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ВІД УКЛАДАЧІВ 

 

Біобібліографічний покажчик серії «Портрети вчених НУ 

ДПС України» присвячений 60-річчю від дня народження Цим-

бала Петра Васильовича – ректора міжрегіональної фінансово-

юридичної академії, доктора юридичних наук, професора, за-

служеного юриста України. У біобібліографічному покажчику 

представлені його публікації за 1986-2012 роки. До покажчика 

ввійшли монографії, підручники, навчально-методичні посіб-

ники, статті з наукових збірників та періодичних видань, дисе-

ртації, захищені під керівництвом Петра Васильовича, фотог-

рафії з сімейного альбому. 

Основний матеріал видання структуровано за розділами: 

 Життєвий та професійний шлях П. В. Цимбала; 

 Фотофакти; 

 Хронологічний покажчик друкованих праць П. В. Цимба-

ла; 

 Автореферати кандидатських дисертацій, захищених під 

керівництвом П. В. Цимбала; 

 Іменний покажчик; 

 Алфавітний покажчик назв праць П. В. Цимбала. 

Список праць у покажчику розташовано в хронологічній 

послідовності, у межах року – в алфавітному порядку. Відбір 

матеріалу до бібліографічного покажчика завершено у грудні 

2012 р.  

Бібліографічний опис здійснено за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 

«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги 

та правила складання». Бібліографічний опис джерел виконано 

мовою видання. Опис здійснено відповідно до правил сучасно-

го українського правопису. Покажчик складений за матеріала-

ми фонду наукової бібліотеки Національного університету 

державної податкової служби України, а також за матеріалами, 

наданими дружиною автора Цимбал Тетяною Яківною. 

Сподіваємося, запропонована праця стане корисною нау-

ковцям, викладачам, студентам, а також усім, хто цікавиться ро-

звитком податкової науки. 
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П. В. Цимбал: штрихи до портрета  
(Розповідає дружина Петра Васильовича – Цимбал Тетяна Яківна) 

 
 

Іди своєю дорогою, 

 і нехай люди говорять що завгодно.  

 Данте. 

Дитинство. 
Вінниччина. Місце, де початок бере одна з найкрасивіших 

річок України – Рось.  

1 травня 1952 року в сім’ї колгоспників Василя Пилипо-

вича та Ольги Іванівни Цимбалів народився третій син. В селі 

Булаї вихідного в той день не було – весняна пора в колгоспі 

дуже жарка. Через декілька днів мати з сином прийшла додому, 

а ще через тиждень – була в полі, на буряках. Хлопця назвали 

Петром. Був він під наглядом такої собі пушкінської няні в 

особі рідної бабці Гані, а ще одним оком за ним придивлялися 

старші брати 9-річний Микола та 7-річний Іван. Йшли роки, 

хлопець ріс як усі сільські діти – на вулиці. Няньчили одне од-

ного. Маленький Петрусь прив’язався до сусідської дівчини 

Ольги, яка носила його всюди за собою. Коли пішов до школи, 

то навчання давалося досить легко, а уроків майже не вчив, бо 

треба було допомагати вдома. Худобу доглянути, кролів наго-

дувати, та з меншим братом – Олексієм – побавитися. Тому 

хотів якнайбільше «ухватити» знань у школі. Цікаво було все, 

але найбільше любив гуманітарні предмети. Вісім років у Бу-

лаївській школі пролетіли дуже швидко, далі треба було виби-

рати: або іти в сусіднє село за три кілометри полем в середню 

школу, або в ПТУ, або в колгосп на роботу. Петро продовжив 

навчання в середній школі с. Спиченці, Погребищенського 

району Вінницької області. Ранньої осені ще можна було дійти 

до школи, а ось, коли задощило, то вінницький чорнозем мож-

на було подолати тільки по повітрю. Виручив рідний дядько 

Сашко, який бачив шалену жагу до знань племінника, запропо-

нував жити в нього. Залишивши рідну домівку, Петро пересе-

лився до родичів. Нудьгував за домівкою, за меншим братом, 

старші вже пішли з дому, за маленькою сестричкою, але вперто 

долав труднощі, виправдовуючи своє ім’я – Петро – «скеля». 

