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Н

ародився 26 липня 1947 р. на життєдайній Житомирській землі. Батько й мати прищепили
синові велику любов до рідного краю. Ще з дитинства він залюбки допомагав рідним, займаючись сільським господарством.
Коли прийшов час обирати майбутню професію,
В. С. Уланчук вирішив вступати до Одеського сільськогосподарського інституту — престижного й авторитетного
вищого навчального закладу з підготовки фахівців аграрного профілю. Так, у 1965 р. став студентом економічного
факультету цього вишу, був старостою групи. Про той
час Володимир Семенович зазначає: «Студенти бачили
у своїх викладачах мудрих і талановитих наставників, які
завжди жили проблемами села і вирішувати їх вважали
своїм обов’язком. Педагоги запроваджували інноваційні
технології з підготовки висококваліфікованих фахівців.
Студенти за фахом набували необхідних теоретичних
знань і практичних навичок».
У період виробничої практики В. С. Уланчук працював на різних сільськогосподарських підприємствах Одещини, зокрема, обіймав посади економіста з оплати праці
(ІІІ курс), старшого економіста з внутрішньогосподарського
розрахунку (ІV курс) та в. о. головного економіста (V курс).
У 1970 р. призначений молодшим науковим співробітником проблемної лабораторії з використання економіко-математичних методів та обчислювальної техніки
кафедри економічної кібернетики Одеського сільськогосподарського інституту. При кафедрі функціонувала філія
Всесоюзного НДІ кібернетики. Навчальною та науковою
роботою кафедри керував всесвітньо відомий учений, д-р
екон. наук, проф. М. О. Браславець. Такого потужного наукового центру не мав жоден аграрний виш. До науководослідної діяльності залучали студентів, а також відомих
науковців: К. В. Колузанова, В. Ф. Сухорукова, К. Г. Тригубова та ін. Усе це формувало імідж інституту як провідного вишу країни з підготовки висококваліфікованих
фахівців-аграріїв.
В. С. Уланчук під науковим керівництвом М. О. Браславця захистив кандидатську дисертацію на тему «Оптимальне планування внутрішньогосподарської спеціалізації
та співвідношення галузей радгоспів в умовах зрошення степової зони України» (1975). Згодом він працював викладачем
кафедри економічної кібернетики, а пізніше — заступником

декана факультету економічної кібернетики, організовував
взаємозв’язки факультету із зарубіжними ВНЗ.
У той період в Уманському сільськогосподарському інституті було започатковано підготовку спеціалістів економічного профілю, і адміністрація вишу
запросила Володимира Семеновича на роботу. В 1978 р.
В. С. Уланчук перейшов працювати до Уманського сільськогосподарського інституту, де обіймав посади
старшого викладача, доцента та заступника декана економічного факультету, надавав практичну допомогу передовим сільськогосподарським підприємствам Вінницької,
Кіровоградської та Черкаської областей у розробленні
стратегій їхнього розвитку.
У 1993 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. У 1994 р. йому
присвоєно вчене звання професора. Протягом 23 років
очолює випускову кафедру обліку і аудиту Уманського національного університету садівництва.
Наукова діяльність В. С. Уланчука широка і багатогранна. Окрім теоретичного розроблення основ конкурентної політики держави, значну увагу вчений приділяє:
обґрунтуванню практичних рекомендацій з питань управління виробництвом, його інтенсифікації, підвищення
економічної ефективності функціонування галузей тваринництва та рослинництва; питанням ресурсозбереження
в регіоні; напрямам удосконалення управління шляхом широкого використання економіко-математичних методів;
удосконалення обліку і впровадження його у виробництво.
Входить до складу двох спеціалізованих вчених рад
із захисту кандидатських і докторських дисертацій економічного спрямування, в багатьох ВНЗ України очолює
ДЕК із захисту дипломних робіт.
Є автором більше ніж 300 наукових праць, 8 підручників і навчальних посібників, а також 8 монографій. Створив
наукову школу, підготував 18 кандидатів та 1 доктора наук.
Численні відзнаки та нагороди державного рівня —
результати багаторічної плідної роботи В. С. Уланчука задля добробуту університету, в якому працює, та розвитку
аграрної науки.
Володимир Семенович підтримує тісні зв’язки
з рідним Одеським державним аграрним університетом,
організовує щорічні зустрічі своїх колег, випускниківекономістів 1970 р., у стінах альма-матер.
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