
2 березня 2016 року ст.викладач кафедри цивільного права та процесу Горецька Х.В. з 
метою підвищення кваліфікації відвідала лекцію міжнародного експерта з питань судової 
реформи д-ра Піма Альберса (Нідерланди) на тему: "Верховенство права та реформи 
судівництва: слід виходити з міжнародних стандартів чи застосовувати особливі підходи?", 
яка відбулась у приміщенні Українського католицького університету за сприяння Агенства 
США з міжнародного розвитку (USAID). 

 

Засідання гуртка з трудового права, яке проводиться під керівництвом Заслуженого юриста 
України, доц. кафедри цивільного права та процесу Мацька М.А. На  засіданні відбулося 
обговорення проблемних питань трудового законодавства та перспективи прийняття нового 
Трудового кодексу України.  

 

Кафедра цивільного права та процесу долучилася до благодійної акції "Миколай з тобою". 
Дітки із Самбірської школи-інтернату мали можливість отримати усі дарунки, які вони 
просили у Святого Чудотворця. Дякуємо організатору відповідної акції Юлії Пинзеник. 



 

16 грудня 2015 року студенти 193 та 192 груп з викладачем кафедри цивільного права та 
процесу Горецькою Христиною Володимирівною відвідали господарський суд Львівської 
області.  

 

Майбутні юристи мали змогу ознайомитись з роботою суду. Керівник апарату - Качур Юрій 
Ігорович зустрів студентів та провів екскурсію будівлею.  



 

Студенти отримали цікаву інформацію щодо історії господарського суду Львівської області, 
оглянули зали засідань, кабінети суддів та помічників. Також студенти мали змогу з'ясувати 
усі запитання, котрі у них виникли,  висловити свої думки та міркування. 

 

26 листопада 2015 року  ст. викладач кафедри цивільного права та процесу Граб С.О.  та ст. 
викладач кафедри господарського права та процесу Музика Я.І.  разом зі студентами 4 курсу 
відвідали  Національний академічний український драматичний театр ім. Марії 
Заньковецької. Студенти мали можливість познайомитися з творчістю Ф. Стригуна та 
побачити  мистецтво акторської гри народних артистів України. 



 

18 листопада 2015 року викладачами кафедри цивільного права та процесу був запрошений 
доцент кафедри конституційного права  Львівського національного університету ім. Івана 
Франка - Заяць І.Я. Він розповів студентам про  правові вимоги до процедури внесення змін 
до Конституції України, основи сучасного праворозуміння, новітніх досягнень вітчизняної 
науки конституційного права, його найновіших джерел та аналізу положень Конституції і 
законів України. 

 

Також обговорювалися питання адміністративної реформи, яка полягає, з одного боку, у 
комплексній перебудові існуючої в Україні системи державного управління всіма сферами 
суспільного життя. З іншого - у розбудові деяких інститутів державного управління, яких 
Україна ще не створила як суверенна держава. Активну участь в дискусії прийняли як 
студенти, так і викладачі кафедри. Висловлюємо велику подяку шановному гостю, за таку 
цікаву бесіду та співпрацю з юридичним факультетом.  



 

10 листопада 2015 р. доцент кафедри цивільного права та процесу Ратушна Б. П. та доцент 
кафедри господарського права та процесу Рабінович А. В. разом зі студентами четвертого 
курсу юридичного факультету відвідали Апеляційний суд  Львівської області. Студенти були 
присутні на засіданні палати апеляційного суду  та мали змогу безпосередньо ознайомитись 
із практичним правосуддям  у цивільних справах.  

 

В межах роботи гуртка з цивільного процесу доцент кафедри цивільного права та процесу 
Ратушна Б. П. разом зі студентами 2 курсу скороченої форми навчання юридичного 
факультету відвідала Апеляційний суд  Львівської області та були присутні на засіданнях 
цього суду під час розгляду цивільних справ.  



 

3 листопада 2015 року викладачами кафедри цивільного права та процесу та за участі 
студентів юридичного факультету був проведений круглий стіл, присвячений актуальній 
темі – «Реформа судової системи в Україні». 