Школу закінчив без трійок, та й четвірок було всього декілька. 
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Повертається додому і йде вчителювати у рідне село, в школу – 

стає учителем праці. Вже через багато років, ставши виклада-

чем Національної академії внутрішніх справ України, буде там 

вчити колишніх учнів із школи. А зараз вчить своїх сусідів, 

брата, родичів. 

Становлення. 

В травні 1970 року юнака було призвано до лав Радянської 

Армії. 

Служить Петро у танкових військах. Півроку у м. Бер-

дичів, а потім у танковій військовій частині в м. Лугіни, Жито-

мирської області. Служба як служба. Але міцний характер, во-

лю, організаторські здібності не сховаєш навіть за бронею тан-

ка. Досить скоро Петро стає командиром танка. Екіпаж – сім’я. 

Відповідальність треба нести за всіх. Роки служби в армії Пет-

ро Васильович і нині згадує з теплотою, то були роки станов-

лення, роки змужніння. До цього часу виношує думку зібрати 

свій екіпаж на зустріч. 

У 1972 році служба закінчилася, починалося нове життя. 

Ще в армії зрозумів, що подобається професія юриста. Тож 

після демобілізації подав документи на юридичний факультет 

Київського державного університету ім. Т. Г.Шевченка, але 

спіткала невдача – не витримав конкурсу, така була офіційна 

відповідь приймальної комісії. 

Знову треба було приймати рішення. Допоміг старший брат 

Микола, який на той час працював у Метрострої, запропонував 

залишитися в нього і влаштовуватися у Києві на роботу. Це те-

пер так можна легко говорити: «залишитися у нього», а тоді це 

означало – в кімнаті гуртожитку, де окрім нього ще проживало 

декілька хлопців. Це був другий подарунок від старшого брата. 

А першим був баян, про який підлітком мріяв Петро. Так 

хотілося, але купити не було змоги, у батьків просто не виста-

чало грошей. Про цю таємну мрію брата дізнався Микола і 

привіз йому новенького баяна, витративши на нього майже всю 

зарплату. 

Роботу Петро знайшов швидко – вантажником на Київсь-

кому авіазаводі. З часом отримав місце в гуртожитку, але кож-

ну хвилину витрачав для навчання. Розумів, що Київський 

університет для багатьох недосяжна мрія. Вирішив трохи 

підкорегувати свої плани – влітку 1973 року стає абітурієнтом 

історичного факультету Київського державного педагогічного 
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інституту імені О. М. Горького, а у вересні того ж року – його 

студентом. Студентське життя захопило хлопця з головою. 

Прекрасна група, Петро – староста. Історичний факультет в ін-

ституті вважався елітним. Там навчалися «вибрані», так думав 

багато хто, але то була нісенітниця. Там навчалися хлопці і дів-

чата з усієї України, в яких була невимовна жага до знань, ба-

жання зробити щось визначне в цьому житті. А ще більше цей 

факультет славився своїми викладачами – відомими на той час 

в Україні вченими-істориками – декан факультету к.і.н. 

Січкар Г. В., заступник декана к.і.н. Ганжа І. Х., д.і.н. Березов-

чук М. Д., кандидати історичних наук Олександра М. Ф., Са-

мойленко В. І., Мельник Є. О. Цвікальська Г. В., Шевчен-

ко С. М, Трубайчук А. Ф. і багато-багато інших. Девізом життя 

для Петра Васильовича, як для більшості випускників факуль-

тету, стали слова Миколи Федоровича Олександри: «Якщо ти 

хочеш виховати людину, то постарайся зачепити його само-

любство, не принизивши його гідності». 

Навчання в інституті приносило задоволення, але в глибині 

душі залишалася мрія – стати юристом. Для того, щоб реалізу-

вати цю мрію, хлопець іде у вечірню школу, отримує другий 

атестат про середню освіту, і в 1974 році стає студентом вечір-

ньої форми юридичного факультету КДУ ім. Шевченка. Мрія 

збулася, а як її реалізувати? Про залишення навчання в інститу-

ті не було і мови – там стипендія і немаленька, бо як відмінник 

навчання отримував підвищену. Для того, щоб навчатися на 

вечірньому – треба обов’язково працювати, щоб працювати 

треба час. Але не в характері Петра було здаватися. Зранку до 

обіду вчився в інституті, з обіду до шостої вечора працював на 

заводі, а з шостої тридцяти до двадцять другої тридцяти нав-

чався в університеті. На сон лишалось 6 годин. І це в 22 роки. 

