що 
спричиняють виникнення податкових спорів. Дисципліна буде корисною для тих студентів-
правників, які цікавляться актуальними проблемами податкового права та планують займатися 
юридичною практикою у даній сфері. 
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Форми та  методи навчання: лекції, практичні заняття, консультації, самостійна робота   

Форма  звітності: залік 
Мова навчання:  українська   
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