 Факультет міжнародних економічних відносин 
o Кафедра економічного прогнозування та ризику 
o Кафедра маркетингу 
o Кафедра інформаційних систем у менеджменті 
o Кафедра міжнародних економічних відносин 
o Кафедра іноземних мов 
o Кафедра вищої математики, економетрії і статистики 
o Кафедра програмних засобів інформатики 

 Товарознавчо-комерційний факультет 
o Кафедра товарознавства і технологій виробництва харчових продуктів 
o Кафедра романо-германських мов 
o Кафедра комерційної діяльності та підприємництва 
o Кафедра менеджменту 
o Кафедра товарознавства непродтоварів 
o Кафедра природничих наук та захисту навколишнього середовища 
o Кафедра митного та технічного регулювання 
o Кафедра харчових технологій та готельно-ресторанного бізнесу 

 Юридичний факультет 
o Кафедра господарського права та процесу 
o Кафедра кримінального права та процесу 
o Кафедра теорії держави та права 
o Кафедра філософії і культури 
o Кафедра цивільного права та процесу 
o Кафедра історії та політології 

 Головна 
 Структура 
 Факультети 
 Юридичний факультет 
 Кафедра цивільного права та процесу 

Кафедра цивільного права та процесу 



Завідувач кафедри 

к.ю.н. Федик Євген Іванович 

Про кафедру: 

 

Кафедра цивільного права та процесу є випускною кафедрою за спеціальністю 6.030401 
“Правознавство”. Створена на базі кафедри права відповідно до Наказу ректора ЛКА № 28 
від 24.01.2000 року.  

На кафедрі цивільного права та процесу працюють такі викладачі як:  

 к.ю.н, доцент Федик Є. І.  
 к.ю.н, доцент Мацько М. А. 
 к.ю.н, доцент Котуха О. С. 
 к.ю.н, доцент Ратушна Б. П. 
 к.ю.н, доцент Чабан О. М. 
 к.ю.н, ст. викладач Горецька Х.В. 
 ст. викладач Гентош Р. Є. 
 ст. викладач Граб С. О. 

У вирішенні організаційних питань діяльності кафедри цивільного права та процесу важливу 
роль відіграє 

  Дмитрук Лілія Михайлівна 

2 березня 2016 року ст.викладач кафедри цивільного права та процесу Горецька Х.В. з 
метою підвищення кваліфікації відвідала лекцію міжнародного експерта з питань судової 
реформи д-ра Піма Альберса (Нідерланди) на тему: "Верховенство права та реформи 
судівництва: слід виходити з міжнародних стандартів чи застосовувати особливі підходи?", 
яка відбулась у приміщенні Українського католицького університету за сприяння Агенства 
США з міжнародного розвитку (USAID). 



 

Засідання гуртка з трудового права, яке проводиться під керівництвом Заслуженого юриста 
України, доц. кафедри цивільного права та процесу Мацька М.А. На  засіданні відбулося 
обговорення проблемних питань трудового законодавства та перспективи прийняття нового 
Трудового кодексу України.  

 

Кафедра цивільного права та процесу долучилася до благодійної акції "Миколай з тобою". 
Дітки із Самбірської школи-інтернату мали можливість отримати усі дарунки, які вони 
просили у Святого Чудотворця. Дякуємо організатору відповідної акції Юлії Пинзеник. 



 

16 грудня 2015 року студенти 193 та 192 груп з викладачем кафедри цивільного права та 
процесу Горецькою Христиною Володимирівною відвідали господарський суд Львівської 
області.  

 

Майбутні юристи мали змогу ознайомитись з роботою суду. Керівник апарату - Качур Юрій 
Ігорович зустрів студентів та провів екскурсію будівлею.  



 

Студенти отримали цікаву інформацію щодо історії господарського суду Львівської області, 
оглянули зали засідань, кабінети суддів та помічників. Також студенти мали змогу з'ясувати 
усі запитання, котрі у них виникли,  висловити свої думки та міркування. 

 

26 листопада 2015 року  ст. викладач кафедри цивільного права та процесу Граб С.О.  та ст. 
викладач кафедри господарського права та процесу Музика Я.І.  разом зі студентами 4 курсу 
відвідали  Національний академічний український драматичний театр ім. Марії 
Заньковецької. Студенти мали можливість познайомитися з творчістю Ф. Стригуна та 
побачити  мистецтво акторської гри народних артистів України. 



 

18 листопада 2015 року викладачами кафедри цивільного права та процесу був запрошений 
доцент кафедри конституційного права  Львівського національного університету ім. Івана 
Франка - Заяць І.Я. Він розповів студентам про  правові вимоги до процедури внесення змін 
до Конституції України, основи сучасного праворозуміння, новітніх досягнень вітчизняної 
науки конституційного права, його найновіших джерел та аналізу положень Конституції і 
законів України. 

