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 Олег Проців – дослідник історії публічного управління Галичини в 
частині використання тваринного світу : бібліогр. покажч. / ОУНБ ім. І. 
Франка ; укладачі : В. Дволітка, С. Джоголик ; ред. Г. Горбань ; відп. за 
вип. Л. Бабій. – Івано-Франківськ, 2019. – 73 с. 
 
 
 Бібліографічний покажчик висвітлює праці науковця з питань історії ведення 
мисливського господарства, полювання та рибальства у Галичині наприкінці ХІХ –
початку ХХ століття. Переважна більшість наукових досліджень автора пов’язана зі 
Станиславівщиною. Видання знайомить, зокрема, з опублікованими монографічними 
дослідженнями О. Проціва про історію мисливства і рибальства у Станиславівському 
та Долинському повітах, та окремими науковими статтями – по кожному повіту 
Станиславівщини.  
 У покажчику представлений перелік монографій, книг, статей, опублікованих в 
наукових збірниках, матеріалах конференцій, фахових виданнях впродовж 2007-2019 
років, а також Інтернет-ресурси. Окремий розділ подає інформацію про монографії 
Олега Проціва, представлену на веб-сайті обласної універсальної наукової бібліотеки 
ім. І. Франка у розділі «Нові надходження». 
 Матеріали у розділах розташовані за алфавітом. Бібліографічний опис та 
скорочення слів здійснено згідно діючих стандартів. 
 Відбір літератури завершений у травні 2019 року. 
 Видання адресоване науковцям, історикам, краєзнавцям, бібліотечним 
працівникам, всім, хто цікавиться історією рідного краю у відповідній галузі. 
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БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 
 
 Проців Олег Романович народився 12 лютого 1965 року в м. Стрий 
Львівської області. Після закінчення середньої школи № 13 м. Івано-
Франківська у 1982 році поступив на навчання у Львівський зооветеринарний 
інститут. З 1983 по 1985 року проходив службу в армії. У 1989 році закінчив 
навчання в інституті та працював головним ветеринарним лікарем у колгоспі 
імені Дзержинського (м. Тлумач). З 1990 року перейшов на посаду 
ветеринарного лікаря об’єднання «Прикарпатліс». У 1995-2005 роках – інженер-
мисливствознавець Івано-Франківського держлісгоспу, інженер-
мисливствознавець ДП ВКВ «Івано-Франківськліссервіс». З 2005 по 2007 рік 
заочно навчався в магістратурі державної служби Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і газу. У 2010-2014 рр. заочно 
навчався в аспірантурі Львівського регіонального інституту державного 
управління Національної академії державного управління при Президентові 
України.  
 У 2015 році захистив дисертацію за спеціальністю 25.00.01 «Теорія та 
історія державного управління» на тему «Актуальність історичного досвіду 
Галичини кінця XIX - початку ХХ століття для державного регулювання 
мисливського господарства сучасної України».  
 З березня 2005 до жовтня 2018 року працював в Івано-Франківському 
обласному управлінні лісового та мисливського господарства. На цей час 
навчається у докторантурі на кафедрі державного управління Львівського 
регіонального інституту державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові України. Працює над докторською 
дисертацією за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». 
Науковий консультант – професор, доктор наук з державного управління Дробот 
Ігор Олександрович. Тема дисертаційного дослідження – «Генеза публічного 
управління у сфері розвитку тваринного світу Галичини». 
 Наукові інтереси пов’язані з місцем народження та проживання –
Галичиною, та професійною діяльністю – організацією публічного управління у 
галузі ведення мисливського господарства та полювання. Більше того, 
переважна більшість наукових досліджень пов’язана саме зі Станиславівщиною. 
Зокрема, опубліковані монографічні дослідження про історію мисливства та 
рибальства у Станиславівському та Долинському повітах, а окремими 
науковими статтями опубліковані дослідження з історії мисливства та 
рибальства по кожному повіту Станиславівщини. Окремі дослідження 
присвячені селам Микуличин, Рафайлова, Гринява.  
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 Працюючи над дисертаційним дослідженням у галузі державного 
управління та над докторською дисертацією з публічного управління та 
адміністрування, основний наголос вчений ставить на історичні та теоретичні 
закономірності розвитку галузі мисливського та рибальського господарства на 
землях Галичини. Розглядаються питання державного регулювання видачі 
дозволів на право полювання, боротьби з браконьєрством, відшкодувань за 
спричинені мисливськими тваринами збитків, використання для полювання 
отруйних речовин, видачі посвідчення мисливця, торгівлі дичиною, її експорту 
та імпорту, податкової політики. Також окремо розглянуто право власності на 
дичину, особливості використання мисливських угідь, вплив корупції на 
державне управління галуззю мисливського господарства. Серед гуманітарних 
аспектів розглядається діяльність журналу «Łowiec», видання навчальної 
літератури з мисливствознавства, організації рибальської та мисливсько освіти, 
діяльність Станиславівського мисливського інституту, особливості розвитку 
польської мисливської термінології. Дві статті присвячені мисливським 
виставкам у Львові та в 1910 році у Відні. 
 Значну роль в організації галузі відіграли громадські організації. Так, в 
окремих публікаціях описано вплив громадських організацій на торгівлю 
дичиною, на розвиток мисливської зброярської галузі, торгівлю дичиною. 
Описано вплив рішень товариств на міжнародному мисливському конгресі у 
Відні 1910 року на формування мисливського законодавства. 
 Також в окремих статтях подано діяльність Краківського товариства 
охорони тварин, Малопольського мисливського товариства, Міського 
мисливського товариства у Львові, Львівського мисливського товариства ім. 
Святого Губерта, Станиславівського мисливського товариства «Ватра», 
Галицького мисливського товариства, Товмацького, Снятинського, 
Коломийського осередків Галицького мисливського товариства, Луцького 
осередку Польської спілки мисливських товариств. В окремій праці розглянуто 
діяльність мисливських товариств в Австро-Угорській імперії, Росії та Польщі у 
другій половині ХІХ – першій половині ХХ століття. Серед товариств, 
орієнтованих на рибальство, описано Крайове рибальське товариство у Кракові 
та діяльність вудкових товариств у Галичині. В окремих статтях проілюстровано 
ведення рибальства на річках Черемош, Дністер, Бистриця.  
 Освіта ветеринарного лікаря не могла не позначитись й на висвітленні 
ветеринарних аспектів організації мисливського та рибальського господарства. 
Цьому питанню присвячені праці з висвітлення ветеринарних аспектів у 
державному регулюванні мисливства та рибальства у Галичині, історіографії 
ветеринарної справи, ветеринарних аспектів при торгівлі мисливською та 
рибальською продукцією, огляду ветеринарних препаратів для лікування собак. 
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 Серед політичних складових в організації галузі мисливства та рибальства 
слід відмітити праці, присвячені політичним аспектам при формуванні 
державного регулювання мисливства Галичини, праву власності на дичину, 
організації рибальського господарства, впливу партії «Stronnictwо chłopskie», 
українсько-польським взаєминам у галузі мисливства. В окремій статті описано 
дискусії депутатів Галицького сейму на дебатах, які стосувались формування 
політики у галузі мисливства. 
 Окрему групу наукових напрацювань становлять дослідження організації 
мисливського господарства та полювання під час воєнних конфліктів: зокрема; 
військову складову в публічному управлінні мисливським господарством, 
державне управління торгівлею продукцією мисливства під час Першої світової 
війни, мисливське законодавство в Галичині під час німецької окупації. 
 Для зручності ознайомлення практично всі публікації науковець розмістив 
у вільній онлайн-бібліотеці україномовної літератури «Чтиво». Впродовж 2014-
2016 рр. О.Проців співрацював з Всесвітнім фондом дикої природи WWF у 
програмі ENPI-FLEG у якості наукового консультанта, брав участь у розробці 
пропозицій до правозастосування у лісовому секторі України. 

