
 СИЛАБУС  

навчальної дисципліни 

«ПОДАТКОВА КОНФЛІКТОЛОГІЯ» 

 

 

Статус дисципліни* Навчальна дисципліна вибіркового компонента 
загальноуніверситетського переліку 

Семестр (осінній/весняний) Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість годин 

3 кредити/ 90 годин 

Мова викладання 

(українська, англійська) 

українська 

Що буде вивчатися (предмет 

навчання) 

Правові конфлікти, що містяться в рішеннях судів, актах 
контролюючих органів. Нормативні акти, що регламентують 
правовий статус платників податків, майна й інших об’єктів 
оподаткування, а також правовідносини в сфері оподаткування. 
Міжнародне законодавство щодо подвійного оподаткування, 
практика Європейського суду з прав людини у справах в сфері 
оподаткування. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на формування у студентів знань у сфері 
податкових правовідносин та юридичної конфліктології. Пізнання 
сутності, ознак податкових конфліктів, та оволодіння навичками 
виявлення, попередження та припинення юридичних конфліктів в 
податкових відносинах між громадянами, суб’єктами 
господарської діяльності, податковими органами має актуальне й 
пріоритетне значення у сучасному житті кожного, хто в тій чи 
іншій мірі володіє, користується чи розпоряджається фінансовими 
та іншими ресурсами – об’єктами оподаткування. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

По завершенню вивчення дисципліни студенти навчаться: 
розпізнавати конфліктогенне середовище у сфері оподаткування, 
виклики й ризики виникнення правових податкових конфліктів; 
прогнозувати наслідки таких конфліктів; аналізувати правові акти 
та акти контролюючих органів на предмет виявлення податкової 
конфліктогенності; вирішувати податкові конфлікти та уникати їх, 
грунтуючись на нормах законодавства та судової практики. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Володіння теоретичними знаннями та практичними навичками 
сприятиме їх застосуванню у податкових відносинах з 
податковими контролюючими органами, з підприємствами-
партнерами, в процесі судового розгляду справ при вирішенні 
податкових спорів; запобіганню виникнення податкових 
конфліктів, їх своєчасне припинення, вирішення у позасудовому та 
судовому порядках.  
Основні компетентності: 
оволодіння понятійно-категоріальним апаратом юридичної 
конфліктології в податковій сфері; 
пізнання сутності, значення та способів вирішення податкових 
конфліктів; 
набуття навичок здійснення конфліктологічного аналізу 
податкового законодавства України та податкових законопроектів; 
вміння застосовувати способи та засоби попередження та 
вирішення податкових конфліктів, та інші.  

 
 

 

Місце 

для емблеми 

факультету/інституту 

(Ф 21.01 - 02) 



Навчальна логістика Поняття, ознаки та види юридичного конфлікту в сучасній теорії 
права. Загальна характеристика податкової діяльності, процесу як 
сфери виникнення юридичних конфліктів. Історико-правові 
тенденції податкового конфлікту. Сутність та класифікація 
податкових конфліктів в теорії податкового права. Причини та 
особливості виникнення податкових конфліктів в трудових, 
цивільних, господарських, сімейних та інших відносинах. Поняття 
та види учасників податкових конфліктів. Конфліктні конструкції 
в правосвідомості громадян та їх відображення в податкових 
правовідносинах. Правовий механізм управління податковими 
конфліктами. Принципи управління податковими конфліктами. 
Конфліктологічний аналіз податкового законодавства України та 
податкових законопроектів. Способи вирішення конфліктів в 
податкових правовідносинах. Адміністративні засоби 
попередження та вирішення податкових конфліктів. Роль та 
значення судових органів у попередженні та вирішенні податкових 
конфліктів. Конфліктологічний аналіз актів судової практики в 
сфері оподаткування. 
Види занять: лекції, практичні 
Методи навчання: навчальна дискусія, ситуативне моделювання, 
он-лайн. 
Форми навчання: очна, заочна, дистанційна. 

Пререквізити Знання основ права, економіки, фінансів, психології; загальні та 
фахові знання, отримані на перших курсах (бакалаврського) рівня 
вищої освіти. Дисципліна розрахована на студентів 3-4 курсів. 

Пореквізити Знання та практичні навички можуть бути використані під час 
навчання, повсякденному житті, подальшої практичної діяльності 
за отриманою професією.  

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію НТБ 

НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 
1. Баік О.І. Понятійно-категоріальний апарат податкового права 
України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 
доктора юридичних наук : 12.00.07. Львів, 2019. 40 с. 
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=426484&lang=uk-
UA 
2. Тихомирова Є. Б., Постоловський С. Р. Конфліктологія та теорія 
переговорів. Підручник. Київ, 240 с. 
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=338684&lang=uk-
UA 
3. Долгий О.О. Адміністративно-правові складові юридичних 
гарантій режиму законності у сфері податкової діяльності в 
Україні. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 
доктора юридичних наук : 12.00.07. Ірпінь, 2016. 
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=340676&lang=uk-
UA  
4. Козак І.Б. Філософсько-правова кваліфікація конфліктної 
комунікації сторін у судовому процесі. Автореферат дисертації на 
здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук : 12.00.12.  
Хмельницький, 2019. 20 с. 
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=425299&lang=uk-
UA 
5. Податковий кодекс України (кодифікований). Київ, 2019. 498 с. 
/№ 7-8: Спецвипуск № 459 за 25.01.2019 р. 
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=403084&lang=uk-
UA  
6. Войцехівська Н.К. Конфліктний дискурс: структурно-
семантичний і комунікативно-прагматичний аспекти. Монографія. 
Київ, 404 с. 
7. Шаптала Є.Ю. Стимули у податково-правовому регулюванні. 
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук : 12.00.07. Ірпінь, 2019. 20 с. 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=426484&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=426484&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=338684&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=338684&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=340676&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=340676&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=425299&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=425299&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=403084&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=403084&lang=uk-UA


 

 

Фото за 

бажанням 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=409977&lang=uk-
UA 
8. Сахно Д.С. Зловживання правом у податкових правовідносинах. 
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук : 12.00.07. Ірпінь, 2019. 20 с. 
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=426029&lang=uk-
UA 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання; інформаційні інтернет ресурси, 

державні реєстри; бази стейкхолдерів – податкових органів; 

мультимедійне забезпечення, проектор.  

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік 

(тестова форма семестрового контролю) 

Кафедра Конституційного і адміністративного права 

Факультет Юридичний факультет 

Викладач(і) ПІБ: Пивовар Юрій Ігорович 

Посада: професор 

Вчене звання: професор 

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук 

(PhD) 

Профайл викладача: 

http://www.law.nau.edu.ua/en/caphedras/chair1/537 

Тел.: 044 406 73 47 

E-mail: yurii.pyvovar@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 1-445 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс, викладання українською мовою 

Лінк на дисципліну https://classroom.google.com/u/2/c/MTA4ODI1MDA3OTEz  
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