Витримав. Адже «скеля». І не тільки витримав, а встиг ще 

навіть і закохатися. 

Через рік після одруження постає питання: як бути далі? 

Народиться дитина, де жити? Та й фінансова сторона була не 

останньою. Петро Васильович переводиться на заочне 

відділення в обох вузах і йде працювати на авіазавод. За один 

рік закінчує два курси а педагогічному інституті і в той же рік, 

1977, за направленням трудового колективу авіазаводу іде 

працювати слідчим до Макарівського районного відділу 

внутрішніх справ, Київської області. 
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Служба. 

Починалася зовсім нова сторінка в нашому житті. 

На той час в райвідділі було всього три слідчих. Наванта-

ження на них було надзвичайно велике, але молодість долала 

все. Вистачало часу і на роботу, і на відпочинок. Взагалі треба 

сказати, що служба в Макарові мала свої особливості. Невелике 

містечко, де всі знали одне одного, де надзвичайно бережливо 

треба було відноситися до себе, свого авторитету і до оточую-

чих. Все це вдавалося. Через деякий час Петра Васильовича 

обирають секретарем комсомольської організації райвідділу, а 

ще через деякий час він стає старшим слідчим уже слідчого 

відділення, яке складається з чотирьох осіб. Відповідає не тіль-

ки за себе, а і за своїх підлеглих. Пам’ятаю, коли в райвідділ 

прийшла працювати слідчим молода дівчина – Іра Супрун, а 

жінки в райвідділі були тоді дуже великою рідкістю, то часто 

Петро Васильович просив мене спілкуватися з нею, бо надзви-

чайно важко було їй адаптуватися в чоловічому колективі. Нас 

всіх об’єднувала його робота. Колеги ставали друзями, хреще-

ними батьками наших дітей. 

В роботі Петро Васильович не знав відпочинку. І це давало 

свої результати. Вже в 80-х роках слідчий підрозділ Макарівсь-

кого районного відділу внутрішніх справ ввійшло в десятку 

кращих в Україні. Тоді ж він був удостоєний відзнаки «Відмін-

ник міліції». 

Та не все так було безхмарно в житті. Роботу любив, але 

здавна виношував думку про науку. І ось тут почалися мета-

морфози. Коли написав рапорт про вступ до ад’юнктури при 

Київській вищій школі міліції, отримав категоричну відмову. 

Але не здався, адже «скеля». Потай, у вільний час, часом на 

шкоду сім’ї, їздив на заняття, готувався до вступу в ад’юнктуру 

на наступний рік. Наступив цей рік. Здав іспити, на «відмінно», 

але, коли прийшов на комісію, дізнався, що у нього дві догани: 

партійна і службова. Хай це лишиться на совісті тих керівників, 

які це зробили, але навчання в ад’юнктурі стало неможливим. 

Та і на цей раз Петро Васильович не здався. Він закріплюється 

здобувачем на кафедрі криміналістики і наперекір всім і всьому 

починає працювати над дисертаційним дослідженням під 

керівництвом відомого радянського вченого-криміналіста 

Бахіна Володимира Петровича. Це був подарунок долі. Всі, хто 
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займався під керівництвом цієї людини, досягали поставленої 

мети. Але, на жаль, життя вносить свої корективи. 

1986 рік. Чорнобильська трагедія. В перші дні Петро Васи-

льович, як і більшість співробітників органів внутрішніх справ, 

був відправлений до Чорнобиля. На багато місяців про дисер-

тацію прийшлося забути. А потім один за другим два інфаркти, 

наслідок і Чорнобиля, і перевантаження як фізичного, так і мо-

рального. Та молодість долає і такі моменти. Єдине, що не мо-

же здолати вона – це людську заздрість і підлість. Новий керів-

ник райвідділу дуже негативно відносився до будь-яких спроб 

співробітників займатися наукою. Почався нелегкий період в 

житті, але вихід із ситуації було знайдено – зміна місця служби. 

З 1987 року Петро Васильович працює начальником слідчого 

відділення – заступником начальника райвідділу Бородянсько-

го районного відділу внутрішніх справ, Київської області, а 

30 вересня 1992 року, працюючи на практичній роботі, успішно 

захищає кандидатську дисертацію. Це був чи не єдиний випа-

док на той час, коли практичний працівник захистив дисерта-

цію. Тільки ми вдвох знаємо через які терни прийшлося прой-

ти, щоб досягти поставленої мети. Але Петро Васильович впев-

нено йшов своєю дорогою. 

