
ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА

ЦИВІЛЬНОГО І 
ГОСПОДАРСЬКОГО 
ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ



Кафедра цивільного і господарського права та

процесу є випускною кафедрою за

спеціальністю 081 “Право”. Кафедру

створено на базі кафедр цивільного права та

процесу та господарського права та процесу

відповідно до Наказу ректора Львівського

торговельно-економічного університету

№102/02 від 31.08.2022 року.

Кафедра забезпечує викладання курсів

цивільно-правового та господарсько-правового

напрямку, здійснює підготовку фахівців в

рамках програм підготовки освітнього рівня

„Бакалавр”, „Магістр”.



ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

ЦИВІЛЬНОГО  

І ГОСПОДАРСЬКОГО 

ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

Горецька Христина 

Володимирівна,

кандидат юридичних наук

ORCID ID: 0000-0003-2004-5903
Researcher ID: G-1388-2019

Освіта
1994-1999 Львівський державний університет 
ім.Івана Франка
2005-2009 Львівський національний 
університет ім.Івана Франка
2011-2014 Львівська комерційна академія.
травень 2022 – травень 2023 Науковий 
співробітник (дослідник) Інституту філософії 
права юридичного факультету Віденського 
університету, м. Відень (Республіка Австрія)

Має числені наукові публікації у 
періодичних виданнях, які включені до 
наукометричних баз, рекомендованих МОН, 
зокрема Scopus або Web of Science:
Систематично проходить стажування та 
підвищення кваліфікації:
Практична діяльність:
З 2019р.і по теперішній час директор 
ТОВ„Галіція Апартментс”
Членкиня Асоціації правників України



Котуха Олександр Степанович

кандидат юридичних наук, професор, декан 

юридичного  факультету ЛТЕУ, професор 

кафедри цивільного і господарського права 

та процесу

У 2013 році за значні досягнення в галузі 

науки - відзначено  Дипломом лауреата 

обласної премії.

За вагомий особистий внесок у розвиток 

освіти і науки у 2015  році нагороджений 

Почесною Грамотою Львівської ОДА.

У грудні 2016 року нагороджений Подякою 

Міністерства  освіти і науки України.

Наказом ректора ЛКА у 2019 році 

нагороджений Грамотою  Львівського 

торговельно-економічного університету.

У 2021 нагороджений "Знаком пошани" 

Укоопспілки.



Чабан Олена Михайлівна
Доцент кафедри 

Цивільного і господарського 

права та процесу,

Кандидат юридичних наук

ORCID ID: 0000-0003-3507-7609
Researcher ID: G-1467-2019

У 1998 році закінчила Львівську 
комерційну академію.
У 2013 захистила кандидатську 
дисертацію зі спеціальності 12.00.03 
– цивільне право, цивільний процес, 
сімейне право, міжнародне приватне 
право.
У 2015 році отримала вчене звання 
доцента кафедри цивільного права та 
процесу.

Заступник завідувача кафедри 
цивільного і господарського права та 
процесу.

Членкиня Асоціації правників 
України



Фіцик Софія 

Олександрівна
Кандидат юридичних 

наук, доцент кафедри 

цивільного і 

господарського права 

та процесу

Фіцик С.О. у 2010 році з 

відзнакою закінчила Львівську 

комерційну академію за 

спеціальністю „Правознавство”. Є 

співавтором навчально-

методичного комплексу з курсу 

„Правознавство” для 

неюридичних спеціальностей 

ЛКА. Софія Фіцик є автором 

численних тез доповідей та 

фахових публікацій. Активно 

займається науковою та 

практичною діяльністю, є 

заступником завідувача кафедри 

цивільного і господарського права 

та процесу.



Оверко Галина Ярославівна

кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри цивільного і  господарського 

права та процесу ЛТЕУ

Член Вченої ради юридичного 

факультету ЛТЕУ.

Член Вченої ради Львівського 

торговельно-економічного університету.

З 2003 р. здійснює приватну адвокатську 

діяльність  (Свідоцтво адвоката № 262 

від 30.10.03).

У 2012 р. здобула науковий ступінь к.ю.н. 

при НАНУ Інституті держави і права ім. 

В.М. Корецького.





Гентош Ростислав 

Євгенович

кандидат юридичних 

наук, доцент кафедри 

цивільного і 

господарського права 

та процесу

ORCID ID: 0000-0002-9264-2371
Researcher ID: G-2060-2019

З 1992 по 1997 рік навчався в 
Львівському Національному університеті 
ім. І.Франка.
З 1997 року - асистент кафедри 
цивільного права та процесу у Львівській 
Комерційній академії, в подальшому 
старший викладач Львівського 
торговельно-економічного університету.
З 2019 року – доцент кафедри цивільного 
права та процесу. У 2019 році захистив 
дисертацію на здобуття наукового 
ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.01 Теорія та історія 
держави і права; Історія політичних і 
правових учень. Тема: «Диспозитивність 
у правовому регулюванні».