Autobiography 
  

 My name is Protsiv Oleh Romanovych. I was born on February 12, 1965 in the 
town of Stryi, Lviv region. I am a citizen of Ukraine.  
 1972 - 1982 I studied at the Ivano-Frankivsk secondary school №13. In 1982 I 
entered The Lviv Veterinary Institute. From 1983 to 1985 I served in the Army. In 
1989 I graduated from The Lviv Veterinary Institute majoring in veterinary medicine. 
Since March of 1990 I worked as a specialist at the Department of hunting association 
of “Prykarpatlis”, and in December of 1995, − at the State Enterprise of «Ivano-
Frankivsklisservis». 
 In August of 2001 I was appointed as an engineer of hunting science at the Ivano-
Frankivsk State Forestry. Since March 2005 and until now, I work at the Ivano-
Frankivsk Regional Directorate of Forestry and Hunting sector domestic economy as a 
chief specialist.  
 From 2005 to 2007 I studied in Ivano-Frankivsk National Technical University of 
Oil and Gas in order to achieve a Master degree at public service. I have received a 
Master degree in public service. Since 2010 I have been studying at postgraduate 
courses of The Lviv Regional Institute of Public Administration of the National 
Academy of Public Administration under the President of Ukraine. At the moment, I 
am the 4th year student. Thesis defense «The relevance of historical experience of 
Galicia in the late XIX - early XX centuries for state regulation of hunting economy 
in modern Ukraine» is scheduled for November 2014. 
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НАУКОВІ ПРАЦІ ОЛЕГА ПРОЦІВА. МОНОГРАФІЇ 

 
1. Актуальність історичного досвіду Галичини кінця XIX - початку XX 

століття для державного регулювання мисливського господарства сучасної 
України : автореф. дис. / ІФНТУНГ. – Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2015. – 
23 с. 

Actuality of historical experience of Galicia for state regulation of hunting 
economy in modern Ukraine in the end of 19 th - beginning of the 20 th century ; 
Aktualność historycznych doświadczeń Galicji końca XIX- początku XX wieku dla  
państwowej regulacji gospodarki łowieckiej współczesnej Ukrainy ; Die Aktualität 
der historischen Erfahrung von Galizien Ende des 19. Jahrhunderts - Anfang des 20 
Jahrhunderts für die staatliche Regelung der Jagdwirtschaft der modernen Ukraine ; 
Актуальность исторического опыта Галичины конца XIX - начала XX века для 
государственного регулирования охотничьего хозяйства современной Украины. 

2. Актуальність історичного досвіду Галичини кінця XIX - початку ХХ 
століття для державного регулювання мисливського господарства сучасної 
України : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 «Теорія та історія 
державного управління». – Львів, 2014. – 254 с.  

Actuality of historical experience of Galicia for state regulation of hunting 
economy in modern Ukraine in the end of 19th - beginning of the 20th century ; 
Aktualność historycznych doświadczeń Galicji końca XIX-początku XX wieku dla  
państwowej regulacji gospodarki łowieckiej współczesnej Ukrainy ; Die Aktualität 
der historischen Erfahrung von Galizien Ende des 19. Jahrhunderts - Anfang des 20 
Jahrhunderts für die staatliche Regelung der Jagdwirtschaft der modernen Ukraine ; 
Актуальность исторического опыта Галичины конца XIX - начала XX века для 
государственного регулирования охотничьего хозяйства современной Украины. 

3. Вплив тоталітарних ідеологій на розвиток мисливства Європи. 
Екологічні, соціальні й економічні аспекти розвитку АПК на засадах 
раціонального ресурсовикористання : колективна монографія / за ред. П. В. 
Писаренка, Т. О. Чайки, О. О. Ласло. – Полтава : Сімон, 2015. – С. 10-18. 

Influence of totalitarian ideologies on the development of hunting in Europe ; 
Wpływ totalitarnych ideologii na rozwój myślistwa w Europie ; Die Einwirkung von 
totalitären Ideologien auf die Jagdentwicklung in Europa ; Влияние тоталитарных 
идеологий на развитие охоты в Европе. 

4. Значення лисиці для мисливського господарства Галичини ХІХ - 
початку ХХ ст. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2015. – 72 с. 

The value of fox for the hunting economy of Galicia in 19th - early 20 th century ; 
Wartość lisa dla gospodarki łowieckiej Galicji XIX. - początku XX wieku ; Die 
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Bedeutung des Fuchses für die Jagdwirtschaft von Galizien des  XIX. - Anfang 20. 
Jahrhundert ; Значение лисы для охотничьего хозяйства Галичины XIX - начала 
ХХ в. 

5. Історія мисливства та рибальства Долинського повіту кінця ХІХ - 
початку ХХ ст. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2016. – 273 с. 

The history of hunting and fishing in Dolyna county in the late nineteenth and 
early twentieth century ; Historia łowiectwa i rybołówstwa w powiecie Dolynskim na 
przełomie XIX. i XX wieku ; Zur Jagd- und Fischereigeschichte im Bezirk Dolyna 
im späten XIX. und frühen XX Jahrhundert ; История охоты и рыболовства 
Долинского уезда конца XIX - начала ХХ в.  

6. Історія мисливства та рибальства міста Кракова та Краківського повіту 
ХІХ - початку ХХ ст. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2015. – 87 с. 

History of hunting and fishing in the city of Krakow and Krakow county in 19th - 
early 20th century ; Historia łowiectwa i rybołówstwa w Krakowie i powiecie 
Krakowskim XIX. - początku XX wieku ; Zur Jagd- und Fischereigeschichte der 
Stadt Krakau und im Krakauer Bezirk des XIX. - Anfang des 20. Jahrhunderts ; 
История охоты и рыболовства города Кракова и Краковского уезда XIX - 
начала ХХ в. 

7. Історія мисливства та рибальства у Станиславові та Станиславівському 
повіті ХІХ - початку ХХ ст. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2015. – 124 с. 

History of hunting and fishing in Stanyslaviv and Stanyslaviv district of the 
nineteenth and early twentieth century ; Historia łowiectwa i rybołówstwa w 
Stanisławowie i powiacie Stanisławowskim na przełomie XIX. i XX. wieku ; Zur 
Jagd- und Fischereigeschichte in Stanislaviv und  im Bezirk Stanislaviv des 19. und 
frühen 20 Jahrhunderts ; История охоты и рыболовства в Станиславе и 
Станиславском уезде XIX - начала ХХ в. 

8. Історія мисливської зброярської галузі Галичини середини ХІХ - 
початку ХХ століття. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2017. – 186 с. 

History of the hunting gunsmith industry of Galicia in the middle of the nineteenth 
and early twentieth centuries ; Z historii łowieckiego rusznikarstwa w Galicji w 
połowie XIX - na początku XX wieku ; Zur Geschichte der Jagdwaffenindustrie in 
Galizien in der Mitte des 19. und frühen 20 Jahrhunderts ; История охотничьей 
оружейной отрасли Галичины середины XIX - начала ХХ века. 

9. Клапчук В.  Лісове та мисливське господарство Галичини : монографія  / 
В. Клапчук, О. Проців / ПНУ ім. В. Стефаника, Івано-Франків. обл. упр. ліс. та 
мислив. госп-ва. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2011. – 432 с. : іл. 

Forestry and hunting in Galicia ; Leśnictwo i łowiectwo w Galicji ; Forst-und 
Jagd wirtschaft in Galizien, ; Лесное и охотничье хозяйство Галичины. 
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Fischerei in Galizien des XVI. - frühen XX. Jahrhunderts.: Historiographie und 
Quellen ; Рыболовство Галичины ХVI - начала ХХ в.: историография и 
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держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Вип. 31 / за заг. ред. 
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Ч. 1. – Львів, 2015. – С.153-159. 
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хозяйством Галичины начала ХХ в. 
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суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку : матеріали міжнар. 
науково-практ. конф., м. Львів, 17-18 листоп. 2017 р. – Львів : Західноукр. орг. 
«Центр правничих ініціатив», 2017. – С. 18-21. 

Military and hunting, history and modern times ; Wojsko i myślistwo – historia i 
współczesność ; Militär und Jagd – Geschichte und Gegenwart ; Военные и охота –
история и современность. 

21. Вплив громадських організацій на торгівлю дичиною у Галичині кінця 
ХІХ - початку ХХ ст. // Наукові праці : науково-метод. журн. Вип. 269. Т. 281. 
Державне управління. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2016. – С. 
18-23. 

The influence of non-governmental organizations on game trade in Galicia in late 
19th -early 20th century ; Wpływ organizacji społecznych na handel dziczyzną w 
Galicji w końcu XIX - początku XX wieku ; Der Einfluss von öffentlichen 
Organisationen auf den Handel mit Wildtieren in Galizien am Ende des 19. 
Jahrhunderts - Anfang 20. Jahrhundert ; Влияние общественных организаций на 
торговлю дичью в  Галичине  конца XIX - начала ХХ в. 