Тоді ж, у 1992 році, його було прийнято на посаду виклада-

ча кафедри кримінального процесу Національної академії 

внутрішніх справ. 

У 1997 році Петро Васильович за станом здоров’я звіль-

нився з органів внутрішніх справ, і з 1 вересня 1997 року 

прийшов на роботу в Український фінансово-економічний ін-

ститут. 

Ірпінь. 
Взагалі треба сказати, що «ірпінська» сторінка в нашому 

житті відкрилася досить випадково. Коли в буремні 90-і роки 

закривалися вузи, скорочувалась кількість навчальних місць, а, 

відповідно, і робочих місць, особливо «молодим» пенсіонерам 

приходилося задумуватися над своїм майбутнім. Так сталося і з 

Петром Васильовичем. В розмові з колишнім співробітником, 

син якого навчався в Ірпені, він довідався, що там відкрився 

вуз, куди молодий та енергійний ректор запрошує на роботу 

осіб, які мають вчені ступені, наукові звання і хочуть працюва-

ти. Ми вирішили приїхати на прийом до Мельника П. В. 

19 червня 1996 року він нас прийняв і запропонував роботу 
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обом. Це було так несподівано, особливо для мене, на той час я 

мала досить пристойну посаду – заступник директора медично-

го училища – але пропозиція була категоричною: «Або обоє, 

або ніхто». От і прийшлося погодитися. Вже вдома, на сімейній 

раді, було прийнято рішення – переїжджаємо в Ірпінь. Рішення 

далося нелегко. Робота, квартира, навчання молодшої дочки в 

школі, 20 років життя в Макарові, друзі, родичі, але повірили 

людині, яка сказала: «Вам буде тут не гірше». 

Рік Петро Васильович працював за сумісництвом, а потім 

перейшов працювати на постійній основі. 

«Протягом 1997 року очолював кафедру теорії та історії 

держави і права, а з 1998 року і до цього часу працює завідую-

чим кафедрою кримінального права, процесу та криміналістики 

Національного університету державної податкової служби 

України. У 2000 році за спеціальністю «Кримінальний процес 

та криміналістика; судова експертиза» присвоєно вчене звання 

доцента, в 2007 році за цією ж спеціальністю присвоєні вчені 

звання старшого наукового співробітника та професора. 

В 2009 році – удостоївся почесного звання – «Заслужений 

юрист України». У 2010 році захистив дисертацію на здобуття 

наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність на тему: «Подат-

кові злочини: виявлення, розкриття, розслідування». Входить 

до складу Ради представників юридичних вищих навчальних 

закладів і наукових установ України. 

Є автором та співавтором понад 130 наукових праць, з 

яких – 6 монографій, 24 наукових посібників та понад 100 ста-

тей, виданих у фахових виданнях. Підготував 4 кандидати 

юридичних наук. За його участю при кафедрі відкрито постійно 

діючу аспірантуру за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний 

процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-

розшукова діяльність. Брав участь у ліквідації наслідків аварії 

на ЧАЕС, відмінник освіти. Неодноразово заохочувався керів-

ництвом МВС та ДПА України. Нагороджений відзнакою ДПА 

України «Почесний працівник державної податкової служби 

України». Має класний чин радника податкової служби 1 ран-

гу. 

Цимбал П. В. є головою спеціалізованої вченої ради 

К 27.855.03 у Національному університеті державної податко-
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вої служби України по захисту дисертацій на здобуття науково-

го ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність і членом 

спеціалізованої вченої ради Д 27.855.02 у Національному 

університеті державної податкової служби України по захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних 

наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і про-

цес; фінансове право; інформаційне право» – це короткі рядки 

із Вікіпедії, але за цими рядками стоять роки напруженої праці, 

роки життя і не завжди легкого. Адже не секрет, що ті процеси, 

які проходили в нашому навчальному закладі, особливо в 2005-

2006 роках, не були приємними. Протидія, нашіптування, 

відкрите ігнорування – все це було, але Петро Васильович ішов 

своєю дорогою, не звертаючи з неї, а саме головне, не ідучи на 

поводу у тих, хто хотів зажити легкої слави, підминаючи під 

себе всіх і вся. Але були і хвилини легкого відчаю, коли, навіть 

найсильніші не знали, що робити. Все розставили на місце сло-

ва Петра Володимировича Мельника: «Я повернусь і все буде 

добре!». Так і сталося. Порозбігалися, порозбрідалися, пересва-

рилися ті, хто хотів пересварити нас, а ми залишилися, 

працюємо і, сподіваємося, що будемо ще дуже і дуже довго 

працювати, бо Національний університет податкової служби 

України – це стиль життя. 