Панько Мар‘яна Євгенівна
Кандидат юридичних наук

Доцент кафедри цивільного і  

господарського права та процесу

З березня 2019 р. – асистент 
кафедри господарського права  та 
процесу Львівського торговельно-
економічного  університету.
З вересня 2021 року - доцент 
кафедри господарського права  та 
процесу

Захистила кандидатську дисертацію 
2021 році у Львівському  
державному університеті внутрішніх 
справ. Тема дисертаційного 
дослідження: «Доказування 
обставин, які є  підставою для 
застосування щодо юридичних осіб 
заходів  кримінально-правового 
характеру».



Медвідь Юлія 

Олегівна
Старший викладач 

кафедри цивільного і 

господарського права 

та процесу

ORCID ID: 0000-0003-0483-7775

Researcher ID: G-1036-2019

Освіта: Львівська комерційна академія,

Юридичний факультет, Спеціальність 

«Правознавство»

Магістр права (2009 - 2014 роки).

Практична діяльність:

з листопада 2018 року і по теперішній 

час партнер, провідний фахівець з 

питань місцевого самоврядування в 

Юридичній компанії "Yanchak&Partners 

Law Company».

Адвокат, Свідоцтво на право на заняття 

адвокатською діяльністю серії ЛВ 

№001418 відповідно до рішення Ради 

адвокатів Львівської області від 

13.03.2019 року №102.

Особисті досягнення: майстер спорту 

України зі стрільби з лука.



Тис Оксана Теодозівна
провідний фахівець кафедри



ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУ

Фахова підготовка юристів спрямована на

формування освіченої, гармонійно

розвиненої особистості, здатної до

постійного оновлення набутих знань,

професійної мобільності та швидкої

адаптації до змін і розвитку в правовій,

економічній та соціально-культурній

сфері, системах управління та організації

праці в ринкових умовах.



Викладачі кафедри цивільного і господарського права та

процесу активно впроваджують новітні інформаційно-

освітні технології, насамперед, електронні підручники та

навчально-методичну літературу, що дає змогу реалізувати

ефективний підхід до організації навчання, значно

збільшити продуктивність праці як викладачів, так і

студентів. Постійно проводиться робота з оновлення та

адаптації робочих програм, силабусів навчальних дисциплін

зважаючи на динамічний розвиток правової і економічної

сфери життєдіяльності суспільства.

Діяльність кафедри спрямована на постійне підвищення

рівня педагогічної майстерності науково-педагогічних

працівників, покращення якісного рівня навчально-

методичного забезпечення навчального процесу, реалізацію

принципу індивідуального підходу до процесу навчання.



Основи римського цивільного права

Цивільне право України, Цивільне процесуальне право

Екологічне право 

Цивільне право України

Господарське право України, Господарське процесуальне право

Трудове право

Міжнародне право

Сімейне право України

Аграрне право

Захист прав особи в Європейському суді з прав людини

Аграрне право України

Спадкові правовідносини

Кафедра цивільного  і господарського права та 

процесу забезпечує викладання наступних 

навчальних дисциплін



ДІЯЛЬНІСТЬ В УМОВАХ ВИМУШЕНОГО ДИСТАНЦІЙНОГО
НАВЧАННЯ

• Кафедра продуктивно працює в умовах дистанційного 

навчання.

• За таких обставин проводяться і відкриті лекції  і 

звичайні практичні чи лекційні заняття. Викладачі 

проходять стажування та підвищення кваліфікації, як в 

Україні, так і за кордоном



АКТИВНА ВЗАЄМОДІЯ ІЗ СТУДЕНТАМИ

Викладачі кафедри цивільного і господарського права  

беруть активну участь у турнірах з волейболу  разом зі 

студентами.Такі турніри щороку проходить у стінах  

університету та слугують спілкуванню у  неформальній 

обстановці.



Традиційно викладачі кафедри та факультету 

разом із  студентами щороку відвідують цікаві 

історичні місця , що  сприяє духовному та 

культурному розвитку молоді.



Студенти разом з викладачами кафедри та  усім 

юридичним факультетом святкують  День українського 

козацтва, дивують своїми  талантами та частуються 

кулешем



ВІДБУВАЮТЬСЯ ЗУСТРІЧІ СТУДЕНТІВ  ІЗ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ



Повірте, що зможете, і пів шляху

вже пройдено.
Теодор Рузвельт 


