
ПАНЬОНКО Ігор Михайлович (19.06.1957, с. Бортники Тлумачського р-ну Івано-Франківської обл.) – 

кандидат юридичних наук (2000 р.), доцент (2005 р.). 

У 1974 році закінчив середню школу № 16 м. Івано-Франківська, був переможцем Івано-Франківської 

обласної олімпіади з історії. У 1974-1979 рр. навчався у Івано-Франківському інституті нафти і газу, де 

отримав спеціальність інженер-механік. 

Після закінчення інституту працював інженером-конструктором відділу автоматизації і механізації ВО 

“Прикарпатпромарматура” (м. Львів). 

З 1984 р. на службі в органах внутрішніх справ на посадах начальницького складу.  

У 1988-1993 рр. навчався в Українській академії внутрішніх справ України.  

З 1996 р. на викладацькій роботі в Львівському державному університеті внутрішніх справ. Працював на 

посадах старшого викладача, доцента, начальника відділу, заступника начальника факультету, начальника 

кафедри. Полковник міліції у відставці. 

Викладав на заочному факультеті Національного університету харчових технологій (м. Львів), 

Галицькому відділенні МАУП, Львівському університеті бізнесу і права, на кафедрі господарсько-правових 

дисциплін юридичного факультету Львівського державного університету внутрішніх справ, в Інституті 

права та психології Національного університету “Львівська політехніка”. 

З серпня 2012 р. – завідувач кафедри цивільного права та процесу Навчально-наукового інституту права 

та психології Національного університету “Львівська політехніка”. 

У 2000 р. захистив кандидатську дисертацію “Апарат управління Запорізької Січі (середина XVI ст. – 

1775 р.)”. Науковий керівник – В.С. Кульчицький. 

Сфери наукових інтересів: організація діяльності Запорізької Січі, становлення та розвиток трудового 

права в Україні. 

Автор і упорядник більше 40 наукових праць (зокрема, 1 монографії, 6 навчальних посібників, 30 

наукових статей). 
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