 

Також обговорювалися питання адміністративної реформи, яка полягає, з одного боку, у 
комплексній перебудові існуючої в Україні системи державного управління всіма сферами 
суспільного життя. З іншого - у розбудові деяких інститутів державного управління, яких 
Україна ще не створила як суверенна держава. Активну участь в дискусії прийняли як 
студенти, так і викладачі кафедри. Висловлюємо велику подяку шановному гостю, за таку 
цікаву бесіду та співпрацю з юридичним факультетом.  



 

10 листопада 2015 р. доцент кафедри цивільного права та процесу Ратушна Б. П. та доцент 
кафедри господарського права та процесу Рабінович А. В. разом зі студентами четвертого 
курсу юридичного факультету відвідали Апеляційний суд  Львівської області. Студенти були 
присутні на засіданні палати апеляційного суду  та мали змогу безпосередньо ознайомитись 
із практичним правосуддям  у цивільних справах.  

 

В межах роботи гуртка з цивільного процесу доцент кафедри цивільного права та процесу 
Ратушна Б. П. разом зі студентами 2 курсу скороченої форми навчання юридичного 
факультету відвідала Апеляційний суд  Львівської області та були присутні на засіданнях 
цього суду під час розгляду цивільних справ.  



 

3 листопада 2015 року викладачами кафедри цивільного права та процесу та за участі 
студентів юридичного факультету був проведений круглий стіл, присвячений актуальній 
темі – «Реформа судової системи в Україні». 

 

Шановним гостем круглого столу був доцент кафедри конституційного права  Львівського 
національного університету ім. Івана Франка - Заяць І.Я. Він розповім студентам, про 
можливі варіанти конституційних змін в частині правосуддя. Перший варіант розробила 
Конституційна комісія, а саме пропозиція, щодо переатестації суддів,  другий - експерти 
"Реанімаційного пакету реформ", які говорять про новий набір на посади через відкритий 
конкурс. Разом із студентами обговорили ряд питань, що стосуються залучення громадських 
активістів та журналістів до відбору кандидатур на посаду судді, передача Вищій раді 
правосуддя повноважень щодо переведення суддів, запровадження не лише професійних, але 
й психологічних тестів для кандидатів на посади суддів та усунення монополії адвокатів. 



 

 

Декан юридичного факультету, доц.  Котуха О.С. та доц. Гладун З.С. прийняли участь у 
Міжнародному воркшопі для викладачів курсу «Медичне право України» медичних і 
юридичних вищих навчальних закладів України, який проводився кафедрою медичного 
права факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету 
імені Данила Галицького, Всеукраїнською громадською організацією «Фундація медичного 
права та біоетики України», Львівським обласним благодійним фондом «Медицина і право».  

  

 

Протягом трьох днів учасники мали можливість слухати майстер-класи міжнародних 
експертів, а саме візит-лектора Львівського національного медичного університету імені 
Данила Галицького професора Андре ден Екстера та директора Асоціації шкіл громадського 



здоров’я в Європейському регіоні Роберта Отока. Відтак, національні експерти 
ознайомились з досвідом держав-членів ЄС щодо захисту персональних даних у сфері 
охорони здоров’я, ключових положень концепції «E-медицини» та перспектив розвитку 
європейської системи громадського здоров’я. 

 

21 травня 2015 р. студенти 491 групи юридичного факультету під керівництвом доцента 
кафедри цивільного права та процесу Б. П. Ратушної провели ділову гру «Судовий розгляд 
цивільної справи». 

 

Усі студенти були задіяні у грі в різних процесуальних ролях: судді, адвокатів, прокурора, 
позивача та відповідача, свідків та ін.  

 Факультет міжнародних економічних відносин 
o Кафедра економічного прогнозування та ризику 
o Кафедра маркетингу 
o Кафедра інформаційних систем у менеджменті 
o Кафедра міжнародних економічних відносин 
o Кафедра іноземних мов 
o Кафедра вищої математики, економетрії і статистики 
o Кафедра програмних засобів інформатики 



 Товарознавчо-комерційний факультет 
o Кафедра товарознавства і технологій виробництва харчових продуктів 
o Кафедра романо-германських мов 
o Кафедра комерційної діяльності та підприємництва 
o Кафедра менеджменту 
o Кафедра товарознавства непродтоварів 
o Кафедра природничих наук та захисту навколишнього середовища 
o Кафедра митного та технічного регулювання 
o Кафедра харчових технологій та готельно-ресторанного бізнесу 

 Юридичний факультет 
o Кафедра господарського права та процесу 
o Кафедра кримінального права та процесу 
o Кафедра теорії держави та права 
o Кафедра філософії і культури 
o Кафедра цивільного права та процесу 
o Кафедра історії та політології 

 Головна 
 Структура 
 Факультети 
 Юридичний факультет 
 Кафедра цивільного права та процесу 

Кафедра цивільного права та процесу 
Завідувач кафедри 

к.ю.н. Федик Євген Іванович 

Про кафедру: 

 

Кафедра цивільного права та процесу є випускною кафедрою за спеціальністю 6.030401 
“Правознавство”. Створена на базі кафедри права відповідно до Наказу ректора ЛКА № 28 
від 24.01.2000 року.  

