
Тематичні напрямки для наукового замовлення УКУ в 2020-21 н.р. 

1. Спадщина митр. Андрея Шептицького та її значення в сучасності  
Постать митрополита Андрея Шептицького як надихаючий приклад служіння, що єднає і           
мирить різні культури, слугує для нас камертоном і мовою, якою спільнота УКУ прагне             
говорити про Бога, людину і світ. Наш університет повинен бути одним з ключових             
осередків критичної дослідницької рефлексії над духовною, богословською й        
інтелектуальною спадщиною Митрополита в різних царинах церковного, культурного й         
суспільно-політичного життя. Творче переосмислення східного «коперніканського      
повороту», екуменічної візії й методу «позитивної суми» («win-win») кир Андрея та           
адаптація його постаті до дискурсивної мови, зрозумілої сучасному студентові і викладачеві,           
покликані допомогти у розв’язанні актуальних проблем українського суспільства і Церкви.          
Йдеться про творення нових сенсів для богослов’я, культурної спадщини, освіти, економіки,           
медій, державного управління, громадського здоров’я, присутності Церкви в публічному         
просторі, родинного життя й інших сфер людського буття. На довшу перспективу це            
уприсутнить Митрополита Шептицького в свідомості світу. 

2. Історії, що зцілюють рани минулого 
Однією з формул успіху “зшивання” країни після Революції Гідності та в умовах російської             
агресії, є досягнення загальнонаціонального консенсусу щодо ключових питань минулого і          
пошуки інклюзивної формули примирення зі своїми сусідами. У цьому “діалозі з минулим”            
важливо формувати український “порядок денний”, що творить субʼєктність української         
проблематики в сучасній науці і вписує її як партнера у ширший міжнародний академічний             
дискурс. Завдяки своїй міждисциплінарності, УКУ може відіграти провідну роль у зціленні           
ран минулого і творенні суспільно відповідальної еклезіальної, історичної та культурної          
пам’яті на основі критичних наукових досліджень і мультиплікації їхніх результатів у           
публічному просторі України й світу.  

3. Святість людського життя та етична природа людських справ 
Основою нашої юдео-християнської цивілізації є переконання про непорушну гідність         
людської особи, сотвореної на образ і подобу Бога. Впровадження в людське життя дискурсу             
гідності у форматі розмови про «святість людського життя» призвело до трансформації           
стосунків між людьми, зробило переоцінку цінностей і докорінно змінило уявлення про           
життєвий успіх і щастя. Визнання дорогоцінності кожної людської особи лягло в основу            
могутніх християнських ідеалів милосердя, солідарності та служіння. Усвідомлення гідності         
людини надихнуло дискурс прав людини, який виявився достатньо впливовим, щоб          
змінювати не лише приватні стосунки, а й публічну сферу, не лише етику, а й політику. На                
жаль, цей дискурс не завжди витримує іспит у нових суспільних обставинах, опанованих            
логікою споживацтва і іноді вироджується у практику претензій і нарікань, коли з поля зору              
зникає горизонт обов’язків людини як члена родинної спільноти, громадянина, частини          
природного середовища, релігійної істоти. Мабуть, настав час винайти нову впливову і           
ефективну мову для визнання і захисту гідності людської особи в публічному просторі. УКУ             
має бути осередком вироблення цієї мови, а також рефлексії над актуальними для України             
проблемами сучасності (напр. сурогатного материнства, охорони довкілля, сексуальної        
етики, пересадки органів, застосування ринкової логіки для вирішення людських справ,          
тощо). 

4. Богословські відповіді на глобальні технологічні, екологічні та етичні виклики 
Світ опинився перед глобальними викликами, відповіді на які не можуть бути дані без участі              
богословів. Сучасне українське богослов'я повинно виходити на широку воду, щоби його           



 

голос був чутний у хорі світових християнських вчених. Ми очікуємо від українських            
католицьких богословів суспільно орієнтовані дослідження, які матимуть прикладний або ж          
світоглядний характер і пропонуватимуть відповіді на етичні, технологічні, екологічні і          
політичні виклики, перед якими постає не лише Україна, але й цілий світ. 

5. Ad fontes 
Однією з формул успіху для розвитку богослов’я і гуманітарних дисциплін є дослідження            
витоків західної цивілізації, християнської традиції, джерел до історії правової, педагогічної,          
філософської і богословської думки, а також моделювання навчальних дисциплін на основі           
опрацювання джерел, керуючись гаслом «Ad fontes». Такий підхід залишається актуальним і          
в подальших міждисциплінарних дослідженнях, пов’язаних з вивченням, поясненням і         
тлумаченням богословських, філософських, юридичних, релігійних та літературних творів.        
Здійснення міждисциплінарних проєктів перекладів античних, ранньохристиянських і       
середньовічних творів, філологічні студії над давніми текстами й літературознавча критика          
сучасних, створення й удоступнення корпусів текстів, введення в науковий обіг          
лексикографічних джерел для вивчення історії розвитку й лінгвоциду української мови — це            
ті теми, які через публікації та поширення результатів у публічному просторі сприятимуть            
засвоєнню європейського досвіду культурної пам’яті як спільного джерела духовних інтуїцій          
сучасної культури. 

6. Виклики справедливості – питання правосуддя, знедолених, маргіналізованих і 
бідності 
Головною причиною сучасних геополітичних напружень залишається недотримання       
справедливості у різних сферах життя. Осмислення різних аспектів справедливості та          
маргіналізації (нерівність, бідність, солідарність тощо) у філософських, психологічних,        
богословських парадигмах повинно допомогти політологам та економістам сформувати        
голістичну концепцію гармонійного суспільства, щоби запобігти поверненню або утворенню         
нових тоталітарних систем або форм експлуатації людини людиною. Дослідження філософів,          
психологів, богословів, політологів та інших вчених повинні мати міждисциплінарний         
потенціал та прикладне спрямування. 

 


