
Лукач Уляна Романівна, народилась 29.09.1976 в м. Калуші, Івано-Франківської обл., 
батьки Роман Богданович і Лідія Теодорівна Стефанівські; донька – Юлія, 2000 р. н.
Закінчила Прикарпатський університет ім. В.Стефаника за спеціальністю «Правознавство» у 
1999р.  У 2009 р.  захистила канд.  дис.  за  спеціальністю 23.00.02  «Політичні  інститути  та 
процеси» – «Специфіка розвитку політичного процесу у виборчих компаніях 2004-2006 рр. в 
Україні»
Професійна діяльність:

1) 1999-2009  рр.– викладач  Юридичного  коледжу  Прикарпатського  національного 
університету ім. В.Стефаника;

2) З  2009  р.  –  доцент  кафедри теорії  та  історії  держави  і  права  Івано-Франківського 
університету права ім. Короля Данила Галицького

Основні публікації:
1. Лукач У. Справу завершено . Можна розходитись? // Віче. – 2005. - № 9;
2. Лукач У. Пошук. Конфлікт. Насилля. //Віче. 2006. - №11-12;
3. Лукач У.  Розбудова інститутів громадянського суспільства – умова євроінтеграційного 

поступу держави. – Політологічні і соціологічні студії. – Чернівці: Прут. Т.ІУ. – 2006.
Громадська діяльність:
З 2002 р. – координатор проектів ГО «Фонд нових ідей Соціум-Еко-Арт»; 2002-2006 рр. – 
депутат  Калуської  міської  ради;  секретар комісії  з  питань депутатської  етики,  законності, 
правопорядку та захисту прав людини; 
з  2010  р.–  член  Вченої  ради  Академії  економічних  наук  і  підприємницької  діяльності  в 
Україні.
Нагороди:
Лауреат Міжнародної Академічної Премії Кумпана 2009-2010 рр.
Домашня адреса: вул. Українська, 2; м. Калуш, Івано-Франківської обл.
Робоча адреса: вул.  Є. Коновальця, 35 ; Івано-Франківський університет права ім. Короля 
Данила Галицького;
E-mail: uljanalukach  @rambler.ru   

Ulyana Romanivna Lukach, was born 29.09.1976 in Kalush Ivano-Frankivsk reg., parents 
Roman Bohdanovich and Lidiya Teodorivna Stefanivski; daughter is Yuliya, in 2000 of birth.

Made  off  the  Prykarpathian  University  named  of  V.Stefanyk  and  have  made  speciality 
Jurisprudence in 1999. In  2009 protected cand. dissertation on the speciality 23.00.02 the "Political 
institutes and processes". It has name "Specific of development of political process in the electoral 
companies of 2004-2006 in Ukraine ".
Professional activity:
1) 1999-2009 – teacher of the Law college of the Prykarpathian National University named of 
V.Stefanyk;
2) From 2009 is an associate professor of department of theory and history of the state and 
right for the Ivano-Frankivsk University of law the name of King Danylo Galychina

Basic publications:
1. Lukach U. Business is completed. It is Possible to go away? // Viche. - 2005. - № 9;
2. Lukach U. Search. Conflict. Violence. //V[che. 2006. - №11-12;
3. Lukach U. Development of institutes of advancement of the state. - Political Science and 
Sociological Studios. – Chernivtsi.– T.ІV. - 2006.

Public activity:
From 2002 co-ordinator of projects GO "Fund of new ideas Socium-Eko-Art";
 2002-2006  is  a  deputy  of  Kalush  town advice  (gaverment);  a  secretary  of  commission  is  on 
questions  deputy  ethics,  legality,  law  and  order  and defence  of  human  rights;  from 2010 is  a 
member of Scientific advice of Academy of Economic Sciences and Entrepreneurial Activity in 
Ukraine.

mailto:vljanalukach@rambler.ru


Rewards:
Laureate of International Academic Prime Kumpana 2009-2010.
Domestic address: Ukrainian, 2 St., Ivano-Frankivsk reg., Kalush.
Working address: E. Konovalca, 35, St., University of Law the name of King Danylo Galychina;

E-mail: uljanalukach  @rambler.ru   
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ДО ПОРТРЕТУ -

- СУБ’ЄКТИВНИЙ ПОГЛЯД
Незабутньо цікава, молода, талановита  і чарівна жінка, яка встигає майже 

усе. Але так все робить, щоб усім було комфортно і легко працювати поряд з 
нею.

Студенти у захваті від її лекцій, а вона ніколи про це не згадує, а вважає, 
що все так і повинно бути.

Всі наукові здобутки Уляни Романівні пов’язані із духовним піднесенням 
українців після помаранчевої революції. Зараз багато протилежних оцінок, але 
піднесення у творчих працівників дійсно відчувалось і його хвилі ще відчуває 
молодь у 2011 р. Ті висновки і ті ідеї, які є в її наукових працях можна було 
захистити  на  кваліфікаційний  рівень  тільки  до  2010  р.,  в  той  короткий  час 
інтелектуально-духовного  ренесансу,  який  відбувався  в  Україні  за  часів 
Помаранчевої революції.

Дуже  складним  стає  зараз  світ.  Найбільший  моральний  дискомфорт 
відчувають  фахівці з  політичних наук,  соціологи та чесні історики. Їм дуже 
складно  не  згадувати   цілу  низку  історичних  подій,  або  починати  знову 
орієнтуватися на зразки  надання історичних фактів за радянських часів. 

Те розуміння спільної світової історії, яке почало складатись у свідомості 
деяких  фахівців  у  2006-2007  рр.,  не  знаходить  сьогодні  очікуваного 
зацікавленого сприйняття у мешканців сіл і міст, які повинні знову дбати тільки 
про те як вижити у кризових умовах існування.  