На кафедрі цивільного права та процесу працюють такі викладачі як:  



 к.ю.н, доцент Федик Є. І.  
 к.ю.н, доцент Мацько М. А. 
 к.ю.н, доцент Котуха О. С. 
 к.ю.н, доцент Ратушна Б. П. 
 к.ю.н, доцент Чабан О. М. 
 к.ю.н, ст. викладач Горецька Х.В. 
 ст. викладач Гентош Р. Є. 
 ст. викладач Граб С. О. 

У вирішенні організаційних питань діяльності кафедри цивільного права та процесу важливу 
роль відіграє 

  Дмитрук Лілія Михайлівна 

2 березня 2016 року ст.викладач кафедри цивільного права та процесу Горецька Х.В. з 
метою підвищення кваліфікації відвідала лекцію міжнародного експерта з питань судової 
реформи д-ра Піма Альберса (Нідерланди) на тему: "Верховенство права та реформи 
судівництва: слід виходити з міжнародних стандартів чи застосовувати особливі підходи?", 
яка відбулась у приміщенні Українського католицького університету за сприяння Агенства 
США з міжнародного розвитку (USAID). 

 

Засідання гуртка з трудового права, яке проводиться під керівництвом Заслуженого юриста 
України, доц. кафедри цивільного права та процесу Мацька М.А. На  засіданні відбулося 
обговорення проблемних питань трудового законодавства та перспективи прийняття нового 
Трудового кодексу України.  



 

Кафедра цивільного права та процесу долучилася до благодійної акції "Миколай з тобою". 
Дітки із Самбірської школи-інтернату мали можливість отримати усі дарунки, які вони 
просили у Святого Чудотворця. Дякуємо організатору відповідної акції Юлії Пинзеник. 

 

16 грудня 2015 року студенти 193 та 192 груп з викладачем кафедри цивільного права та 
процесу Горецькою Христиною Володимирівною відвідали господарський суд Львівської 
області.  



 

Майбутні юристи мали змогу ознайомитись з роботою суду. Керівник апарату - Качур Юрій 
Ігорович зустрів студентів та провів екскурсію будівлею.  

 

Студенти отримали цікаву інформацію щодо історії господарського суду Львівської області, 
оглянули зали засідань, кабінети суддів та помічників. Також студенти мали змогу з'ясувати 
усі запитання, котрі у них виникли,  висловити свої думки та міркування. 



 

26 листопада 2015 року  ст. викладач кафедри цивільного права та процесу Граб С.О.  та ст. 
викладач кафедри господарського права та процесу Музика Я.І.  разом зі студентами 4 курсу 
відвідали  Національний академічний український драматичний театр ім. Марії 
Заньковецької. Студенти мали можливість познайомитися з творчістю Ф. Стригуна та 
побачити  мистецтво акторської гри народних артистів України. 

 

18 листопада 2015 року викладачами кафедри цивільного права та процесу був запрошений 
доцент кафедри конституційного права  Львівського національного університету ім. Івана 
Франка - Заяць І.Я. Він розповів студентам про  правові вимоги до процедури внесення змін 
до Конституції України, основи сучасного праворозуміння, новітніх досягнень вітчизняної 
науки конституційного права, його найновіших джерел та аналізу положень Конституції і 
законів України. 



 

Також обговорювалися питання адміністративної реформи, яка полягає, з одного боку, у 
комплексній перебудові існуючої в Україні системи державного управління всіма сферами 
суспільного життя. З іншого - у розбудові деяких інститутів державного управління, яких 
Україна ще не створила як суверенна держава. Активну участь в дискусії прийняли як 
студенти, так і викладачі кафедри. Висловлюємо велику подяку шановному гостю, за таку 
цікаву бесіду та співпрацю з юридичним факультетом.  

