
Веснік БДУ. Сер. 3.2016. № 1 

29 сакавіка споўнілася 60 гадоў загадчыку ка-
федры фінансавага права і прававога рэгулявання 
гаспадарчай дзейнасці юрыдычнага факультэта 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта Віктару 
Сяргеевічу Камянкову. 

В. С. Камянкоў нарадзіўся ў 1956 г. у Ma-
гілёўскай вобласці. У 1978 г. скончыў юрыдычны 
факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. 

Прафесіянальную дзейнасць пачаў як стажор 
у пракуратуры Кастрычнідкага раёна г. Магілёва. 
У1979-1983 гг. займаў пасады памочніка пракурора 
Кастрычніцкага раёна г. Магілёва, намесніка праку-
рора Ленінскага раёна г. Магілёва. 3 1983 па 1987 г. 
быў старшым памочнікам пракурора Магілёўскай 
вобласці, а з 1987 па 1992 г. - намеснікам на-
чапьніка і начапьнікам аддзела па нагпяду за разгпя-
дам грамадзянскіх спраў у судах Пракуратуры Рэс-
публікі Беларусь. 3 1993 па 1997 г. В. С. Камянкоў 
працаваў па пасадзе намесніка Старшыні Вы-
шэйшага Гаспадарчага Суда Рэспублікі Беларусь. 
У лютым 1997 г. быў прызначаны на пасаду перша-
га намесніка Старшыні Вышэйшага Гаспадарчага 
Суда Рэспублікі Беларусь, а ў кастрычніку 2001 г. -
на пасаду Старшыні Вышэйшага Гаспадарчага 
Суда Рэспублікі Беларусь, якую займаў да верасня 
2013 г. Віктар Сяргеевіч з 2004 г. узначальвае кафед-
ру фінансавага права і прававога рэгулявання гас-
падарчай дзейнасці юрыдычнага факультэта БДУ 

У 1990 г. В. С. Камянкоў абараніў кандыдац-
кую дысертацыю на тэму «Участие прокурора 
в пересмотре судебных решений, определений 
и постановлений по гражданским делам, вступив-
ших в законную силу (по материалам Белорусской 
ССР)», а ў 2004 г. - доктарскую дысертацыю на 
тэму «Правовые гарантии защиты интересов юри-
дических лиц и граждан в хозяйственном (арбит-
ражном) процессе». 

В. С. Камянкоў прымаў удзел у распрацоўцы 
такіх мадэльных заканадаўчых актаў Садружнасці 

Віктар Сяргеевіч 
КАМЯНКОЎ 

Viktor Sergeevich 
KAMENKOV 

Незалежных Дзяржаў, як Грамадзянскі кодэкс і За-
кон «Аб банкруцтве», а таксама шэрагу найваж-
нейшых заканадаўчых актаў Рэспублікі Беларусь: 
Канцэпцыі судова-прававой рэформы, Грамадзян-
скага кодэкса, Гаспадарчага працэсуальнага ко-
дэкса, Грамадзянскага працэсуальнага кодэкса, 
законаў «Аб судаўладкаванні і статусе суддзяў», 
«Аб эканамічнай неплацежаздольнасці (бан-
круцтве)», «Аб медыяцыі», «Аб трацейскіх су-
дах», «Аб фізічнай культуры і спорце», а таксама 
праектаў дэкрэтаў і ўказаў Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь, пастаноў Савета Міністраў Рэспублікі 
Беларусь, пастаноў Пленума Вышэйшага Гаспа-
дарчага Суда Рэспублікі Беларусь. 

В. С. Камянкоў з'яўляецца ініцыятарам і пра-
вадніхом у жыццё такіх вучэбных дысцыплін 
і навуковых напрамкаў, як асаблівасці разгляду 
спраў аб эканамічнай нешіацежаздольнасці 
(банкруцтве), спартыўнае і энергетычнае права, 
альтэрнатыўнае ўрэгуляванне спрэчак (медыя-
цыя, перагаворы, трацейскія суды і г. д.). 

Віктар Сяргеевіч - заслужаны юрыст Рэспубшкі 
Беларусь (1994), мае вышэйшы квадіфікацыйны 
клас суддзі (1998), узнагароджаны ордэнам Пани-
ны (2002), шматлікімі граматамі і іншымі адзнакамі 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Саве-
та Міністраў Рэепублікі Беларусь, Выканаўчага 
камітэта СНД, Эканамічнага Суда СНД, Кансты-
туцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь, Генеральнай 
пракуратуры Рэспублікі Беларусь, Міністэрства 
юстыцыі Рэспублікі Беларусь і іншых ведамстваў. 