22. Вплив єврейської культури на розвиток мисливства Галичини кінця ХІХ 
- початку ХХ ст. // Авраамічні релігії в Україні: історія, етнокультурні 
взаємовпливи, міжконфесійні взаємини : матеріали наук. конф. (Галич, 25 трав. 
2013 р.). – Галич : Давній Галич, 2013. – С. 387-391. 

The Influence of Jewish Culture on the development of Galicia Hunting in the end 
of the 19th and the early 20th century ; Wpływ kultury żydowskiej na rozwój polowań 
w Galicji na przełomie XIX. i XX. wieku ; Der Einfluss der jüdischen Kultur auf die 
Entwicklung der Halychyna-Jagd am Ende des 19. und frühen 20. Jahrhunderts ; 
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ХХ в. 

23. Вплив єврейської культури на торгівлю дичиною у Галичині кінця ХІХ - 
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Дніпропетровськ) / за наук. ред. акад. НАН України В. А. Смолія, проф. В. В. 
Ченцова. – Дніпропетровськ : Ун-т митної справи та фінансів, 2015. – С. 93-95. 

The Influence of Jewish Culture on Game Trafficking in Galicia at the End of the 
19th - early 20th Century ; Wpływ kultury żydowskiej na handel dziczyzną w Galicji 
na przełomie XIX. i XX. Wieku ; Der Einfluss der jüdischen Kultur auf den 
Wildtierhandel in Galizien Ende des 19. - Anfang des 20. Jahrhunderts. ; Влияние 
еврейской культуры на торговлю дичью в  Галичине конца XIX - начала ХХ в. 

24. Вплив корупції на державне управління галуззю мисливського 
господарства Галичини кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Наукові записки Інституту 
законодавства Верховної Ради України : зб. наук. пр. – 2017. – № 5. – С. 139-143. 

Influence of corruption on the state management of the hunting economy branch 
of Galicia at the end of the 19th - beginning of the 20th century. ; Wpływ korupcji na 
zarządzaniu  publicznym sektorem łowiectwa w Galicji pod koniec XIX - na początku 
XX wieku. ; Der Einfluss der Korruption auf die staatliche Verwaltung der 
Jagdwirtschaft in Galizien am Ende des 19. - Anfang des 20. Jahrhunderts. ; Влияние 
коррупции на государственное управление отраслью охотничьего хозяйства 
Галичины конца XIX - начала ХХ в. 

25. Вплив податкової політики влади Галичини середини ХІХ - початку ХХ 
століття на мисливське та рибальське господарство // Наукові записки Інституту 
законодавства Верховної Ради України : зб. наук. пр. – 2018. – № 1. – С. 87-94. 

The Influence of the Tax Policy of the Galicia Authorities on Hunting and 
Fisheries in the Mid of 19th Century ; Wpływ polityki podatkowej władz Galicji  na 
łowiectwo i rybołówstwo w połowie XIX wieku ; Der Einfluss der Steuerpolitik der 
Behörden von Galizien  auf Jagd und Fischerei in der Mitte des 19. Jahrhunderts ; 
Влияние налоговой политики властей Галичины середины XIX - начала ХХ 
века на охотничье и рыболовное хозяйство. 

26. Вплив правового механізму регулювання власності на мисливські види 
тварин, на організацію мисливства у Європі Х-ХХ ст. // Публічне управління та 
митне адміністрування : наук. зб. / Ін-т мит. справи та фінансів. –  
Дніпропетровськ. – 2016. – № 2 (15). – С. 35-41. 

Influence of the legal mechanism in regulation of ownership of hunting species of 
animals on the organization of hunting in Europe in the 10th-20th century ; Wpływ 
prawnego mechanizmu regulacji własności na dzikie zwierzęta na organizację 
polowań w Europie w Х-ХХ. Wiekach. ; Die Einwirkung  des rechtlichen  
Regelungsmechanismus von Eigentum an Jagdtierarten auf die Jagdorganisationen in 
Europa in den Х-ХХ. Jahrhunderten ; Влияние правового механизма 
регулирования собственности на охотничьи виды животных на организацию 
охоты в Европе Х-ХХ вв. 
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27. Вплив програми FLEG-ІІ на розвиток мисливської галузі України / О. Р. 
Проців, Д. Ю. Карабчук // Матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю (15 
квіт. 2016 р., м. Львів) / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, 
доц. А. В. Ліпенцева. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2016. – С. 196-199.  

Influence of the FLEG-II program on the development of  Ukrainian hunting 
industry ; Wpływ programu FLEG-II na rozwój ukraińskiego przemysłu łowieckiego ; 
Die Einwirkung vom Projekt FLEG-II auf die Entwicklung der ukrainischen 
Jagdwirtschaft ; Влияние программы FLEG-II на развитие охотничьей отрасли 
Украины. 

28. Вплив рішень міжнародного мисливського конгресу у Відні 1910 року 
на формування мисливського законодавства Європи // Науковий вісник НЛТУ : 
зб. наук.-техн. пр. Вип. 23.2. – Львів, 2013. – С. 399-405. 

Influence of Vienna International Hunting Congress,1910 on the formation of 
hunting laws in Europe ; Wpływ decyzji międzynarodowego kongresu łowiectwa w 
Wiedniu w 1910 roku na tworzenie ustawodawstwa łowieckiego w Europie ; Die 
Auswirkung der Beschlüsse vom Internationalen Jagdkongress in Wien 1910 auf die 
Gestaltung der Jagdgesetzgebung in Europa ; Влияние решений Международного 
охотничьего конгресса в Вене 1910 года на формирование охотничьего 
законодательства Европы. 

29. Господарське значення експорту та імпорту мисливської продукції 
Австро-Угорської імперії кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Історія 
торгівлі, податків та мита : зб. наук. пр. № 1 (11). – Дніпропетровськ, 2015. – С. 
155-167.  

The economic significance of export and import of hunting products of Austro-
Hungarian Empire in the late 19th and early 20th centurie ; Ekonomiczne znaczenie 
eksportu i importu produktów łowieckich Cesarstwa Austro-Węgierskiego końca XIX 
- początku XX wieku ; Die wirtschaftliche Bedeutung von Export und Import der 
Jagdprodukten in der Österreichisch-Ungarischen Monarchie Ende des 19. und frühen 
20. Jahrhunderts ; Хозяйственное значение экспорта и импорта охотничьей 
продукции Австро-Венгерской империи конца XIX - начала ХХ в. 

30. Гунчак М. Відношення суспільства в Галичині до хижаків за часів 
Австро-Угорської імперії і Польщі / М. Гунчак, О. Проців // Роль 
природоохоронних установ у збереженні біорозмаїття, етнокультурної 
спадщини та збалансованому розвитку територій : матеріали міжнар. наук.-
практ. конф., присвяч. 10-річчю НПП «Гуцульщина», 18-19 трав. 2012 р. – Косів, 
2012. – С. 350-353. 

The attitude of society in Galicia to predators during the Austro-Hungarian 
Empire and Poland ; Postawa społeczeństwa w Galicji wobec drapieżników w okresie 
Cesarstwa Austro-Węgierskiego i Polski ; Die soziale Beziehung in Galizien zu 
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империи и Польши. 

31. Гунчак М. Регулювання термінів полювання в Галичині у ХІХ - ХХ ст. / 
М. Гунчак, О. Проців // Роль природоохоронних установ у збереженні 
біорозмаїття, етнокультурної спадщини та збалансованому розвитку територій : 
матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю НПП «Гуцульщина», 
18-19 трав. 2012 р. – Косів, 2012. – С. 345-349. 

Regulation of hunting terms in Galicia in the 19th-20th century ; Regulacja 
termonów polowań w Galicji w XIX.-XX. wieku ; Die Regelung der Jagdzeit in 
Galizien im 19. und 20. Jahrhundert ; Регулирование сроков охоты в Галичине в 
XIX-ХХ вв. 

32. Державне регулювання ведення мисливського господарства // 
Ефективність державного управління. Вип. 13 : зб. наук. пр. Львів. регіон. ін-ту 
держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України / за заг. ред. проф. В. 
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zarządzania łowiectwem ; Staatliche Verwaltung der Jagdwirt-schaft ; 
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законодавства Верховної Ради України : зб. наук. пр. – 2017. – № 1. – С. 165-172. 

