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Назва дисципліни
ВК 8.1
Історія держави і
права України

Анотація дисципліни
Кредити ЄКТС – 7. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: історія, філософія, теорія держави і
права. Зміст дисципліни: Історія держави і права України як наука і
навчальна дисципліна. Стародавні держава і право на території України.
Формування ранньофеодальної державності у східних слов’ян. Держава і
право Київської Русі. Політико-правові інститути Русі у період феодальної
роздробленості та золотоординського панування. Державний механізм
Галицько-Волинського князівства. Державний лад і право на українських
землях Великого князівства Литовського, Королівства Польського та Речі
Посполитої. Органи влади і право Запорізької Січі. Формування української
державності у період Визвольної війни 1648 – 1657 рр. Державно-правові
інститути Гетьманщини ІІ пол. XVII – XVIII ст. Ліквідація автономного
устрою України. Апарат управління українськими землями в період панування
Австро-Угорської та Російської імперій. Боротьба за конституційну
державність. Суспільно-політичний лад і право у період відродження
Української державності (1917 – 1920 рр.). Виникнення і діяльність ЗахідноУкраїнської Народної Республіки (1918 – 1923 рр.). Радянська державність та
право в Україні (1920 – 30-ті рр.). Державність і право на західноукраїнських
землях у 20-х – 30-х рр. ХХ ст. Окупаційний режим на українських землях у
період ІІ – ї Світової війни. Боротьба за незалежну Українську державу і
національне право у воєнні роки. Радянська державність та право в Україні
(1950 – 80-ті рр.). Український правозахисний рух. Відродження і
розбудова незалежної Української держави.
Викладач: доц., к. іст. н. Тиміш Л. І.
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ВК 8.2
Господарське і
господарськопроцесуальне
право України

Кредити ЄКТС – 7. Вид занять: лекції, семінарські заняття. Форма
підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення:теорія держави і права,
конституційне право, трудове право. Зміст дисципліни: Поняття та система
господарського права. Господарське законодавство. Правовий статус суб’єктів
господарювання. Правовий статус підприємства. Правовий статус
господарських товариств. Правове регулювання банкрутства. Відновлення
платоспроможності господарюючого суб’єкта. Правове регулювання
економічної конкуренції. Відповідальність в господарському праві. Державна
та комунальна власність в Україні. Правове регулювання приватизації.
Господарські договори. Правове регулювання біржової діяльності в Україні.
Поняття та система господарського процесуального права. Досудове
врегулювання господарських спорів. Учасники судового процесу в
господарському суді. Правове регулювання подання позову в господарському
процесі. Поняття позову. Елементи позову. Вирішення господарських спорів у
першій інстанції. Викладач: доц., к. юрид. н. Кантор Н.Ю.

Правознавства,
соціології та
політології
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ВК 1.1
Основи
історичного
музеєзнавства
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ВК 1.2
Історія ОУН і УПА

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового Всесвітньої історії та
контролю: залік. Основа для вивчення: «Допоміжні історичні дисципліни»,
спеціальних
«Археологія». Зміст дисципліни: Музеєзнавство як наукова та навчальна
історичних
дисципліна, історія розвитку музейної справи в Україні та світі, класифікація
дисциплін
музеїв, теорія і практика музейної справи, нормативно-правова база музейної
справи в Україні, експозиційна робота, управління музеями та їхня культурноосвітня діяльність, музейний менеджмент, маркетинг та комерція, особливості
організації та діяльності фондів історичного музею, наукова каталогізація
музейних експонатів та правила їх зберігання, реставрації та охорони.
Викладач: доц., канд. істор. наук Лазорак Б. О.
Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
Історії України
контролю: залік. Основа для вивчення: “Історія України”. Зміст дисципліни:
Зародження українського радикального націоналістичного руху. Від Української
військової організації до Організації українських націоналістів. Основні напрями
діяльності ОУН у 1930-х рр. ОУН на початковому етапі Другої світової війни
(1939 – 1941 рр.). Стратегія і тактикаОУН в період німецької окупації.
Формування Української повстанської армії. ОУН і УПА в умовах
протистояння з радянським режимом (1944 – початок 1950-хрр.)
Викладач: проф., доктор іст. наук Ільницький В.І.
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ВК 2.1
Архівознавство
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ВК 2.2
Геральдика і
вексилологія