Вчителі. 
Життя подарувало Петру Васильовичу зустріч з великою 

кількістю людей, які відіграли немалу роль в його становленні. 

Вчителі в школі, викладачі в інституті і університеті, наставни-

ки по роботі. Досить часто він розповідає як викладач логіки в 

університеті Дирда І. І. декілька раз змушував його пересклада-

ти екзамен по логіці. І не тому, що він не розумівся на логіці, а 

тому що логіку трактував на свій лад, як він розуміє. А 

Іван Ілліч хотів, щоб було прочитано ще і підручник. І, коли, 

прийшовши черговий раз на перездачу, отримав у заліковку 

«відмінно» без жодного запитання, зрозумів, що власні переко-

нання, думки повинні підкріплюватися ще і тим, що було вив-

чено, розтлумачено до тебе. 

Доленосною в житті Петра Васильовича стала і зустріч з 

науковим керівником тоді ще кандидатом юридичних наук, до-

центом, а нині доктором юридичних наук, професором Бахіним 
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Володимиром Петровичем. Це людина, яка стала «науковим 

батьком» не тільки Петра Васильовича, а і наших дітей. Під йо-

го керівництвом захистили дисертації дочка Власова Г. П. та 

зять Завидняк В. І. 

Досить високо цінував Петро Васильович свого вчителя 

по університету доктора юридичних наук, заслуженого юриста 

України професора Лисиченка В. К. Через багато років доля 

звела їх знову разом. Віталій Костянтинович був першим опо-

нентом при захисті кандидатської дисертації, а потім прийшов 

працювати на кафедру, яку очолює Петро Васильович. 

Досить міцною була дружба Петра Васильовича та леген-

дарного експерта-криміналіста, доктора юридичних наук, про-

фесора Фрідмана І. Я. Співробітництво вони почали ще тоді, 

коли Петро Васильович працював слідчим, а Ісак Якович – екс-

перт-криміналістом Київського науково-дослідного інституту 

судових експертиз. І коли треба було зміцнювати кафедру кри-

мінального права, процесу та криміналістики, Ісак Якович без 

вагань перейшов на роботу в Національну академію державної 

податкової служби України. 

Можна було б називати ще безліч людей у яких вчився 

Петро Васильович професії, мудрості, людяності, порядності. 

Для цього треба було б видавати багатотомник. 

Колеги. 

З 1998 року Петро Васильович очолює кафедру кри-

мінального права, процесу та криміналістики. Кожного дня він 

приходить на роботу, щоб зустрітися з колегами. Кафедрали і 

люблять, і побоюються його. Вимогливий до себе, вимогливий 

до інших, але не забуває і посміхнутися, і сказати комплімент. 

З несамовитим ентузіазмом взявся за нову роботу. В 2011 

році Петра Васильовича було обрано ректором Міжрегіональ-

ної фінансово-юридичної академії. Планів на розвиток названо-

го навчального закладу – море. Але не будемо забігати наперед. 

Хай пройде час і він покаже, а зараз Петро Васильович іде 

своєю дорогою. 

Сім’я. 
Мабуть історія життя Петра Васильовича була б неповною, 

якби не згадати найцінніше, що є в його житті – сім’ю. 

Одружилися ми 6 вересня 1975 року. Петро Васильович на 

третьому курсі інституту, я – на другому. 
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Ніхто з родичів, знайомих, друзів не вірив в те, що цей 

шлюб буде тривалим. Зустрічалися ми всього місяці зо три, і то 

тільки в неділю в читальному залі, коли я отримала досить 

оригінальну пропозицію руки і серця. «Знаєш, у мене немає ча-

су на довгі залицяння, давай одружимось» – це прозвучало як 

грім серед ясного неба. У відповідь я сказала, що він мені 

навіть у коханні ніколи не освідчувався, але почула наступне: 

«Я говорити багато не вмію, я вмію робити». Ці слова стали 

лейтмотивом всього нашого подружнього життя. В наш час од-

ружених студентів виселяли із гуртожитку, а ми майже два ро-

ки там жили. Коли я чекала дитину, хотіла мандарин, зимою. 