State regulation of game animal ownership in Galicia in 19th - early 20th century: 
political and national aspect ; Państwowa regulacja własności na dziczyznę w Galicji 
w XIX-na początku XX wieku: aspekt polityczny i narodowy ; Die staatliche 
Regelung von Eigentum auf Wildtiere in Galizien des XIX. - Anfang 20. Jahrhunderts: 



15 
 

der politische und nationale Aspekt ; Государственное регулирование права 
собственности на дичь в Галичине XIX - начала ХХ в.: политико-национальный 
аспект. 

39. Державне регулювання права користування мисливськими угіддями у 
Галичині ХVІ - кінця ХІХ ст.: історико-теоретичний аспект // Публічне 
урядування : збірник. № 4 (9). – Київ : Персонал, 2017. – С. 161-173. 

State regulation of the right to use hunting grounds in galicia in 18th - late 20th 
century: historical and theoretical aspect ; Państwowa regulacja prawa korzystania z 
łowisk w Galicji XVI - koniec XIX wieku: aspekt historyczny i teoretyczny ; Die 
staatliche Regelung des  Nutzungsrechts von Jagdgründen  in Galizien im  XVI. - 
Ende des 19. Jahrhunderts: der historische und theoretische Aspekt ; 
Государственное регулирование права пользования охотничьими угодьями в 
Галичине XVI - конца XIX в.: историко-теоретический аспект. 

40. Державне регулювання права користування мисливськими угіддями у 
країнах Європи у ХІХ ст.: історико-теорет. аспект // Інвестиції: практика та 
досвід. № 13. – Київ : Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, 2017. – С. 82-87. 

State regulation of the right to use hunting grounds in Europe in the nineteenth 
century: Historical and theoretical aspect ; Państwowa regulacja prawa korzystania z 
łowisk w krajach europejskich w XIX wieku: aspekt historyczno-teoretyczny ; Die 
staatliche Regelung des  Nutzungsrechts von Jagdgründen in europäischen Ländern 
im 19. Jahrhundert: historisch-theoretischer Aspekt ; Государственное 
регулирование права пользования охотничьими угодьями в странах Европы в 
XIX в.: историко-теоретический аспект. 

41. Державне регулювання торгівлі мисливською продукцією у Галичині 
під час Першої світової війни // Матеріали 9-ї міжнар. наук. конф. (29-30 жовт. 
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Und wieder über Jagd und Angeln ; И снова об охоте и рыболовстве. 
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200. І у воді, і на столі… : [стан риб. госп-ва на Прикарпатті] // Галичина. 
– 2013. –16 лют. (№ 25). – С. 5. 

Both in the water and on the table ; Zarówno w wodzie, jak i na stole ; Sowohl im 
Wasser als auch auf dem Tisch ; И в воде, и на столе. 
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History of hunting in Rohatyn region ; Historia łowiectwa w Rohatyńskim 
powiecie ; Aus der Jagdgeschichte in Bezirk Rohatyn ; История охоты на 
Рогатинщине. 
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History of hunting in Rohatyn region ; Historia łowiectwa w Rohatyńskim 
powiecie ; Aus der Jagdgeschichte in Bezirk Rohatyn ; История охоты на 
Рогатинщине. 
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2013. – № 4. – С. 30-32. 

History of hunting auswais ; Z historii karty ewidencyjnej myśliwego ; Zur 
Geschichte der Jagdausweise ; История охотничьего аусвайса. 

204. Історія нашої лисиці // Полювання та риболовля. – 2014. – № 2 (лют.). – 
С. 5. 

The history of our fox ; Historia naszego lisa ; Zur Geschichte unseres Fuchses ; 
История нашей лисы. 

205. Історія організації мисливської освіти у Галичині кінця ХІХ - початку 
ХХ століття // Лісовий вісник. – 2016. – № 5 (56). – С. 16-17. 

The history of the organization of hunting education in Galicia at the end of the 
19th and the beginning ; Historia organizacji edukacji myśliwskiej w Galicji na 
przełomie XIX i XX wieku ; Die Geschichte der Organisation der Jagdausbildung in 
Galizien am Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts ; История организации 
охотничьего образования в Галичине конца XIX - начала ХХ века. 

206. Історія організації мисливської освіти у Галичині кінця ХІХ - початку 
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The history of the organization of hunting education in Galicia at the end of the 
19th and the beginning ; Historia organizacji edukacji myśliwskiej w Galicji na 
przełomie XIX i XX wieku ; Die Geschichte der Organisation der Jagdausbildung in 
Galizien am Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts ; История организации 
охотничьего образования в Галичине конца XIX - начала ХХ века. 
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Полювання та риболовля. – 2012. – № 10 (лип.). – С. 19. 



52 
 

History and present of hunting in the city of Ivano-Frankivsk ; Historia i obecne 
łowiectwo miasta Iwano-Frankiwska ; Die Geschichte und gegenwärtige 
Jagdwirtschaft der Stadt Ivano-Frankivsk ; История и настоящее охоты города 
Ивано-Франковска. 

208. «Как вы, братцы, не садитесь…» // Полювання та риболовля. – 2015. –  
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«How you, brothers, do not sit down...» ; «Jak bracia nie siadajcie...», «Sitzt, wie 
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садитесь…». 
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Carpathian Safari: how they hunted in Galicia a hundred years ago ; Karpackie 
safari: jak polowali w Galicji sto lat temu ; Karpatensafari: Wie jagte man  vor 
hundert Jahren in Galizien ; Карпатское сафари: как охотились в Галичине сто 
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210. Колізія мисливського законодавства чи спланований хаос? // 
Полювання та риболовля. – 2014. – № 6. – С. 2. 

A conflict of hunting legislation or planned chaos? ; Kolizja ustawodawstwa 
łowieckiego lub planowany chaos? ; Die Kollision der Jagdgesetzgebugn oder 
geplanter Chaos? ; Коллизия охотничьего законодательства или спланированный 
хаос? 
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публичного управления. 
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Concession in the forestry and hunting industry: opportunities, risks, interests ; 
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резерву? // Полювання та риболовля. – 2013. – № 3 (берез.). – С. 2. 
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zaprowadzą tereny łowieckie państwowego rezerwu myśliwskiego? ; Wohin führen 
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Hunting grounds in the light of a new hunting bill ; Łowiecki tereny w świetle 
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Jagdwirtschaft im Bezirk  Kosiv am Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts ; 
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риболовля. – 2014. – № 3 (берез.). – С. 2. 
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współczesność ; Die Jagdstatistik: Geschichte und Gegenwart ; Охотничья 
статистика: история и современность. 

226. Мисливське та сільське господарства – симбіоз чи антагонізм? // 
Полювання та риболовля. – 2013. – № 8 (серп.). – С. 6. 

Hunting and Agriculture – Symbiosis or Antagonism? ; Polowanie i rolnictwo – 
symbioza czy antagonizm? ; Die Jagd- und Landwirtschaft – Symbiose oder 
Antagonismus? ; Охотничьи и сельские хозяйства – симбиоз или антагонизм? 

227. Мисливські адмінпослуги // Полювання та риболовля. – 2015. – № 9 
(серп.). – С. 1. 

Hunting administrative services ; Myślewskie usługi administracyjne ; Die 
Verwaltungsdienste für Jagd ; Охотничьи админуслуги. 

228. Мисливські пристрасті довкола коаліційної угоди // Полювання та 
риболовля. – 2015. – № 2 (лют.). – С. 4. 

Hunting passions around the coalition agreement ; Łowieckie pasje wokół umowy 
koalicyjnej ; Die Leidenschaften von Jäger rund um den Koalitionsvertrag ; 
Охотничьи страсти вокруг коалиционного соглашения. 

229. Мисливські святині // Лісовий і мисливський журнал. – 2014. – № 1. – 
С. 42-44. 

Hunting Shrines ; Świątynie myśliwskie ; Das Heiligtum der Jagd ; Охотничьи 
святыни. 

230. Мисливські традиції Галичини // Полювання та риболовля. – 2013. – № 
2 (лют.). – С. 5. 
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Hunting Traditions of Galicia ; Tradycje myśliwskie w Galicji ; Die 
Jagdtraditionen in Galizien ; Охотничьи традиции Галичины. 

