
 

     

 

                                     

 

 

 

 

         

 
 

         

 

 

8 листопада 2019 року 

                                          Час проведення: 10.00-16.00 

 

Місце проведення: Касаційний адміністративний суд  

(м. Київ, вулиця Московська, 8, корп. 5) 
 

 

 

               



 

Спікери: 

 

ХАНОВА Раїса Федорівна –  суддя Касаційного адміністративного суду у складі 

Верховного Суду, секретар судової палати з розгляду справ щодо податків, зборів та 

інших обов’язкових платежів, к.ю.н. 
 

БЛАЖІВСЬКА Наталія Євгенівна – суддя Касаційного адміністративного суду у 

складі Верховного Суду, президент IFA Ukraine, віцепрезидент Всеукраїнської 

асоціації адміністративних суддів, к.ю.н., доцент 
 

ОЛЕНДЕР Ігор Ярославович – суддя Касаційного адміністративного суду у складі 

Верховного Суду, к.ю.н. 
 

ГІМОН Микола Михайлович – суддя Касаційного адміністративного суду у складі 

Верховного Суду, к.ю.н. 
 

ЮРЧЕНКО Валентина Петрівна – суддя Касаційного адміністративного суду у 

складі Верховного Суду, к.ю.н. 
 

КЛИМЕНКО Юлія Юріївна – помічник судді патронатної служби управління 

забезпечення роботи судової палати з розгляду справ щодо податків, зборів та інших 

обов’язкових платежів секретаріату Касаційного адміністративного суду, аспірант 

Університету митної справи та фінансів 

 

 

Практикум акредитовано Національною асоціацією адвокатів України.   

Адвокати-учасники отримують 6 залікових балів підвищення кваліфікації 

 

 

 

Роздатковий матеріал: 
 

• Збірник «Практика розгляду податкових і митних спорів у Касаційному 

адміністративному суді у складі Верховного Суду» (електронне видання) 

• Відеозапис практикуму (для онлайн учасників) 

 

 



 

ПРОГРАМА ПРАКТИКУМУ 
 

 

09.30-10.00 
 

Реєстрація учасників. Ранкова кава 

 
 

10.00-10.30 

 

Вітальне слово 

Смокович Михайло Іванович, Голова Касаційного адміністративного 

суду у складі Верховного Суду, д.ю.н. 

 

 

I частина практикуму 

Модератор: Рєзнікова Вікторія Вікторівна, завідувач кафедри господарського 

права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, д.ю.н., 

професор 

 
 

10.30-11.00 
 

Огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у 

складі Верховного Суду з податкових спорів 
 

Ханова Раїса Федорівна, суддя Касаційного адміністративного суду 

у складі Верховного Суду, секретар судової палати з розгляду справ 

щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів, к.ю.н. 

 
 

11.00-11.20 
 

Запитання та відповіді 

 
 

11.20-11.50 

 

Особливості розгляду податкових спорів щодо операцій з 

іноземним елементом 
 

Блажівська Наталія Євгенівна, суддя Касаційного 

адміністративного суду у складі Верховного Суду, президент IFA 

Ukraine, віцепрезидент Всеукраїнської асоціації адміністративних 

суддів, к.ю.н., доцент 

 

 

11.50-12.10 

 

Запитання та відповіді 

 

12.10-13.10 

 

Кава-брейк 

 
 

 

 

 



 

II  частина практикуму 

Модератор: Рєзнікова Вікторія Вікторівна, завідувач кафедри господарського 

права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, д.ю.н., 

професор 

 

13.10-13.40 

 

Судова практика Верховного Суду у питанні доказів і 

доказування в податкових спорах. Процесуальні строки у 

податкових справах 

Олендер Ігор Ярославович, суддя Касаційного адміністративного 

суду у складі Верховного Суду, к.ю.н. 

 

13.40-14.00 

 

Запитання та відповіді 

 

14.00-14.40 

 

Огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у 

складі Верховного Суду з митних спорів 

Гімон Микола Михайлович, суддя Касаційного адміністративного 

суду у складі Верховного Суду, к.ю.н. 

Клименко Юлія Юріївна, помічник судді патронатної служби 

управління забезпечення роботи судової палати з розгляду справ 

щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів 

секретаріату Касаційного адміністративного суду, аспірант 

Університету митної справи та фінансів 

 

14.40-15.00 

 

Запитання та відповіді 

 

15.00-15.30 

 

Реальність господарських операцій у судовій практиці 

Верховного Суду 

Юрченко Валентина Петрівна, суддя Касаційного 

адміністративного суду у складі Верховного Суду, к.ю.н. 

15.30-16.00 Запитання та відповіді. Підведення підсумків 

 

 

 

Наші контакти: 

сайт:  www.rd.ua/ua 

email: practicums.rd.ua@gmail.com 

facebook: https://www.facebook.com/pravovipracticumy 

телефони: 068 420 13 36, 044 537 51 04 


