
 
 

 

Правові позиції та висновки Верховного Суду в 

адміністративних справах щодо податкових та митних спорів 

 
24 листопада  2018 р. 

Час проведення: 10.30-16.30 

 

м. Київ, вул. Інститутська 4, готель «Україна», зал «Асамблея» 

 

                     
                     

 

 

 

 

 

 

 

 



ВІТАЛЬНА ПРОМОВА: 

 

Смокович М.І. 
голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, доктор 

юридичних наук, заслужений юрист України        

 

                        

 

СПІКЕРИ: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ханова Р.Ф. 
 суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді, секретар судової 

палати з розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів, 

кандидат юридичних наук, заслужений юрист України 

 



 

Роздатковий матеріал: 

 

 Журнал «Судова практика Верховного Суду. Правові позиції та висновки в 

адміністративних справах» №4 за 2018 рік 

 Сертифікат на користування та доступ упродовж 7 днів до єдиного порталу 

аналітики судової практики Ratio Decidendi (ІТ-платформа, що  рунтується на 

аналітичній обробці правових позицій, викладених у рішеннях вищих судових 

інстанцій України та міжнародних судових інституцій  

 Доступ до відеозапису практикуму 

 Сертифікат учасника для правників, суддів,  викладачів 

 Сертифікат про підвищення кваліфікації для адвокатів та зарахування 5 

залікових балів  

 

Увага! 

Просимо всіх учасників при оформленні участі у практикумі сформувати і 

надіслати перелік запитань для спікерів на електронну адресу: 

pravo.ukrainu.praktukum@gmail.com 

 

Практикум акредитовано Експертною радою з питань акредитації і сертифікації 

при Національній асоціації адвокатів України. Адвокати-учасники отримують 

сертифікат про підвищення кваліфікації та зарахування 5 балів 

 

 

 

 

 

 

Наші контакти: 

сайт: http://www.practicum.pravoua.com.ua 

email: pravo.ukrainu.praktukum@gmail.com 

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

телефони: 068  420 13 36,  044 537 51 04 

 

mailto:pravo.ukrainu.praktukum@gmail.com


ПРОГРАМА 

10.30 - 11.00 Реєстрація учасників. Ранкова кава 

       
 

11.00 - 11.05 

 

Відкриття практикуму та вітальне слово 
 

Смокович Михайло Іванович  

голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду,  доктор 

юридичних наук, заслужений юрист України 

 

 

 
 

 

11.05 - 12.30 

 

 

 

 

 

 
 

 

12.30 - 13.30 

 

 

I частина практикуму 

Особливості розгляду Касаційним адміністративним судом у складі Верховного Суду 

справ щодо податків та зборів 

 

Огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного 

Суду з податкових спорів 

  

ДОПОВІДАЧ: 
 

Ханова Раїса Федорівна 

суддя Верховного Суду в Касаційному адміністративному суді, секретар судової 

палати з розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів, 

кандидат юридичних наук, заслужений юрист України 

 

Питання та відповіді 

МОДЕРАТОР: 

   

Блажівська Наталя Євгенівна 

к.ю.н., суддя, президент IFA Ukraine,  віце-президент Всеукраїнської асоціації 

адміністративних суддів, доцент кафедри адвокатської майстерності та міжнародної 

судової практики Академії адвокатури України 

13.30 - 14.00 Перерва на каву 

 

 

 

14.00 -  15.30 

 

 

 

 

 

15.30 - 16.15 

 

 

 

 
16.15 - 16.30 

II частина практикуму 

Особливості розгляду Касаційним адміністративним судом у складі Верховного Суду 

справ щодо митних спорів 
 

Огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного 

Суду з митних спорів 

    ДОПОВІДАЧ: 

Ханова Раїса Федорівна 

суддя Верховного Суду в Касаційному адміністративному суді, секретар судової 

палати з розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів, 

кандидат юридичних наук, заслужений юрист України 

 

 

Питання та відповіді 

   МОДЕРАТОР: 

Блажівська Наталя Євгенівна 

к.ю.н., суддя, президент  IFA Ukraine,  віце-президент  Всеукраїнської асоціації 

адміністративних суддів, доцент кафедри адвокатської майстерності та міжнародної 

судової практики Академії адвокатури України 
 

Рядінська Валерія Олександрівна 

д.ю.н., старший науковий співробітник,  начальник лабораторії правового та 

організаційного забезпечення діяльності Міністерства Державного науково-дослідного 

інституту МВС України 

Підведення підсумків 



 