231. Мисливські часописи // Лісовий і мисливський журнал. – 2015. – № 6. – 
С. 44-45. 

Hunting magazines ; Czasopisma myśliwskie ; Die Jagdzeitschriften ; 
Охотничьи журналы. 

232. Між законом та ефективністю // Полювання та риболовля. – 2017. – № 
10 (жовт.). – С. 3. 

Between law and efficiency ; Między prawem a efektywnością ; Zwischen dem 
Gesetz und der Effizienz ; Между законом и эффективностью. 

233. На кого полює жінка? // Ветеринарні вісті. – 2016. – 1 трав. (№ 1 (73). – 
С. 4. 

Who is the woman hunting for? ; Kogo chce upolować kobieta? ; Wenn die 
Frauen jagen ; На кого охотится женщина? 

234. На кого полює жінка? // Лісовий вісник. – 2016. – № 4 (55). – С. 16-17. 
Who is the woman hunting for? ; Kogo chce upolować kobieta? ; Wenn die 
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235. На шляху до відкритості мисливської галузі // Полювання та 

риболовля. – 2016. – № 7 (лип.). – С. 1. 
On the way to openness of the hunting industry ; W drodze ku otwartości 

przemysłu łowieckiego ; Auf dem Weg zur Offenheit der Jagdindustrie ; На пути к 
открытости охотничьей отрасли. 

236. Навіщо зайцеві стоп-сигнал, а мисливцеві – контрольна картка? // 
Полювання та риболовля. – 2012. – № 9 (лип.). – С. 2. 

What a thunderbolt, and a hunter – control card for? ; Czy są potrzebne zającu 
sygnał stopu, a   myśliwemu karta kontroli? ; Braucht ein Hase Stopschild und ein  
Jäger  – eine Kontrollkarte? ; Зачем зайцу стоп-сигнал, а охотнику – контрольная 
карточка? 

237. Народні методи лікування рибою та дичиною // Полювання та 
риболовля. – 2017. – № 3 (берез.). – С. 24. 

Folk methods of treating by fish and game ; Narodowe metody leczenia rybа i 
dziczyznа ; Die Volksmethoden zur Behandlung mit Fisch und Wild ; Народные 
методы лечения рыбой и дичью. 

238. Національні особливості полювання за мисливськими угіддями // 
Полювання та риболовля. – 2012. – №8 (серп.). – С. 2. 

National features of hunting according to hunting grounds ; Cechy narodowe 
polowania na łowiskach ; Nationale Merkmale der Jagd in Jagdgründen ; 
Национальные особенности охоты за охотничьими угодьями. 

239. Наш ведмідь // Полювання та риболовля. – 2012. – № 10 (лип.). – С. 7. 
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Our bear ; Nasz niedźwiedź ; Unser Bär ; Наш медведь. 
240. Облік дичини. Жити стає все краще… // Полювання та риболовля. – 

2016. – № 4 (квіт.). – С. 5. 
Wild game record. Life is getting better… ; Rachunkowość dzikich zwierząt... ; 

Die Buchhaltung von Wildtieren... ; Das Leben wird immer besser... ; Учет дичи. 
Жить становится все лучше... 

241. Організація мисливських виставок у Львові ХІХ - початку ХХ ст. // 
Лісовий вісник. – 2016. – № 1 (52). – С. 12-13. 

Organization of hunting exhibitions in Lviv, 19th - early 20th century ; 
Organizacja wystaw myśliwskich we Lwowie w XIX i na początku XX wieku ; Die 
Organisation von Jagdausstellungen in Lwiw im 19. und frühen 20. Jahrhundert ; 
Организация охотничьих выставок во Львове в ХIХ - начале ХХ в. 

242. Патріотизм мисливців перед Другою світовою війною // Лісовий і 
мисливський журнал. – 2014. – № 5 (106). – С. 48. 

Patriotism of hunters before the Second World War ; Patriotyzm myśliwych 
przed II wojną światową ; Der Patriotismus der Jäger vor dem Zweiten Weltkrieg  
Патриотизм охотников перед Второй мировой войной. 

243. Пахолко С. Фалеристика мисливських товариств Галичини кінця ХІХ - 
початку ХХ ст. / С. Пахолко, О. Проців // Нумізматики і фалеристика. – 2017. – 
№ 4 (жовт.-груд.). – С. 10-13. 

Faleristics of Galicia hunting societies of the late nineteenth and early twentieth 
century ; Falerystyka stowarzyszeń myśliwskich Galicji końca XIX i początku XX 
wieku ; Die Phaleristik der Jagdverbände in Galizien des späten 19. und frühen 20. 
Jahrhundert ; Фалеристика охотничьих обществ Галичины конца XIX - начала 
ХХ в. 

244. Періодичні видання про полювання на Галичині кінця ХІХ - початку 
ХХ ст. // Лісовий і мисливський журнал. – 2014. – № 6. – С. 44-45. 

Periodicals on hunting in Galicia at the end of the 19th - and early 20th centuries ; 
Czasopisma dotyczące polowań w Galicji pod koniec XIX - na początku XX wieku ; 
Die  Jagd- Zeitschriften  in Galizien am Ende des 19. und frühen 20. Jahrhunderts ; 
Периодические издания об охоте в Галичине конца XIX - начала ХХ в. 

245. Плата за користування мисливськими угіддями чи корупційний 
податок? // Полювання та риболовля. – 2015. – № 10 (жовт.). – С. 1. 

Fee for using hunting lands or corrupt tax? ; Koszty za korzystanie z obwodów 
łowieckich czy podatek korupcyjny? ; Gebühren für die Nutzung von Jagdgebieten 
oder korrumpierte Steuern? ; Плата за пользование охотничьими угодьями или 
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246. Площа мисливського господарства – більше менше // Полювання та 
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mniej czy więcej ; Die Fläche der Jagdwirtschaft - kleiner oder größer ; Площадь 
охотничьего хозяйства: более или менее. 

247. Порушники законів лісу // Лісовий вісник. – 2014. – № 9. – С. 23. 
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Waldgesetze ; Нарушители законов леса. 
248. Про цінність дичини в Галичині на початку ХХ ст. // Полювання та 

риболовля. – 2018. – № 9 (верес.). – С. 5. 
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господарства у місті Кракові та Краківському повіті середини ХІХ - початку ХХ 
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ім. П. Могили. – Київ, 2017. – № 14. – С. 87-92. 
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sektora łowiectwa i rybołówstwa w Krakowie i powiecie Krakowskim w połowie XIX 
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ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ВИДАНЬ ОЛЕГА ПРОЦІВА В ОБЛАСНІЙ 
УНІВЕРСАЛЬНІЙ НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ ім. І. ФРАНКА 

(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ВЕБ-САЙТУ) 
 

2018 
 

ІСТОРІЯ МИСЛИВСТВА ГАЛИЧИНИ – У НОВІЙ КНИЗІ 
ОЛЕГА ПРОЦІВА 

 Відділ краєзнавчої літератури обласної універсальної 
наукової бібліотеки ім. І. Франка пропонує користувачам нове 
дослідження науковця та краєзнавця, головного спеціаліста 
Івано-Франківського обласного управління лісового та 
мисливського господарства Олега Проціва «Ловецтво Львова 
середини ХІХ - першої третини ХХ ст.». 
 У монографії проаналізовано розвиток мисливства у 
Львові із середини ХІХ ст. Досліджено діяльність громадських 

мисливських організацій тих часів, а саме: Галицького та Малопольського 
мисливських товариств, Міського мисливського товариства у Львові, Міського 
товариства мисливців «Немрод», Львівських мисливських товариств ім. Святого 
Губерта і «Тур», а також Галицького товариства охорони тварин. Висвітлено 
гуманітарні, економічні, організаційні аспекти діяльності цих товариств. 
 Розглянуто економічні аспекти організації мисливства у Львові, зокрема 
виставки мисливських трофеїв та мисливських собак, розвиток мисливської 
зброярської галузі, торгівлю продукцією мисливства, мисливський стрілецький 
спорт, оренду права полювання на землях Львівської ґміни. 
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Матеріали праці ґрунтуються на багатій джерельній базі та поглиблюють знання 
про мисливство Галичини та Львова зокрема. 
 Всіх зацікавлених щиро запрошуємо до відділу краєзнавчої літератури для 
детальнішого ознайомлення з виданням. 
 Проців О. Ловецтво Львова середини ХІХ - першої третини ХХ ст. / О. 
Проців. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2018. – 476 с. 

