1.
2.
3.

4.

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА ВИКЛАДАЧА
ПІП
Панькевич Василь Миколайович
Вчене звання, посада
кандидат юридичних наук,
на кафедрі
доцент кафедри права
Адреса персональної
kafedraprava.vtei@gmail.com
робочої електронної
пошти
Правильна
транслітерація
PANKEVYCH
прізвища

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Pk6yAsgAAAAJ&hl=uk&authuser=1

1.

Ідентифікатори
автора

РЕЗЮМЕ ВИКЛАДАЧА
Researcher ID
M-7388-2016
ORCID

https://orcid.org/0000-0003-0298-0033

Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=Pk6yAsgAAAAJ&hl=uk&authu
ser=1

2.

Освіта та
кваліфікація

3.

Підвищення
кваліфікації
Міжнародний
досвід

4.

5.
6.

Особисті
нагороди
Перелік
найвагоміших
праць

У 2001 році закінчив Національну академію внутрішніх
справ (м. Київ) за спеціальністю «Правознавство».
У 2010 році захистив дисертацію на здобуття наукового
ступеня кандидата юридичних
наук у Національній
академії
внутрішніх
справ
(м. Київ)
на
тему:
«Кримінально-правова
характеристика
порушення
рівноправності громадян залежно віх їх расової,
національної належності або ставлення до релігії», зі
спеціальності – 12.00.08 кримінальне право та
кримінологія; кримінально-виконавче право.
Науковий керівник:
д.ю.н., проф. Колб Олександр Григорович
Стажування у Вінницькому національному аграрному
університеті, березень 2019 р.
18-20 вересня 2019 р. стажування на базі Вищого
Семінаріуму Духовного у Варшаві UKSW спільно із
Польсько-українською фундацією «Інститут Міжнародної
Академічної і Наукової Співпраці» (IIASC) та Фундацією
АDD у м. Варшава, м. Польща на тему: «Академічна
доброчесність».
Почесна грамота Вінницької обласної державної
адміністрації, липень 2019р.
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характеристика незаконного збирання з метою
використання або використання відомостей, що

7. Досвід роботи
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захворювання та аварії на підприємствах, установах,
організаціях: поняття та напрямки вдосконалення
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Вісник
Луганського державного університету внутрішніх
справ імені Е.О. Дідоренка. 2018. №1. С. 120-128.
З 1997 по 2011 р.р. працював у правоохоронних органах.
З 2011 – по т.ч. працює у Вінницькому торговельноекономічному інституті
Київського національного
торговельно-економічного університету на посаді доцента
кафедри права.
У 2020 році присвоєно вчене звання доцента кафедри
права.

