Collectives of the Ivano-Frankivsk’s University of Law by named King Danilo
Galitskiy, Azov’s (Ukrainian) Department of the Academy of economic sciences
and entrepreneurial activity and Institute of the economics and socio-cultural
researchers by named of the Olgi Wasilievoy-Catholik
7 March 2009 year

Celebrate
60-th from Birthday and 20-th the scientific-educational activity of Founder
and principal University, the Academician of Ukrainian Academy of sciences,
the applicant of legal sciences, Dr right, Dr philosophy, Dr canonic’s right,
«Most better education Ukraine», with 2001, One out of «500 influential Man of
Ukraine», member the Board of Lawyer of Ukraine, Mitrofornyj protopresvitor,
the priest

Lutskiy Ivan Mihajlovich
From this case man of science, professor-lectures composition university and
Scientist Advices Azov’s (U)D AES&E and IESCR by named Olgi WasilievoyCatholic conduct INTERNET - panel on www.сіс-wsс.org CIC I&SU

«Christian ethics the as methodological basement of Law into
the period of the renaissance of country - Ukraine»
within international scientific conference
«Christian ethics as source Ukrainian Law»

Adduce short data on Iubilyar
Ivan Mihajlovich Lutskiy was born 7 March 1949 year in village Bodnariv
Kaluskogo area Stanislavskoi Region (with 1962 Ivano-Frankivsk) into Mihajlo
Luckiy and Karolini Starchevska.
His intellectual growth organicly was combined with spiritual achievements,
namely: Exploration Theology in Spiritual Academy into Sankt-Pitersburg and the
acquiring of legal education in Kharkiv National Academy by named Yaroslava
Mudryi (Wise); Have end Ivano-Frankivsk’s Theological Academy and reception in
the International Academy of Department by the personnel of the extent of the doctor
of Law from the subject matter of «Problems of state anti-monopoly regulation
market relations»; The acquiring of the extent of magisterial of Law behind subject
matter the «Canonical- and legal activity of the religious organisations in accordance
of legislation of Ukraine and Code of canons» (International scientific and
technological University) and the acquiring of the extent of magisterial international
economics behind subject matter «European economics in the branch of economics of
people» (International scientific and technological University, city Kyiv); Instruction
and protection doctor’s dissertation from subject matter «Creation Stanislawsk’s
Bishopric of Ukrainian Greek-Roman Church» in Germany into Miunkhen in
Ukrainian Free University and the protection of the scientific extent of the applicant
of law sciences from subject matter «Justice as philosophical-law’s principle
Ukrainian State Creation» in Kyiv. And already - as conclusion of scientific searches
in philosophical-Law’s direction - the protection of the extent of the doctor of eastern
canonical Law from subject matter the «Historical and Law development of decisions
and ordinances Kobrinskiy (1626), Zamoiskiy (1720) and Lviv (1891) of Sinods as
sources of Civil Law of UCSCH» in the attendance of many serious man of sciences
and the spiritual personalities of Europe (!).
Such organic and up-to-date banding philosophical-and Law searches with
mundane economic education had to dates positive, practical and ponderable
consecutions. Therefore creation into 1997 by priest Ivan Mihaylovich Lutskiy ot the
Ivano-Frankivsk’s Institute Law, economics and building, Ukrainian Academy of
Sciences, was due. And what under the leadership of principal I.M.LUTSKIY this
educative pawn in 2002 was chronicled by Diploma on All-Ukrainian level, and then
gained the Diploma of Laureate State rating «Sophia of Kyiv - 2005» into nomination
among the top educative establishments of Ukraine for ponder able contribution into
the development of the national system of higher education - was with warm is
perceived by society.
Importantly what in the time the reconstruction of country were found social
establishments which with respect chronicled constructive the and organizational
achievements of Ivan Mihaylovich having chosen He academician of Ukrainian
Academy of sciences, International Nomenclature Academy, the Ukrainian Academy
of Architecture, the Ukrainian Academy of sciences of National Progress, the