У  2007  р.  про  реальну  думку  українського  народу  із  приводу   свого 
майбутнього дуже чітко і ясно казав Головний режисер Драматичного театру ім. 
М.  Заньковецької,  народний артист  України,  лауреат  Національної  премії  ім. 
Т.Г.Шевченка  Федір  Стригун на  круглому  столі  «Місія  християнина-
громадянина  у  розбудові  (формуванні)  Української  держави» (див. 
http://perso.wanadoo.es/derfonia.s.l./359%20documento.htm ),  яка  відбулась  у 
Національному Музеї Львова 8 серпня.

Але потрібно не постійно оглядатись назад, а йти вперед, що розуміють 
сучасні  молоді  політологи  саме  такі,  як  Уляна  Романівна.  Треба  знаходити 
реальні компроміси для поступового руху до більш безпечного і передбаченого 
майбутнього. Треба мріяти, аналізувати і шукати …

Тому, ми всі від щирого серця бажаємо Уляні Романівні творчих здобутків 
в її нелегкій, але такій необхідній у сучасному світі праці.

З захопленням і повагою
                                               Олександр Васильєв-Мюллер

12.04.2011 (7519) року



TO   PORTRAIT –
- SUBJECTIVE LOOK

Unforgettable interesting, young, talented and magic woman which has time 
almost all. But so all does, that it was comfortably all and easily to work next to her.

Students in a delight from her lectures, and she never about it remembers, but 
considers that must be so.

All  scientific  achievements  of  Ulyana  Romanivna are  related  to  spiritual 
presentation of Ukrainians after revolution 2004. Now many opposite estimations, 
but presentation for creative workers was really felt and his waves are yet felt by 
young people. Those conclusions and those ideas which are in her scientific labours it 
is possible it was to secure for a qualifying level only to 2010, in that short time of 
intellectually-spiritual renaissance,  which took  place in Ukraine in the days after 
Orange Revolution.

The  world  becomes  very  difficult  now.  Most  moral  discomfort  is  felt   by 
specialists on political sciences, sociologists and honest historians.  They are very 
difficult not to remember a number of historical events, or begin to be again oriented 
on the standards  of grant of historical facts  in soviet time. 

The  that   understanding   of  general  world  history,  which  began  to  be 
warehoused in consciousness of some specialists  in 2006-2007, does not  find the 
today expected  interested  perception for the habitants of villages and cities which 
must again  take care of only that how to survive in the crisis terms of existence.

In 2007 about the real opinion of the Ukrainian people concerning  the future 
very  clearly and clear the Main stage-director of Legitimate drama talked the name 
of М. Zankoveckoj, folk artist of Ukraine, laureate of the National Prime named T.G. 
Shevchenko   Fedir  Strygun  on  round  table  "Mission  of  Christian  -  citizen  in 
development  (forming)  of  the  Ukrainian  state"   (see 
http://perso.wanadoo.es/derfonia.s.l./359%20documento.htm),  which  took  place  in 
National Museum of Lviv on August, 8.

But it is needed to be not constantly revolved back, but to go in before, that 
modern  young  political  scientists  understand  and,  just  the  same,  as  Ulyana 
Romanivna. It is necessary to find  the real compromises for gradual motion to more 
safe and foreseen future. It is necessary to dream, to analyse and search .

Because,  we  all  with  all  heart  wish  Ulyana  Romanivna of  creative 
achievements in her heavy, but such necessary in the modern world -  labour. 

With fascination and respect
                                                       Aleksandr Vasiljev-Muller

in 12.04.2011 (7519)



Сертифікат  Премії  Кумпана  за  підписом  Голови  Громадянського  Міжнародного 
Комітету Інтелектуального і Духовного Єднання, Д-ра Ернесто Гарсіа (із листом від нього) і 
квіти  від  колег  були  вручені  Уляні  Романівні  Лукач 21.04.2011  року  Почесним  членом 
вченої ради Академії економічних наук і підприємницької діяльності в Україні, завідувачем 
кафедри Івано-Франківського Університету права ім.Короля Данила Галицького, професором, 
д.т.н. Мельником Петром Івановичем.

Петро Иванович Мельник сказав про ту велику роботу, яку здійснила Уляна Романівна 
Лукач,  щоб  досягти  такого  міжнародного  визнання,  коли  видатний  фахівець  із  Іспанії  її 
поздоровляє, із задоволенням підписує Міжнародний Сертифікат Премії Кумпана і надсилає 
його  до  України.  Це  великий  успіх  наших  науковців  і  організаторів  науки  і  молоді 
університету   є  чого  намагатись  досягти.  Петра  Івановича  з  особливою  увагою  слухали 
Андрій Цюцак, помічник ректора Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила 
Галицького,  член  вченої  ради  Академії  ЕНіПД  в  Україні,  доцент,  к.т.н.  В.Д.Касіянчук, 
заступник  директора  науково-дослідного  інституту  церковно-канонічних  і  державно-
правових  проблем Української  Академії  наук  Івано-Франківського  Університету права  ім. 
Короля  Данило  Галицького,  доктор  філософії,  к.і.н.  В.Б.Скоморовський,  студенти  і 
працівники університету.

А  головне,  всі  хто  вітав  Уляну Романівну  Лукач  говорили  про  перспективу нових 
досліджень згідно із  затвердженим планом Науково-дослідних робіт на 2011-2013 роки із 
перспективними напрямками досліджень до 2018 року.  Висока оцінка праці У.Р.Лукач дає 
всім  нам  надію  на  досягнення  молодими  науковцями  значних  наукових  результатів.  А 
професор П.І.Мельник запропонував доповнити цей План, що всі присутні підтримали.


