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Анотація: 

Мета курсу (інтегральна компетентність) – формування в студентів 

цілісної системи знань щодо методології оцінювання податкових спорів та 

судової практики їх вирішення, що дасть їм змогу сформувати загальні, 

глобальні та спеціальні компетенції з питань захисту підприємства в 

податкових спорах із використанням усього законодавчого арсеналу засобів.  

Цілі курсу (програмні компетентності): 

 засвоїти сутність податкових спорів і вміти їх ідентифікувати; 

  досліджувати можливості вирішення податкових спорів на досудовому 

етапі; 

 набуття вміння оскарження рішень податкових органів на доказовій 

основі бухгалтерського обліку та з дотриманням процесуального 

законодавства;  

 набути сталих навичок організації системи бухгалтерського обліку для 

обґрунтування позицій суб’єкта в податкових спорах та подальшому захисту в 

суді із дотриманням податкового та процесуального, бухгалтерського 

законодавства; 

  визначення навиків використання різних процесуальних способів 

використання бухгалтерського обліку для забезпечення справедливого 

вирішення податкових спорів. 

Програмні результати навчання:  
 організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і координувати 

діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб менеджменту суб’єктів 
господарювання; 

 визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в 
управлінні підприємством, надавати консультації управлінському персоналу 
суб’єкта господарювання щодо облікової інформації;  

 обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування діяльності 
суб’єкта господарювання на підставі діючого податкового законодавства; 

 знати причини виникнення податкових спорів та способи оскарження 
спірних рішень контролюючих органів;порядок побудови доказової бази у 
податкових спорах на основі використання інформації системи бухгалтерського 
обліку; 

 знати порядок залучення аудиторів, судових експертів у податкових 
спорах; 

 знати порядок досудового врегулювання податкових спорів;процедури 
участі підприємствах на судових етапах вирішення податкових спорів; 

 вміти визначати податкові спори та способи їх уникнення; 
 здійснювати аналіз господарських операцій з метою ідентифікації тих, 

що можуть призвести до податкових спорів;  



 використовувати податкове законодавство для оскарження рішень 
контролюючих органів та досудового вирішення спорів;  

 формувати моделі доказового обґрунтування позиції підприємства в 
податкових спорах; 

 здійснювати процедуру захисту підприємства в податкових спорах на 
основі використання облікової інформації та з дотриманням процесуального 
законодавства. 

 

Короткий зміст курсу: 

Податкові спори: сутність та причини виникнення. Податкове та 

бухгалтерське законодавство: точки виникнення податкових спорів. 

Організаційні та методичні підходи уникнення податкових спорів. Предмет та 

суб'єкти доказування на адміністративній і судовій стадіях вирішення 

податкових спорів. Процесуальне регулювання вирішення податкових спорів. 

Облікові інструменти у вирішенні податковими спорів. Аудит у вирішенні 

податкових спорів. Судово-економічна експертиза у вирішенні податкових 

спорів. 

 