Ukrainian Academy of original ideas. Into 2004 Ukrainian Academy of sciences
awarded it by Gold medal Platona «Through difficulties to stars» («Per aspera ad
astra»), and across year into 2006 - «Gold Star with Diamonds» for ponder able
contribution into the development of education and constructive achievements in the
development of our country - Ukraine.
Today Ivan Mihaylovich has many and government premiums: Orden «For the
development of science and education», Orden of Volodymir Great, and also medals,
marks, brevets (all will not enumerate).
However appears that most Great is reception Institute into 2007 Status of the
Ivano-Фrankivsk’s University of Law by named King Danilo Galitskiy (Look
www.іful.іf.ua ), and also what in books «500 influential Persons of Ukraine» and
«Gold Names» is the cognomen of Ivan Mihaylovich, the descendant of glorious
nobleman of the Europe of knights Sasiv, Polyanskikh and Lutskikh.
And today principal University, professor Ivano-Frankivsk’s Theological
Academy, the deputy of Regional Advice (Rada), the adviser of Bishopric’s
Department Ivan Mihaylovich Lutskiy every week and every minute accomplishes
His vital creed - « To Love People by row, blessing daily their labour» («You learn
them on their results», MT.7.16). This that subject matter of life and the large work of
this Great Man of science and spiritual in Ukraine, what we also would like to
uncover on the scientific conference of the seventh March of this year.
We to accept You participation in INTERNET - Forum

«Christian ethics the as methodological basement of Law into
the period of the renaissance of country - Ukraine» 6-7 March
2009 year behind electronic address www.сіс-wsс.org E-maіl: vasіljev@сіс-wsс.org
Anticipate your electronic letters for communication in dialog’s regime
with 17-00 on 20-00 behind European time.
(all materials shall print into Bulletin of Azov’s (U)D AES&E)
Organizational Committee: Tel. 8 (0342) 71-66-75; 8 (0342) 77-18-45, Fax 77-18-44
Congratulation telegrams and letters ask to send behind address: 35 Konovaltsya
St., Ivano-Frankivsk, Ukraine, 76018 or E-maіl: іnst.doсtor@ttk.іf.ua
Look Document 432; on Web-Page www.сіс-wsс.org

------------------------------------------------------------------------------------------------------Колективи Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила
Галицького, Азовського (Українського) відділення Академії
економічних наук і підприємницької діяльності та Інституту економіко соціокультурних досліджень ім. Ольги Васильєвої-Католик

7 березня 2009 року
С В Я Т К У ЮТЬ

60-річчя з Дня народження
та 20-річчя науково-педагогічної діяльності
Засновника і ректора Університету, Академіка Української Академії Наук,
кандидата юридичних наук, д-ра права, д-ра філософії,
д-ра канонічного права, «Відмінника освіти України», з 2001р. одного із
«500 впливових особистостей України», члена Колегії Адвокатів України,
Митрофорного протопресвітера, священика

Луцького Івана Михайловича
З цієї нагоди науковці, професорсько-викладацький склад університету та
вчені ради А(У)В АЕНіПД і ІЕСКД ім. Ольги Васильєвої-Католик
проводять ІНТЕРНЕТ- панель на www.cic-wsc.org СІС I&SU
«Християнська етика як методологічний фундамент права в період
відродження держави - Україна»
у межах міжнародної наукової конференції

«Християнська етика як джерело українського права»
Наводимо коротку інформацію про Ювіляра
Іван Михайлович Луцький народився 7 березня 1949 року у селі Боднарів Калуського
району Станіславської області (з 1962 р. Івано-Франківської) у Михайла Луцького і Кароліни
Старчевської.
Його інтелектуальне зростання органічно було поєднано з духовними здобутками, а
саме: вивчення теології в Духовній Академії у Санкт-Петербурзі і здобуття юридичної освіти
у Харківській Національній Академії ім. Ярослава Мудрого; закінчення Івано-Франківської
Теологічної Академії і отримання у Міжнародній академії управління персоналом ступеня
доктора права з теми «Проблеми державного антимонопольного регулювання ринкових
відносин»; здобуття ступеня магістра права за темою «Канонічно-правова діяльність
релігійних організацій згідно законодавства України та Кодексу канонів» (Міжнародний
науково-технічний університет) і здобуття ступеня магістра міжнародної економіки за темою
«Європейська економіка в галузі економіки людини» (Міжнародний науково-технічний
університет, м. Київ); навчання і захист докторської дисертації з теми «Створення
Станіславської єпархії Української греко-католицької Церкви» в Німеччині у Мюнхені в
Українському Вільному Університеті і захист наукового ступеня кандидата юридичних наук
з теми «Справедливість як філософсько-правова засада українського державотворення» у
Києві. І вже - як підсумок наукових пошуків у філософсько-правничому напрямку – захист
ступеня доктора східного канонічного права з теми «Історично-юридичний розвиток рішень і
постанов Кобринського (1626), Замойського (1720) та Львівського (1891) Синодів як джерел
партикулярного права УККСЦ» у присутності багатьох поважних науковців і духовних
діячів Європи (!).