Та їх же днем з вогнем тоді не можна було знайти. А вони в 

мне були. 

В 1978 році народилася перша дочка Аня. Я була студент-

кою четвертого курсу стаціонарної форми навчання і вже по-

думувала про перехід на заочний, але Петро Васильович кате-

горично заперечив. «Будеш закінчувати стаціонар» – було од-

нозначне рішення. Допомагав як міг, щоб я два – три рази на 

тиждень з’їздила на заняття з Макарова до Києва, а це 50 км в 

одну сторону. Через півтора року я отримала диплом про закін-

чення вузу. Можне з впевненістю сказати, що половина дипло-

му – це заслуга мого чоловіка. 

В 1983 році народилася друга донечка – Олечка. Щастю 

батька не було меж. Навіть коли заходила розмова про сина, 

завжди говорив, що він пишається тим, що у нього донечки. 

Взагалі дочки були для нього особливою гордістю. Обидві 

закінчили школу з медалями –Аня з золотою, Оля – зі срібною. 

Обидві пішли стопами батька – Аня вступила до Національної 

академії внутрішніх справ, Оля – до Академії державної подат-

кової служби України. Обидві закінчили вузи з червоними ди-

пломами. Обидві прагнули до науки. Аня вступила до аспіран-

тури, в 2006 році захистила кандидатську дисертацію, доцент 

кафедри кримінального права, процесу та криміналістики. 

Оля… Ось тут доля і підрізала крила. В 2005 році склала 

два екзамени кандидатського мінімуму, мала вступати до 

аспірантури, мріяла про юридичну психологію. Але доля 

вирішила все по-своєму. 30 липня 2005 року наша донечка 

відлетіла у вічність, натомість лишивши нам свого чоловіка і 

внука Назара. Земля пішла з-під ніг. Та, зціпивши зуби, опира-

ючись одне на одного пішли далі. Петро Васильович змушував 
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усіх працювати, щоб за шаленим ритмом притупити своє горе, 

не потонути в ньому. Після смерті Олі в нашій сім’ї було підго-

товлено чотири дисертації – в 2006 році –Аня, в 2008 році – я, в 

2010 – чоловік Ольги – Володя – захистили кандидатські 

дисертації, а в червні 2010 року – захистив докторську сам 

Петро Васильович. Кожна з наших робіт проводилася під його 

невсипущим оком, на розслаблення не було часу. Та і потім про 

спокій можна було тільки мріяти. На сьогодні вже обрано і за-

тверджено теми докторських дисертацій для Ганни Петрівни і 

Володимира Івановича. 

Предметом особливої гордості для Петра Васильовича є йо-

го онуки – 12-річна Таня, 6-річний Назар, та 4-річний Іван. В 

них він бачить своє продовження. Танюшка – школярка-

відмінниця, Назарчик мріє стати академіком, а Ванюшка – точ-

на копія дідуся в дитинстві, справжній майстер. В домі він все 

ремонтує, фарбує, будує. Є для чого жити. 

60 років. Багато це чи мало? Це як і з якого боку дивитися. 

При життєвому кредо Петра Васильовича «Іди своєю дорогою, 

і нехай люди говорять що завгодно», мабуть, мало, бо по попе-

реду ще стільки незавершених справ, що їх вистачить на ціле 

покоління. Тож і є в нього улюблена фраза: «Давайте піднімемо 

келихи за наші 107 років, а далі як Бог дасть». 
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Фото 4. Міжнародна конференція в місті Натанія  

Ізраїль, 2011 рік 
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Фото 5. Міжнародна конференція в місті Шарм-Ель-Шейх. 
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Фото 6. З друзями молодості 
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Фото 7. З колегами 

 

 

 

Фото 8. Випуск магістрів 

 



 20 

 

Фото 9. Конференція, присвячена пам’яті професорів кафедри 

кримінального права, процесу та криміналістики  

В. К. Лисиченка та І. Я. Фрідмана 

 