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення:«Вступ до історії та основи наукових
досліджень», «Допоміжні історичні дисципліни». Зміст дисципліни:
Національний архівний фонд (НАФ). Класифікація документів НАФ.
Формування Національного архівного фонду. Архівне описування. Облік
документів Національного архівного фонду. Система науково-довідкового
апарату до документів НАФ. Архівна система та система архівних установ.
Організація державних архівів. Історія Архівної справи до кінця XVIIІ ст.
Архіви та Архівна справа в Україні в ХІХ – початку ХХ ст. Архівна справа в
Радянській Україні та часів незалежності. Архівна справа в Галичині у XVIIІ –
першій половині ХХ ст.
Викладач: проф., д.іст.н. Смуток І.І.
Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: «Допоміжні історичні дисципліни»,
«Історія України», «Історія середніх віків». Зміст дисципліни: Геральдика і
вексилологія як наукові історичні дисципліни. Історіографія європейської і
української геральдики і вексилології. Теоретичні засади Геральдики: будова
герба, щит, поділ щита, емалі і метали, геральдичні фігури; шоломи і
нашоломники, мантії і намети; блазонування. Історія української національної
символіки. Українська радянська символіка. Територіальна геральдика. історія
територіальних гербів. сучасні обласні герби та їх створення. Муніципальна
геральдика. Корпоративна геральдика,
родова і особова геральдика. Історія українського прапорництва.
Викладач: проф., д.іст.н. Смуток І.І.

Всесвітньої
історії та
спеціальних
історичних
дисциплін
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історії та
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історичних
дисциплін
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ВК 3.1
Балканські слов’яни під
владою Османів
(початок XV– кінець
XVIII ст.)
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Проблеми історичного
розвитку та
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ВК 4.1
Джерела з історії
України
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Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні Форма підсумкового
контролю: екзамен. Основа для вивчення: «Історія середніх віків», «Історія
слов’янських народів», «Історія України». Зміст дисципліни:Болгарія.
Запровадження турецької воєнно-ленної системи господарювання. Становище
селянства. Турецька адміністративна система. Занепад міст, ремесла і торгівлі.
Національний гніт. Яничарство. Печська патріархія. Гайдуцький рух.
Тирновське повстання 1598 року. Повстання 1686-1688 рр. Культурні зв’язки
Росії та Болгарії у ХVIII ст. Чорногорія. Особливості соціально-економічного
розвитку. Політичний устрій. Боротьба чорногорців за незалежність.
Адміністративні реформи митрополита Данила Негоша. Російськочорногорські зв’язки. Викладач: доц., канд. істор. наук, Лозинська І.Г.
Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні Форма підсумкового
контролю: екзамен. Основа для вивчення: «Історія середніх віків», «Істрія
слов’янських народів (до кін. XVIIIст.)».Зміст дисципліни: Вступ до курсу.
Великоморавська держава. Становлення та розвиток Чеського королівства (ІХ
– ХІІ ст.). Розвиток Чеського королівства в XІІІ – XІV ст. Чехія в XV ст. – XVI
ст. Занепад чеської державності (перша половина XVІІ ст.). Політика
«освіченого абсолютизму» в чеських землях Австрійської монархії. Словацькі
землі у VIII – ХIV ст. Словаччина в ХV – першій чверті ХVI ст. Словацькі
землі під владою Габсбургів в ХVІI – ХVIIІ ст. Давньопольська держава.
Польща в XI – XІV ст. Польська держава в період правління династії Ягеллонів
(кінець ХІV – ХVІ ст.). Політичний розвиток польської держави в першій
половині ХVІІ ст. Річ Посполита в другій половині XVII – XVIII ст.
Викладач:доц., канд. істор. наук Лозинська І.Г.
Кредити ЄКТС – 8. Вид занять: лекції, практичні Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: «Вступ до історії та основи наукових
досліджень», «Допоміжні історичні дисципліни», «Історія України».
Зміст дисципліни: Поняття про історичне джерелознавство. Наукові засади
вчення про історичне джерело. Класифікація історичних джерел.
Методика пошуку, опрацювання і використання історичних джерел. Речові та
зображальні джерела. Усні та лінгвістичні джерела. Писемні джерела.
Найдавніші джерела з історії праукраїнських земель. Джерела з історії
Київської Русі та Галицько-Волинського князівства. Джерела з історії України