Таке органічне і сучасне поєднання філософсько-правничих пошуків із світською
економічною освітою повинно було дати позитивні, практичні і вагомі наслідки. Тому
створення у 1997 р. священиком Іваном Михайловичем Луцьким Івано-Франківського
інституту права, економіки та будівництва, Української Академії Наук, було очікуваним. А
те, що під проводом ректора І.М.Луцького цей навчальний заклад в 2002 р. був відзначений
Дипломом на всеукраїнському рівні, а потім отримав Диплом Лауреата державного рейтингу
«Софія Київська – 2005» у номінації серед вищих навчальних закладів України за вагомий
внесок у розвиток національної системи вищої освіти - було з теплотою сприйнято
суспільством.
Важливо те, що в часи перебудови країни знайшлись громадські установи, які з
повагою відзначили творчі і організаційні здобутки Івана Михайловича, обравши його
академіком Української Академії наук, Міжнародної Кадрової Академії, Української
академії архітектури, Української Академії наук Національного Прогресу, Української
Академії оригінальних ідей. У 2004 р. Українська Академія Наук нагородила його Золотою
медаллю Платона «Через терни до зірок» («Per aspera ad astra»), а через рік у 2006 р.«Золотою зіркою з діамантами» за вагомий внесок у розвиток освіти та творчі здобутки в
розбудові нашої держави - України.
Сьогодні Іван Михайлович має багато і урядових нагород: Орден «За розвиток науки
та освіти», Орден Володимира Великого, а також медалі, знаки, грамоти (всього не
перерахувати).
Але здається, що найвагомішим є отримання Інститутом у 2007 р. статусу ІваноФранківський Університет права ім. короля Данила Галицького (див. www.iful.if.ua ), а також
те, що в книгах «500 впливових особистостей України» і «Золоті імена» є прізвище Івана
Михайловича, нащадка славетних шляхетних родів Європи лицарів Сасів, Полянських і
Луцьких.
І сьогодні ректор Університету, професор Івано-Франківської Теологічної Академії,
депутат обласної ради, радник Єпархіального управління Іван Михайлович Луцький кожний
тиждень і кожну хвилину здійснює своє життєве кредо – «Любити ближнього свого,
благословляючи щоденну працю» («Ви пізнаєте їх по їхніх плодах», МТ.7.16). Це та тема
життя і великої праці цього подвижника науки і духовності в Україні, яку ми також бажаємо
розкрити на науковій конференції сьомого березня цього року.

Запрошуємо прийняти Вас участь у ІНТЕРНЕТ- Форумі

«Християнська етика як методологічний фундамент права в
період відродження держави - Україна» 6-7 березня 2009 року
за електронною адресою www.cic-wsc.org E-mail: vasiljev@cic-wsc.org
Чекаємо Ваших електронних листів для спілкування у діалоговому режимі
з 17-00 по 20-00 за європейським часом.
(всі матеріали надрукуємо у спец-бюлетені А(У)В АЕНіПД)
Організаційний Комітет
Тел. 8(0342)71-66-75; 8 (0342)77-18-45, факс 77-18-44
Привітальні телеграми та листи просимо надсилати за адресою: вул. Є. Коновальця,
35, м. Івано-Франківськ, Україна, 76018 або E-mail: inst.doctor@ttk.if.ua
Будь ласка, ознайомтесь із Documents 432 ; 433 ; 434 на Web-Page www.cic-wsc.org