 
2017 

 

НОВА МОНОГРАФІЯ ОЛЕГА ПРОЦІВА –  
У ПОДАРУНОК БІБЛІОТЕЦІ 

   Фонд відділу краєзнавчої літератури обласної 
універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка поповнила нова, 
подарована автором книга «Історія мисливської зброярської 
галузі Галичини середини ХIX - початку ХХ століття». 
 У монографії проілюстровано напрями діяльності 
львівських мисливських та ремісничих товариств другої 
половини ХIX - початку ХХ століття. Автором встановлено, що 
вони лобіювали перед органами державної влади та 

виробниками виготовлення якісної мисливської зброї. 
 Праця розглядає організацію виробництва, ремонту та продажу мисливської 
вогнепальної зброї в Галичині, а саме – у Львові, Золочеві, Тарнові та Рожнятові, 
аналізує економічні, соціальні та політичні чинники, які впливали на розвиток 
зброярської галузі.  
 Також у монографії йдеться про правове регулювання виробництва, торгівлі 
та набуття власності на мисливські види зброї. Проаналізовано законодавство, 
що регулювало механізми виробництва зброї у Галичині як у мирний, так і у 
воєнний період.  
 Автор у своєму дослідженні подав і народну культуру Галичини, що 
торкалась вивчення мисливських вірувань на полюванні з використанням 
вогнепальної зброї. Описано відношення мисливців до обрядів, звичаїв та 
ворожіння, що стосувались «підвищення»  ефективності мисливської зброї під 
час її використання на полюванні.  
 Всіх зацікавлених даною темою запрошуємо до бібліотеки ближче 
ознайомитись із працею прикарпатського науковця, головного спеціаліста Івано-
Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства 
Олега Проціва. 
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 Проців О. Р. Історія мисливської зброярської галузі Галичини середини 
ХIX - початку ХХ століття : монографія / О. Р. Проців. – Івано-Франківськ : 
Фоліант, 2017. – 186 с. 

 
НОВІ КНИГИ ПРО МИСЛИВСТВО ТА РИБАЛЬСТВО ГАЛИЧИНИ 

Пропонуємо увазі користувачів праці прикарпатського 
науковця, головного спеціаліста Івано-Франківського обласного 
управління лісового та мисливського господарства Олега 
Проціва «Мисливське господарство та полювання на пернатих у 
Галичині ХІХ - початку ХХ ст.» та «Рибальство Галичини ХVІ - 
початку ХХ ст. : історіографія та джерела». 
 У монографії «Мисливське господарство та полювання на 
пернатих у Галичині ХІХ - початку ХХ ст.» автор проаналізував 

розвиток, чисельність та добування пернатої дичини у Галичині – 
адміністративній одиниці Австро-Угорської імперії та Другої Речі Посполитої. 
Тут розглянуті питання власності на дичину та права на полювання, особливості 
організації полювань, державне регулювання термінів полювання на пернатих, 
торгівлі ними на внутрішньому ринку, їх експорту-імпорту. Розкрито способи 
добування пернатої дичини у порівнянні з іншими країнами Європи, здійснено 
аналіз її споживання та вартості. Висвітлено роль громадських організацій в 
лобіюванні інтересів мисливства, а також описано забобони, міфологію, 
космологію Галичини, пов’язану з пернатою дичиною.   
 Праця «Рибальство Галичини ХVІ - початку ХХ ст.: історіографія та 
джерела» присвячена дослідженню друкованих джерел, в яких висвітлено 
економічні, соціальні, політичні та гуманітарні аспекти розвитку рибальства 
Галичини ХVI - початку ХХ ст. Серед них – енциклопедії, шематизми, 
географічні та мовні словники, статистичні довідники, кодекси та збірники 
нормативно-правових актів Галицького сейму, стенографічні зведення 
Галицького сейму, Краківського магістрату та Другої Речі Посполитої, 
періодичні видання  «Народна газета», «Промислова газета», «Австрійська 
лісова газета», «Газета Львівська», «Слово Польське». Монографія аналізує роль 
громадських рибальських, лісових та мисливських організацій у становленні 
галузевих періодичних видань «Окульник», «Сильван», «Ловець», «Ловець 
Польський», «Опікун тварин», «Місячник», «Рибальський огляд», «Рибальські 
відомості», «Вудкарські відомості», «Ілюстрований тижневик «Спорт» та 
написанні книг і підручників з організації рибальства. У ній виокремлено праці, 
присвячені діяльності Краківського крайового рибальського товариства та його 
керівника – уродженця Прикарпаття Максиміліана Новицького, а також 
розкрито його науковий доробок.  
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 Проців О. Р. Мисливське господарство та полювання на пернатих у 
Галичині ХІХ - початку ХХ ст. : монографія / О. Р. Проців. – Івано-
Франківськ : Фоліант, 2017. – 320 с. : табл.  
 Проців О. Р. Рибальство Галичини ХVІ - початку ХХ ст.: історіографія 
та джерела  = Galicia Fishing in 16th - early 20th century: Historiography and 
sources / О. Р. Проців. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2017. – 248 с. 
 

2015 
 

НОВІ КНИГИ ОЛЕГА ПРОЦІВА 
 До уваги читачів обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка 
пропонуємо нові книги Олега Проціва, які нещодавно поповнили наші фонди.  
 У монографії «Історія мисливства та рибальства у Станиславові та 
Станиславському повіті ХІХ - початку ХХ ст.» автор проаналізував розвиток 
мисливства та рибальства у Станиславівському повіті, починаючи з середини 
ХІХ століття. Олег Проців дослідив діяльність громадських мисливських 
організацій Галичини та, зокрема, Станиславівського мисливського товариства, 
мисливських товариств «Кнея», «Ватра», філію Краєвого рибальського 
товариства, Станиславівську філію «Польської ліги приятелів тварин». Також у 
своїй роботі науковець висвітлив гуманітарні, економічні, організаційні аспекти 
діяльності товариства. Провів аналіз історичних джерел, які висвітлювали галузь 
мисливства та рибальства. Олегом Романовичем було розглянуто методологічні 
підходи у правозастосуванні органів державної влади на воєводському та 
повітовому рівні та проведено компаративний аналіз економічної ефективності 
ведення мисливства та рибальства з сучасним станом в Україні. Розглянуто 
гуманітарні аспекти мисливської діяльності.  
 Проців О. Р. Історія мисливства та рибальства у Станиславові та 
Станиславівському повіті ХІХ - початку ХХ ст. : монографія / О. Р. Проців. 
– Івано-Франківськ : Фоліант, 2015. – 123 с. 
 
 У другій презентованій монографії Олега Проціва «Історія мисливства та 
рибальства міста Кракова та Краківського повіту ХІХ - початку ХХ ст.» автор 
проаналізував розвиток мисливства та рибальства у Кракові та Краківському 
повіті з середини ХІХ і до початку ХХ століття. Дослідив діяльність 
громадських мисливських організацій Галичини та Краківського товариства 
мисливців «Вісла», зокрема діяльність на території Кракова Галицького та 
Малопольського мисливських товариств, Краєвого рибальського товариства, 
його керівника – уродженця Прикарпаття Максиміліана Новицького. У своїй 
науковій роботі Олег Романович висвітлив гуманітарні, економічні, 
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організаційні аспекти діяльності товариств та здійснив компаративний аналіз 
економічної ефективності ведення мисливства та рибальства мисливської 
діяльності. Провів аналіз історичних джерел, які висвітлювали галузь 
мисливства й рибальства та розглянув методологічні підходи у 
правозастосуванні органів державної влади на воєводському та повітовому рівні.  
 Проців О. Р. Історія мисливства та рибальства міста Кракова та 
Краківського повіту ХІХ - початку ХХ ст. / О. Р. Проців. – Івано-
Франківськ : Фоліант, 2015. – 87 с. 
 