Всесвітньої
історії та
спеціальних
історичних
дисциплін

Всесвітньої
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дисциплін

Історії України
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ВК 4.2
Українська археографія
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ІІІ
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ВК 5.1
Історична географія
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ІІІ
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ВК 5.2
Повсякденне життя
середньовічної Європи

польсько-литовської доби. Джерела з історії Гетьманщини та Слобожанщини
другої половини XVII – XVIII ст. Джерела з історії України ХІХ – початку ХХ
ст. Основні групи та комплекси джерел з новітньої історії України.
Викладач: доц., док. істор. наук Лазурко Л.М.
Кредити ЄКТС – 8. Вид занять: лекції, практичні Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: «Вступ до історії та основи наукових
досліджень», «Допоміжні історичні дисципліни», «Історія України».
Зміст дисципліни: Теоретичні основи археографії. Вітчизняна археографічна
культура (ХVIII – початок XIX ст.). Українська археографія у 2 пол. ХІХ - на
поч. ХХ ст. Розвиток археографії в Україні у 1917-1991 рр. Сучасний стан та
перспективи розвитку археографії. Теоретичні засади підготовки археографічної
публікації Методика евристичного пошуку та відбору документів для публікації.
Наукове опрацювання джерельного тексту. Методика едиційної археографії.
Археографія в цифрову епоху.
Викладач: проф, док. істор. наук Лазурко Л.М.
Кредити ЄКТС – 6. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа
для вивчення: «Допоміжні історичні
дисципліни», «Історія України». Зміст дисципліни: Вступ до історичної
географії України (формування предметного простору, структури, джерельної
бази та розвиток історичко-географічних студій, формування рельєфу і
кліматичні коливання), географія населення і господарства на території
українських земель у стародавні часи, українські землі в добу Середньовіччя,
територія України у ранньомодерний час, українські землі у складі Російської
та Австрійської імперій, українська держава від революції
1917 р. до революції 2014 р. Викладач: проф., д.іст.н. Смуток І. І.
Кредити ЄКТС – 6. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: «Історія середніх віків». Зміст
дисципліни: Повсякденність як об’єкт наукового дослідження. Природнє
середовище та його вплив на суспільство у V – XV ст. Демографічний
розвиток у Європі у V – XV ст. Сім’я / родина в Європейському суспільстві у
V – XV ст. Засоби для життя, продукти харчування. Засоби пересування та
комунікації. Одяг. Форми життєвого укладу панівних верств суспільства.
Форми життєвого укладу жителів міст. Форми життєвого укладу селян. Форми
життєвого укладу служителів церкви. Культура Середньовічної Європи.
Життя і смерть в соціокультурних уявленнях європейського суспільства у V –
XV ст. Викладач: проф., д.іст.н. Смуток І. І.

Історії України
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ВК 6.1
Історія рідного краю
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6 ВК 6.2
Історичне краєзнавство
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ВК 7.2
Історіософія та
методологія
історії

Кредити ЄКТС – 6. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: «Історія України». Зміст
дисципліни: Вступ до історії рідного краю. Давня Перемишльська земля до
часу виникнення держаних утворень. Перемишльська земля та ГалицькоВолинська держава. Перемишльська земля у складі польського королівства
(середина XIV – XVI ст.). Адміністративно-правовий статус Перемишльської
землі в Речі Посполитій (др. пол. XVI – XVIІІ ст.). Пізньосередньовічні міста
Перемишльської землі (XVIІ – XVIІІ ст.). Перемишльська єпархія східного
обряду: інституційний розвиток церковної інфраструктури (XVIІ – XVIІІ ст.).
Перемишльська земля у складі Австро-Угорської імперії (кінець XVIІІ –
початок XX ст.). Перебіг подій Першої світової війни на теренах
Перемишльської землі (1914 – 1918 рр.). Український національно-визвольний
рух на теренах Перемищини у міжвоєнний період (1918 – 1939 рр.).
Перемишльська земля в період Другої світової війни. Дрогобицька область
УРСР (др. пол. 40 – поч. 50-их років XX ст.). Входження Перемишльського
повіту до складу ПНР. Радянське Прикарпаття (60 – 80-ті рр. XX ст.).
Дрогобицько-Самбірське Підгір’я в період
незалежності
України.
Відродження українських громад Перемищини (90-ті рр. XX – поч. XXI ст.).
Викладач: проф., д.і.н. Стецик Ю.О.
Кредити ЄКТС –6. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового
контролю::залік. Основа для вивчення: «Історія України». Зміст
дисципліни: Вступ до історичного краєзнавства. Історичне краєзнавство в
системі історичної регіоналістики. Джерельна база історичного краєзнавства.
Становлення та розвиток історичного краєзнавства в Україні. Методологія
краєзнавчих досліджень. Історичне краєзнавство в навчальних
закладах. Історичне краєзнавство в системі сучасних наукових та культурноосвітніх установ. Викладач: проф., д.і.н. Стецик Ю.О.
Кредити ЄКТС – 7. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: «Вступ до історії та основи наукових
досліджень», «Джерела з історії України». Зміст дисципліни:Предмет та
завдання вивчення курсу «Історіософія та методологія історії». Становлення
історіософської парадигми. Онтологічні й гносеологічні проблеми історіїу
філософсько-історичних концепціях XIX – початку XX ст.Теоретикометодологічні проблеми історії в науковій думці XX століття. Методологія
історії. Викладач: проф., д.і.н. Тельвак В.В.