 

Фото 10. Наукова конференція кафедри кримінального права, 

процесу та криміналістики  
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Фото 11. В колі сім’ї 

 

 

 

 

Фото 12. З дружиною Тетяною 
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ін-т. – Ірпінь, 1998. – 18 с. 
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17. Конституцій суд України : лекція / П. В. Цимбал ; 
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злочинністю / П. В. Цимбал // Науковий вісник УФЕІ: збірник 
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праць. – 2000. – № 1. – С. 153–158. 
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сучасних злочинних утворень в Україні / В. К. Лисиченко, 
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 28 

36. Про визначення поняття «організована злочинність» 
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38. Криміналістика : курс лекцій. / В. П. Бахін, І. В. Гора, 

П. В. Цимбал / Держ. подат. адмін. України, Акад. держ. по-
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стіл // Проблеми впровадження інформаційних технологій в 
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48. Правове регулювання діяльності органів державної 
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О. П. Мілевський, Л. М. Касьяненко ; Держ. податк. адмін. 

України, Акад. держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2003. – 
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злочинів 93 
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Ознаки класифікації деяких способів ухилення від сплати пода-

тків юридичних і фізичних осіб 103 

Окремі фактори негативного впливу на взаємодію при вияв-

ленні та розслідуванні злочинів у сфері оподаткування 104 

Оперативно-розшукова діяльність податкової міліції 65 

Оперативно-розшукова профілактика злочинів як форма опера-

тивно-розшукової діяльності 128 

Організація роботи та управління органами державної податко-

вої служби України 31 

Основи правознавства 78 

Основи правознавства 15 

Основи правознавства 94 

Основні положення кваліфікації злочинів, теорії доказів та 

здійснення прокурорського нагляду в Україні 55 

Особливості аналізу і дослідження документів при розсліду-

ванні злочинів у сфері оподаткування 46 

Особливості виявлення, розкриття та розслідування злочинів у 

сфері оподаткування 115 

Особливості криміналістичної характеристики злочинів у сфері 

оподаткування 105 

 

Питання вдосконалення кримінально-процесуального законо-

давства в діяльності податкової міліції 23 

Питання удосконалення слідства 6 

Податки в Україні за часів Речі Посполитої : правовий аналіз 66 

Податки за років правління Петра I: історико-правові аспекти 

67 

Податки України в перші роки радянської влади (історико-

правовий аспект) 79 

Податки України періоду Великого князівства Литовського 56 

Податки часів Запорізької Січі 68 

Податки, податкова система України, податкова злочинність: 

історія, теорія, практика 95 

Податкова міліція як орган дізнання 32 

Податкова політика в ХVІ-ХVІІ століттях (історико-правові ас-

пекти) 69 

Податкова політика Петра I у період 1710-1724 років 70 

Податкова політика України за існування Української Народної 

Республіки, Гетьманату та Директорії : історико-правові аспек-

ти 57 
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Податкові злочини та їх класифікація 106 

Податкові злочини у сфері економічної злочинності (виявлен-

ня, розкриття, розслідування) 96 

Показання свідка як джерело доказів ухилення від оподатку-

вання 47 

Поняття «організована злочинність» і типові ознаки сучасних 

злочинних утворень в Україні 33 

Поняття взаємодії та її основні ознаки 116 

Поняття злочинної діяльності 24 

Поняття податкової системи 80 

Поняття способу ухилення від сплати податків, зборів, інших 

обов’язкових платежів 107 

Попередження випадкового травматизму на виробництві як за-

сіб боротьби з професійними ризиками 132 

Попередження злочинів в сфері оподаткування 118 

Попередження податкових правопорушень в умовах викорис-

тання інформаційних технологій 40 

Попередження, виявлення розкриття та розслідування податко-

вих злочинів 117 

Порівняльно-правовий аналіз податкової системи України, Ро-

сії та інших країн ближнього зарубіжжя 81 

Початковий етап досудового провадження у кримінальних 

справах про ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових 

платежів) 134 

Початковий етап розслідування ухилень від сплати податків 58 

Правова діяльність органів самоврядування при формуванні мі-

сцевих податків і зборів (обов'язкових платежів) 82 

Правова характеристика місцевих податків і зборів 

(обов’язкових платежів) України 71 

Правова характеристика податкової політики України в 50-90 

роках ХХ століття 83 

Правова характеристика та класифікація окремих способів ухи-

ляння від сплати податків 108 

Правове регулювання діяльності органів державної податкової 

служби України 48 

Правовий аналіз оподаткування на території України наприкін-

ці ХІХ ст. 84 

Правові аспекти міжнародного співробітництва у боротьбі з 

комп’ютерними злочинами 59 
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Правові аспекти оподаткування напередодні першої світової 