В. С. Камянкоў надае вялікае значэнне між-
народнаму супрацоўніцтву. Па яго Ініцыятыве 
арганізаваны шэраг міжнародных канферэнцый, 
семінараў, мерапрыемстваў і сустрэч па розных 
напрамках. У 2004 і 2008 іт. узначальваў Савет 
старшынь вышэйшых арбітражных, гаспадарчых, 
эканамічных і іпшых судоў краін СНД, якія вы-
рашаюць справы па спрэчках у сферы эканомікі. 
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Нашы юбідяры 

З'яўляўся старшынёй рэдакцыйнага савета 
часопіса «Веснік Вышэйшага Гаспадарчага Суда 
Рэспублікі Беларусь», навукова-кансультацый-
нага савета пры Вышэйшым Гаспадарчым 
Судзе Рэспублікі Беларусь, членам Пленума 
Эканамічнага Суда СНД і Прававога кансульта-
цыйнага савета СНД. 

3 2008 па 2014 г. В. С. Камянкоў узначальваў 
Беларускую федэрацыю баскетбола, быу членам 
прававой камісіі Міжнароднай федэрацыі баскет-
бола. З'яўляецца старшьшёй юрыдычнай камісіі 
Нацыянальнага алімпійскага камітэта Рэспублікі 
Беларусь. 

В. С. Камянкоў займаецца грамадскай дзей-
насцю. Ён - старшыня грамадскага аб'яднання 
«Беларускі рэспубліканскі саюз юрыстаў» і на-
меснік старшыні Міжнароднага саюза юрыстаў 
(г. Масква, Расія). Узначальвае цэнтр «Медыяцыя 
і права» пры грамадскім аб'яднанні «Беларускі 
рэспубліканскі саюз юрыстаў» і Міжнародны 
арбітражны (трацейскі) суд «Палата арбітраў 

пры Саюзе юрыстаў», навукова-метадычны са-
вет рэспубліканскага вучэбнага метадычнага 
аб'яднання. Член навукова-кансультацыйнага 
савета пры Прэзідыуме Савета Рэспублікі На-
цыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, арбітр 
спартыўнага арбітражу пры Гандлёва-вытворчай 
палаце Расійскай Федэрацыі, член камісіі па 
спартыўнаму праву Асацыяцыі юрыстаў Pacii 
і Нацыянальнага аб'яднання спартыўных юрыстаў 
Расійскай Федэрацыі, нацыянальны карэспандэнт 
Рэспублікі Беларусь па пытаннях прэцэдэнтнага 
права па тэкстах ЮНСІТРАЛ (United Nations Com-
mission on International Trade Law). 

Аўтар звыш 400 навуковых i вучэбна-мета-
дычных публікацый па пытаннях грамадзян-
скага і гаспадарчага працэсу, банкруцтва, грама-
дзянскага, спартыўнага і падатковага права і інш. 
Падрыхтаваў 9 кандыдатаў юрыдычных навук. 

Калектыў юрыдычнага факультэта сардэчна 
віншуе Віктара Сяргеевіча з юбілеем і жадае моц-
нага здароўя і творчых поспехаў. 

Борис Николаевич 
ПАНЬШИН 

Boris Nikolaevich 
PAN'SHIN 

Вам надо найти то, что вы любите. И это так же верно для работы, как 
и для отношений. Ваша работа заполнит большую часть жизни, и един-
ственный способ быть полностью довольным - делать то, что, по-вашему, 
является великим делом. И единственный способ делать великие дела -
любить то, что вы делаете... 

Стив Джобе 

Доктору технических наук, профессору Борису 
Николаевичу Панынину исполнилось 70 лет. Бес-
корыстно преданный науке и педагогике высшей 
школы, ученый ежедневно отдает им свой опыт, 
глубокие знания и жизненную мудрость. 

Родился Борис Николаевич 26 февраля 1946 г. 
на Дальнем Востоке. Трудовой путь начал в 15 лет, 
будучи пастухом в колхозе, позже - слесарем 
в паровозном депо станции Чернышевск-Забай-
кальский, и продолжил его в студенческие годы, 
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