 У третій монографії, присвяченій батькам, «Історія 
мисливства та рибальства Долинського повіту кінця ХІХ - 
початку ХХ ст.» Олег Проців проаналізував розвиток 
мисливства у Долинському районі починаючи з середини ХІХ 
століття. Дослідив діяльність громадських мисливських 
організацій Галичини та, зокрема, Лисовицького мисливського 
товариства. Також науковець подав короткі відомості про 
найвідоміших працівників лісового та мисливського 

господарства Долинщини. Висвітлив гуманітарні, економічні, організаційні 
аспекти діяльності товариства. Розглянув економічні аспекти мисливства у 
Долинському повіті, провів їх порівняльний аналіз із сучасним веденням 
мисливського господарства. 
 Проців О. Р. Історія мисливства та рибальства Долинського повіту 
кінця ХІХ - початку ХХ ст. / О. Р. Проців. – Івано-Франківськ : Фоліант, 
2015. – 273 с. 
 

 Свою четверту монографію Олег Проців присвятив 
дослідженню державного регулювання мисливства у Галичині 
кінця ХІХ - початку ХХ століття. Основна увага акцентується на 
принципах державного регулювання організації та ведення 
мисливства у Галичині, боротьби з браконьєрством, організації 
діяльності мисливської охорони, видачі мисливських білетів, 
відшкодування збитків, завданих мисливськими тваринами 
сільському господарству. У своїй роботі науковець 

проаналізував залежність державного регулювання мисливством від суспільно-
політичних устроїв держави та режимів правління. Виходячи з теоретичних 
розробок та позитивного досвіду ведення мисливства у Галичині, Олег Проців 
запропонував власне бачення розвитку ведення мисливського господарства на 
сучасному рівні реформування державного регулювання мисливського 
господарства. 
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 Проців О. Р. Організація мисливства у Галичині кінця XIX - початку 
XX століття в контексті державного регулювання розвитку мисливського 
господарства в Україні / О. Р. Проців. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2015. – 
204 с. 
 

2011 

Пропонуємо вашій увазі нове видання – книгу-монографію 
«Лісове та мисливське господарство Галичини», яку нещодавно 
подарували читачам обласної бібліотеки її автори – 
Володимир Клапчук та Олег Проців. 
 У своїй праці науковці висвітлюють стан лісів 
Галичини, ведення лісового господарства від початку 
четвертинного періоду до Другої світової війни, аналізують 

нормативно-правову базу управління лісовим господарством в часи Австро-
Угорщини та за Польщі, подають результати аналізу різних аспектів системного 
ведення лісового господарства, охорони лісів. 
 Викладені матеріали базуються на багатій джерельній базі, основою якої є 
неопубліковані та опубліковані джерела ХІХ–початку ХХІ століття. На базі 
значного статистичного матеріалу комплексно досліджено соціально-економічні 
та етнокультурні трансформації мисливського господарства Галичини, різні 
аспекти розвитку громадських мисливських організацій, друковані органи 
мисливців і рибалок Галичини. 
 Монографія проілюстрована світлинами та листівками з домашнього архіву 
Клапчуків та фотографіями з мисливських часописів міжвоєнного періоду. 
 Докладніше дізнатись про історію лісового та мисливського господарства 
нашого краю ви зможете, завітавши до обласної універсальної наукової 
бібліотеки ім. І. Франка і познайомившись з монографією Володимира Клапчука 
та Олега Проціва. 
 Клапчук В. М. Лісове та мисливське господарство Галичини / В. 
Клапчук, О. Проців. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2011. – 431 с.  
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ІНТЕРНЕТ-ДЖЕРЕЛА 
  

 Проців О. Р. Державне регулювання відповідальності за браконьєрство у 
Галичині кінця ХІХ - початку ХХ століття / О. Р. Проців // Демократичне 
врядування : наук. вісн. Львів. регіон. ін-ту держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при 
Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. – Вип. 5 – Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeVr/2010_5/fail/Protsiv.pdf 

The state responsibility regulation for poaching in Galicia (end of the 19th – 
beginning of the 20th century) ; Państwowa regulacja odpowiedzialności za 
kłusownictwo w Galicji na przełomie XIX i XX wieku ; Staatliche Regulierung der 
Verantwortung für die Schwarzwildjagd  in Galizien Ende des 19. - Anfang des 20. 
Jahrhunderts ; Государственное регулирование ответственности за 
браконьерство в Галичине конца XIX - начала ХХ века. 

   
 Проців О. Р. Як визволити мисливську галузь від корупції  [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.radiosvoboda.org/content/article/27490420.html 

How to free the hunting industry from corruption ; Jak uwolnić przemysł 
łowiecki od korupcji ; Wie kann man die Jagdindustrie von Korruption befreien? ; 
Как освободить охотничью отрасль от коррупции. 

 
 Проців О. Р. Державне регулювання мисливства у Галичині під час 
Першої світової війни // Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-
аналітичне право». – 2015. – № 2. – С.160-162. – Режим доступу: – pap.in.ua/2 
2015/49.pdf 

 State regulation of hunting in Galicia during the First World War ; Państwowa 
regulacja polowań w Galicji w czasie I. wojny światowej ; Staatliche Regelung der 
Jagdwirtscahft in Galizien während des I. Weltkrieges ; Государственное 
регулирование охоты в  Галичине  во время Первой мировой войны. 

  
    Проців О. Р. Вплив партії «Stronnictwо chłopskie» на організацію 
мисливства Галичини кінця ХІХ ст.: політичний аспект // Порівняльно-
аналітичне право – електронне наукове видання. – 2016. – № 4. – Режим 
доступу: http://www.pap.in.ua/4_2016/10.pdf 

The influence of party «Stronnictwо chłopskie» on the organization of hunting in 
Galicia in the end of 19th century: political aspect ; Wpływ partii «Stronnictwo 
chłopskie» na organizację łowiectwa w Galicji końca XIX. wieku: aspekt polityczny ; 
Der Einfluss der Partei «Stronnictwo chłopskie» auf die Organisation der 
Jagdwirtschaft in Galizien Ende des 19. Jahrhunderts: der politische Aspekt ; 

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeVr/2010_5/fail/Protsiv.pdf
http://www.radiosvoboda.org/content/article/27490420.html
http://www.pap.in.ua/4_2016/10.pdf
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Влияние партии «Stronnictwо chłopskie» на организацию охоты в Галичине 
конца XIX в.: политический аспект. 

   
Проців О. Р. Вплив програми FLEG-ІІ на розвиток публічного управління 

галуззю мисливського господарства України // Електронне наукове фахове 
видання «Порівняльно-аналітичне право». – 2016. – № 5. – С. 228-231. – Режим 
доступу: http://www.pap.in.ua/5_2016/69.pdf 

The impact of the program FLEG-II on the development of public sector of 
hunting management in Ukraine ; Wpływ programu FLEG-II na rozwój zarządzania  
publicznego ukraińską gospodarką łowiecką ; Die Einwirkung des Programms  FLEG-
II auf die Entwicklung der öffentlichen Verwaltung der ukrainischen Jagdwirtschaft ; 
Влияние программы FLEG-II на развитие публичного управления отраслью 
охотничьего хозяйства Украины. 

  
 Проців О.Р.  Лікнеп для мисливців [Електронний ресурс]. – Режим доступу 
: http://www.gazeta.lviv.ua/ecology/35066 

Skating for hunters ; Edukacja podstawowa dla myśliwych ; Grundschulregel 
für Jäger ; Ликбез для охотников. 

    
Проців О. Полювання з присмаком корупції. Схеми [Електронний ресурс] / 

О. Проців, О. Хмара. – Режим доступу: 
http://www.radiosvoboda.org/content/article/27104426.html 

Hunting with a taste of corruption ; Polowanie ze smakiem korupcji ; Jagd mit 
einem  Korruptionsgeschmack ; Охота с привкусом коррупции. 