війни 97 

Правові аспекти податкової політики напередодні реформи 

1861 року 72  

Правознавство 34 

Правознавство 49 

Практикум з курсу « Судові та правоохоронні органи України» 

60 

Практикум з курсу «Судові та правоохоронні органи України» 

11 

Предмет доказування у кримінальних справах про ухилення від 

сплати податків, зборів, інших обов’язкових 61 

Предмет, система та основні поняття курсу «Судові та правоо-

хоронні органи України» 16 

Преступная деятельность : понятие, характеристика, принципы, 

изучение 35 

Причини податкової злочинності 119 

Про визначення поняття «організована злочинність» в літера-

турі та чинному кримінальному законодавстві України і відпо-

відальність за створення та діяльність організованих злочинних 

об'єднань 36 

Про поняття криміналістичної рекомендації 7 

Проблема латентності податкових злочинів 98 

Проблеми вдосконалення податкового законодавства та засоби 

протидії в боротьбі з транснаціональною злочинністю 25 

Проблеми вдосконалення податкового законодавства та засоби 

протидії в боротьбі з транснаціональною злочинністю 41 

Проблеми забезпечення підозрюваному, обвинуваченому та пі-

дсудному права на захист 18 

Проблеми залучення спеціалістів до проведення слідчих дій та 

призначення експертизи при розслідуванні податкових злочи-

нів 19 

Проблеми розслідування податкових злочинів та вдосконален-

ня слідчої діяльності 12 

Проблемні питання, пов’язані з виявленням, розкриттям та роз-

слідуванням злочинів в сфері оподаткування 109 

Проблемы рационализации следствия 5 

Провадження дізнання та досудового слідства підрозділами по-

даткової міліції (методичні та практичні рекомендації, зразки 

документів) 62 
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Провадження дізнання та досудового слідства підрозділами по-

даткової міліції 85 

Прокуратура України 120 

Профілактика правопорушень (кримінологічні та експертно-

криміналістичні аспекти) 129 

Процесуальні і непроцесуальні форми профілактики злочинів в 

експертних закладах 50 

Процесуальні та непроцесуальні форми взаємодії при виявленні 

та розслідуванні податкових злочинів 121 

 

Розкриття злочинів в економічній сфері в умовах автоматизо-

ваної обробки даних 26 

Роль аудиту в виявленні та розслідуванні податкових злочинів 

99 

Роль криміналістичних засобів у профілактиці податкових зло-

чинів 

Роль криміналістичної характеристики у розкритті та розсліду-

ванні злочинів 110 

Роль оперативних підрозділів при взаємодії та координації пра-

воохоронних органів у боротьбі з податковими злочинами 111 

Роль ОРД в виявленні, розкритті та розслідуванні податкових 

злочинів 123 

Роль податкового аудиту та валютного контролю у виявленні 

податкових правопорушень 63 

Судова система України 27 

Удосконалення криміналістичних обліків для успішної роботи 

органів дізнання та досудового слідства 42 

Удосконалення постійного апарату законодавства в інформа-

ційній сфері 133 

Удосконалення тактики слідчого огляду з участю групи спеціа-

лістів 1 

Вивчення стану використання науково-технічних можливостей 

в розслідуванні 2 

Удосконалення форм використання науково–технічних досяг-

нень у розслідуванні 8 

Україна у складі Інтерполу в боротьбі з міжнародною злочин-

ністю 20 

Управління органами державної податкової служби України 

2011 130 
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Участь спеціалістів у викритті злочинів у сфері підприємниць-

кої діяльності 28 

 

Фактори, що сприяють поширенню податкових злочинів 100 

Функції експертних закладів і підвищення якості слідства 9 

Функції експертних установ 10 

 

Шляхи вдосконалення податкової системи України 112 

Шляхи реформування податкової системи України 86 
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