 

10 листопада 2015 р. доцент кафедри цивільного права та процесу Ратушна Б. П. та доцент 
кафедри господарського права та процесу Рабінович А. В. разом зі студентами четвертого 
курсу юридичного факультету відвідали Апеляційний суд  Львівської області. Студенти були 
присутні на засіданні палати апеляційного суду  та мали змогу безпосередньо ознайомитись 
із практичним правосуддям  у цивільних справах.  



 

В межах роботи гуртка з цивільного процесу доцент кафедри цивільного права та процесу 
Ратушна Б. П. разом зі студентами 2 курсу скороченої форми навчання юридичного 
факультету відвідала Апеляційний суд  Львівської області та були присутні на засіданнях 
цього суду під час розгляду цивільних справ.  

 

3 листопада 2015 року викладачами кафедри цивільного права та процесу та за участі 
студентів юридичного факультету був проведений круглий стіл, присвячений актуальній 
темі – «Реформа судової системи в Україні». 



 

Шановним гостем круглого столу був доцент кафедри конституційного права  Львівського 
національного університету ім. Івана Франка - Заяць І.Я. Він розповім студентам, про 
можливі варіанти конституційних змін в частині правосуддя. Перший варіант розробила 
Конституційна комісія, а саме пропозиція, щодо переатестації суддів,  другий - експерти 
"Реанімаційного пакету реформ", які говорять про новий набір на посади через відкритий 
конкурс. Разом із студентами обговорили ряд питань, що стосуються залучення громадських 
активістів та журналістів до відбору кандидатур на посаду судді, передача Вищій раді 
правосуддя повноважень щодо переведення суддів, запровадження не лише професійних, але 
й психологічних тестів для кандидатів на посади суддів та усунення монополії адвокатів. 

 

 

Декан юридичного факультету, доц.  Котуха О.С. та доц. Гладун З.С. прийняли участь у 
Міжнародному воркшопі для викладачів курсу «Медичне право України» медичних і 



юридичних вищих навчальних закладів України, який проводився кафедрою медичного 
права факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету 
імені Данила Галицького, Всеукраїнською громадською організацією «Фундація медичного 
права та біоетики України», Львівським обласним благодійним фондом «Медицина і право».  

  

 

Протягом трьох днів учасники мали можливість слухати майстер-класи міжнародних 
експертів, а саме візит-лектора Львівського національного медичного університету імені 
Данила Галицького професора Андре ден Екстера та директора Асоціації шкіл громадського 
здоров’я в Європейському регіоні Роберта Отока. Відтак, національні експерти 
ознайомились з досвідом держав-членів ЄС щодо захисту персональних даних у сфері 
охорони здоров’я, ключових положень концепції «E-медицини» та перспектив розвитку 
європейської системи громадського здоров’я. 

 

21 травня 2015 р. студенти 491 групи юридичного факультету під керівництвом доцента 
кафедри цивільного права та процесу Б. П. Ратушної провели ділову гру «Судовий розгляд 
цивільної справи». 



 

Усі студенти були задіяні у грі в різних процесуальних ролях: судді, адвокатів, прокурора, 
позивача та відповідача, свідків та ін.  

 

Рішення «Суду» всі слухали стоячи.  



 

На діловій грі був присутній декан юридичного факультету к.ю.н. доцент О. С. Котуха, який 
позитивно оцінив проведений захід. 

 

13 травня 2015 р. доцентом кафедри цивільного права та процесу Ратушною Богданою 
Петрівною була прочитана загальноакадемічна відкрита лекція з навчальної дисципліни 
«Цивільний процес» на тему: «Звернення судових рішень до виконання в цивільному 
процесі України».  



 

На відкритій лекцій були присутні студенти 4 курсу юридичного факультету Львівської 
комерційної академії, а також професорсько-викладацький склад ЛКА.  

 

Під час лекції були розкриті важливі питання звернення судових рішень до примусового 
виконання, зокрема щодо видачі судом виконавих листів, проаналізовано види рішень у 
цивільних справах, що підлягають негайному виконанню тощо.  



 

Наприкінці лекційного заняття студенти вирішили тести з метою виявлення рівня 
закріплення пройденного на лекції матеріалу. 

 

Лекція пройшла успішно, мета заняття була досягнута.  

5 травня 2015 р. була проведена зустріч студентів другого та третього курсу юридичного 
факультету з професором Ромовською Зореславою Василівною на тему "Практика 
застосування цивільного та сімейного законодавства в Україні".  



 

Також професор Ромовська Зореслава Василівна провела методичний семінар з викладачами 
кафедри цивільного права та процесу на тему  "Традиції та інновації викладання 
навчальних дисциплін цивільно-правового спрямування". 

 

 



 