 

САЙТ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ «ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ Й 
УПРАВЛІННЯ В ЛІСОВОМУ СЕКТОРІ КРАЇН СХІДНОГО РЕГІОНУ ДІЇ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО ІНСТРУМЕНТУ СУСІДСТВА ТА ПАРТНЕРСТВА» 
 

WWF проводить круглий стіл з питань розвитку мисливського 
господарства в Україні 

http://www.fleg.org.ua/news/349 
 

Проблеми мисливства під прицілом Громадської ради при Державному 
агентстві лісових ресурсів України 

http://www.fleg.org.ua/konkurs-2016/1291 
 

Плата за користування мисливськими угіддями чи корупційний 
податок? 

http://www.fleg.org.ua/konkurs-2016/1290 

http://www.pap.in.ua/5_2016/69.pdf
http://www.gazeta.lviv.ua/ecology/35066
http://www.radiosvoboda.org/content/article/27104426.html
http://www.fleg.org.ua/news/349
http://www.fleg.org.ua/konkurs-2016/1291
http://www.fleg.org.ua/konkurs-2016/1291
http://www.fleg.org.ua/konkurs-2016/1291
http://www.fleg.org.ua/konkurs-2016/1290
http://www.fleg.org.ua/konkurs-2016/1290
http://www.fleg.org.ua/konkurs-2016/1290
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Мисливські адмінпослуги 
http://www.fleg.org.ua/konkurs-2016/1289 
 

Полювання з присмаком корупції. Схеми 
http://www.fleg.org.ua/konkurs-2016/1288 
 

Пост-реліз круглого столу на тему «Обговорення пропозицій щодо 
вдосконалення моделі функціонування мисливського господарства в Україні» 

http://www.fleg.org.ua/news/1078 
 

Декілька думок щодо концепції розвитку мисливського господарства в 
Україні 

http://www.fleg.org.ua/konkurs-2015/842 
 

Державне регулювання використання капканів, при добуванні дичини: 
історичний досвід 

http://www.fleg.org.ua/konkurs-2015/751 
 

Вплив тоталітарних ідеологій на розвиток мисливства Європи 
http://www.fleg.org.ua/konkurs-2015/747 
 

Лікнеп для мисливців 
http://www.fleg.org.ua/konkurs-2015/615 
 

Патріотизм мисливців перед Другою Світовою війною 
http://www.fleg.org.ua/konkurs-2015/582 
 

Порушники законів лісу 
http://www.fleg.org.ua/konkurs-2015/581 
 

Коаліційна угода – реалізація, перспективи, ризики, надії для 
мисливства 

http://www.fleg.org.ua/konkurs-2015/579 
 

Quo vadis, мисливство: централізація чи децентралізація? 
http://www.fleg.org.ua/konkurs-2015/578 
 

Проведено зустріч у форматі круглого столу на тему: «Обговорення 
пропозицій щодо покращення функціонування мисливського господарства в 
Україні у відповідності із принципами сталого управління природними 
ресурсами» 

http://www.fleg.org.ua/news/382 
 

http://www.fleg.org.ua/konkurs-2016/1289
http://www.fleg.org.ua/konkurs-2016/1289
http://www.fleg.org.ua/konkurs-2016/1288
http://www.fleg.org.ua/konkurs-2016/1288
http://www.fleg.org.ua/news/1078
http://www.fleg.org.ua/news/1078
http://www.fleg.org.ua/news/1078
http://www.fleg.org.ua/konkurs-2015/842
http://www.fleg.org.ua/konkurs-2015/842
http://www.fleg.org.ua/konkurs-2015/842
http://www.fleg.org.ua/konkurs-2015/751
http://www.fleg.org.ua/konkurs-2015/751
http://www.fleg.org.ua/konkurs-2015/751
http://www.fleg.org.ua/konkurs-2015/747
http://www.fleg.org.ua/konkurs-2015/747
http://www.fleg.org.ua/konkurs-2015/615
http://www.fleg.org.ua/konkurs-2015/615
http://www.fleg.org.ua/konkurs-2015/582
http://www.fleg.org.ua/konkurs-2015/582
http://www.fleg.org.ua/konkurs-2015/581
http://www.fleg.org.ua/konkurs-2015/579
http://www.fleg.org.ua/konkurs-2015/579
http://www.fleg.org.ua/konkurs-2015/579
http://www.fleg.org.ua/konkurs-2015/578
http://www.fleg.org.ua/konkurs-2015/578
http://www.fleg.org.ua/news/382
http://www.fleg.org.ua/news/382
http://www.fleg.org.ua/news/382
http://www.fleg.org.ua/news/382
http://www.fleg.org.ua/news/382
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Резолюція круглого столу «Розробка пропозицій щодо покращення 
функціонування мисливського господарства в Україні у відповідності із 
принципами сталого управління природними ресурсами» 

http://www.fleg.org.ua/docs/383 
 

WWF проводить круглий стіл з питань розвитку мисливського 
господарства в Україні 

http://www.fleg.org.ua/news/349 
 

Мисливська статистика: історія, сучасність, перспективи. 
http://www.fleg.org.ua/konkurs-2014/121 
 

Боротьба з браконьєрством в умовах командно-адміністративної 
системи управління мисливством 

http://www.fleg.org.ua/konkurs-2014/120 
 

Мисливська ложка дьогтю як складова революції гідності 
http://www.fleg.org.ua/konkurs-2014/114 
 

Колізія мисливського законодавства чи спланований хаос? 
http://www.fleg.org.ua/konkurs-2014/110 
 

Державне регулювання сезону полювання 
http://www.fleg.org.ua/konkurs-2014/104 
 

Куди нас заведуть мисливські угіддя державного мисливського резерву? 
http://www.fleg.org.ua/konkurs-2014/102 
 

Навіщо зайцю стоп сигнал, а мисливцю контрольна картка? 
http://www.fleg.org.ua/konkurs-2014/99 
 

РАДІО СВОБОДА 
Як визволити мисливську галузь від корупції 
https://www.radiosvoboda.org/a/27490420.html 
 

Хроніки Любарта 
Мисливство на Галичині у Першій світовій 
http://www.hroniky.com/news/view/10946-myslyvstvo-na-halychyni-u-pershii-

svitovii 
 

Сайт Фотографії старого Львова 
Олег Проців презентував монографію «Ловецтво Львова середини ХІХ 

– першої третини ХХ ст.» 
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http://photo-lviv.in.ua/oleg-protsiv-prezentuvav-monografiyu-lovetstvo-lvova-
seredini-hih-pershoyi-tretini-hh-st/ 

 

Браконьєрська культура Галичини кінця ХІХ – початку ХХ століть 
http://photo-lviv.in.ua/brakonyerska-kultura-galychyny-kintsya-hih-pochatku-hh-

stolit/ 
 

З історії мисливської зброярської фірми Альфреда Дзіковського у 
Львові кінця ХІХ – початку ХХ століття 

http://photo-lviv.in.ua/z-istoriyi-myslyvskoyi-zbroyarskoyi-firmy-alfreda-
dzikovskogo-u-lvovi-kintsya-hih-pochatku-hh-stolittya/ 

 

Діяльність графа Володимира Дідушицького для розвитку галицького 
мисливства 

http://photo-lviv.in.ua/diyalnist-grafa-volodymyra-didushytskogo-dlya-rozvytku-
galytskogo-myslyvstva/ 

 

Коротка історія Львівського мисливського товариства імені Святого 
Губерта 

http://photo-lviv.in.ua/korotka-istoriya-lvivskogo-mislivskogo-tovaristva-imeni-
svyatogo-guberta/ 

 

Особливості організації мисливства під час окупації Галичини у 
Першій Світовій війні 

http://photo-lviv.in.ua/osoblyvosti-orhanizatsiji-myslyvstva-pid-chas-okupatsiji-
halychyny-u-pershij-svitovij-vijni/ 

 

Каплиця святого Губерта у Львові, або майже забуте про костел Святої 
Ельжбєти 

http://photo-lviv.in.ua/kaplytsya-svyatoho-huberta-u-lvovi-abo-majzhe-zabute-
pro-kostel-svyatoji-elzhbjety/ 

 

Як за бабці Австрії торгували дичиною у Галичині 
http://photo-lviv.in.ua/yak-za-babtsi-avstriji-torhuvaly-dychynoyu-u-halychyni/ 
 

Карпатське сафарі, або як полювали на Галичині сто років тому 
Hobbies of the real men, or hunting and hunting exhibitions in Galicia ; Hobby 

prawdziwych mężczyzn lub wystawy łowieckie i myśliwstwo w Galicji 100 lat temu ; 
Hobbys von echten Männern oder Jagd- und Jagdausstellungen in Galizien vor 100 
Jahren ; Хобби настоящих мужчин или охота и охотничьи выставки в Галичине 
100 лет назад. 

http://photo-lviv.in.ua/karpatske-safari-abo-yak-polyuvaly-na-halychyni-sto-
rokiv-tomu/ 
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