Історії України

Історії України

Всесвітньої
історії та
спеціальних
історичних
дисциплін
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IV

7

ВК 7.1
Грушевськознавство –
спеціальна галузь
історичних знань
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IV

7

ВК 9.1
Кримінальне і
кримінальнопроцесуальне право
України

Кредити ЄКТС – 7. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: «Історія України». Зміст
дисципліни:Предмет і завдання курсу. Дитинство та юність Михайла
Грушевського. Михайло Грушевський в Київському університеті. Львівський
період життя та діяльності Михайла Грушевського. Михайло Грушевський у
роки війни та революції. Михайло Грушевський на еміграції. Радянська доба
життя та діяльності Михайла Грушевського. Михайло Грушевський – історик
України. Проблеми всесвітньої історії в творчості Михайла Грушевського.
Михайло Грушевський – соціолог. Суспільно-політична діяльність Михайла
Грушевського у дореволюційний період. Державотворча діяльність Михайла
Грушевського в роки Визвольних змагань українського народу (1917-1920-ті
роки). Михайло Грушевський як організатор науки. Михайло Грушевський і
сучасники. Наукова школа Михайла Грушевського та її місце в українській
історіографії ХХ століття.
Викладач: проф., д.і.н. Тельвак В.В.
Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: теорія держави і права», конституційне
право України. Зміст дисципліни: Поняття і завдання кримінального права
України. Кримінальний кодекс України як джерело кримінального права.
Злочин, його види та стадії. Співучасть у злочині. Множинність злочинів.
Злочинність. Склад злочину. Обставини, що виключають злочинність діяння.
Кримінальна відповідальність. Звільнення від кримінальної відповідальності.
Кримінальне покарання та його види. Особливості кримінальної відповідальності
та покарання неповнолітніх. Поняття, значення і система Особливої частини
кримінального права. Загальна характеристика окремих видів злочинів,
передбачених Особливою частиною Кримінального кодексу України.
Поняття і завдання кримінально-процесуального права України. Кримінальне
процесуальне законодавство. Докази і доказування. Досудове розслідування.
Судове провадження у першій інстанції. Судове провадження з перегляду
судових рішень. Особливі порядки кримінального провадження. Міжнародне
співробітництво під час кримінального провадження.
Викладач: доц., к. юрид. н. Проць О.Є.
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IV

7

ВК 9.2
Адміністративне право
України

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції; практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: теорія держави і права, конституційне
право України. Зміст дисципліни: Публічне управління та його види. Поняття,
предмет, метод і система адміністративного права. Адміністративно-правові
відносини. Громадяни, об’єднання громадян, державні службовці як суб’єкти
адміністративного права України. Функції, форми та методи державного
управління. Адміністративний примус. Адміністративна відповідальність.
Адміністративно-процесуальна діяльність. Забезпечення законності і дисципліни
в публічному управлінні. Правові основи управління економікою. Правові
основи управління соціально-культурною сферою. Управління адміністративнополітичною діяльністю. Викладач: доц., канд. юрид. н. Кантор Н.Ю.

Декан факультету

Микола ГАЛІВ

Правознавства,
соціології та
політології

