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УНІВЕРСИТЕТ, ЯКИЙ СЛУЖИТЬ! 
 

Стати університетом 

-       зорієнтованим на цілісний розвиток та успіх студентів і викладачів у 
партнерстві з випускниками, працедавцями і жертводавцями; 

-       чия християнська позиція є водночас пропозицією у дії, служінні і 
свідченні всієї спільноти Університету; 

-       який є прикладом католицької освіти на рівні бакалаврату в Європі; 

-       який є інноваційним, ефективним і підприємливим закладом вищої освіти 
у всіх аспектах університетського життя; 

-       що здійснює свій внесок у творення нової України і Європи через широку 
мережу міжнародних і національних партнерств. 

 

ВІЗІЙНА РОЗПОВІДЬ 

Визначальною ідеєю, за якою впізнаватимуть УКУ і яка надихатиме 
спільноту розвивати Університет, буде заклик до служіння. УКУ – як 
університет, який служить; як спільнота служіння. Це – викладачі, які служать 
для цілісного розвитку студентів. Це – студенти, які навчаються і здобувають 
життєвий досвід, щоб стати лідерами для служіння. Це – наука для навчання, 
співпраці, впливу і зміни, щоб змінювати те, як ми думаємо про різні проблеми 
нашого суспільства і світу, а також що ми робимо з ними. Це – жертводавці і 
партнери, які своєю відданістю і щедрістю творять університет, як найкращу 
ілюстрацію, на які дива здатні жертовні люди. Це – академічна спільнота, яка 
свідчить, служить і спілкується, щоб, будуючи на спадщині мучеників і 
перебуваючи в солідарності з маргіналізованими, стояти на сторожі Богом 
даної гідності людини. Це – середовище, яке прагне давати життя і ділитися 
своїми дарами з потребуючими. 

Нашим героєм служіння є Митрополит Андрей Шептицький, людина 
багатьох культурних світів, яка єднала і примиряла їх у собі. Постать і спадщина 
Митрополита Андрея є камертоном і мовою, якою спільнота УКУ прагне 
говорити про Бога, людину і світ. УКУ повинен стати місцем, де відбувається 
поглиблена і системна рефлексія над особою і діяльністю Митрополита; де 
його постать є близькою для студентів і викладачів; де виробляється мова і 
спосіб мислення з метою використання його методу і оптики у розв’язанні 
нагальних проблем сучасності; де у світлі його особи відбувається творення 
нових смислів для політики, економіки, освіти, медій, державного управління, 
громадського здоров’я, присутності Церкви в публічному просторі, родинного 
життя, публічного богослов’я, лідерства; звідки поширюється присутність 
Митрополита Андрея Шептицького у свідомості світу. «Велика тема» 
Митрополита помагає УКУ досягти синергійний ефект і дає потужний поштовх 
у розвитку Університету. Немає кращого способу зберегти і поглибити 
християнську ідентичність УКУ ніж увійти у спілкування з митрополитом 
Андреєм. 



УКУ є невеликим університетом з великим суспільним впливом. 
Університет є «культурною лабораторією, де Церква здійснює дійове 
переосмислення реальності» у світлі Христового Євангелія; де богослови, 
філософи і вчені з інших ділянок людського знання – «з відкритим розумом і 
молитвою на колінах» – здійснюють культурну революцію; де відбувається 
широкий діалог між віруючими і невіруючими задля добра людини; де 
академічна спільнота стає співтворцем Церкви, яка виходить на межі 
суспільства і служить йому. В певному сенсі, йдеться про «перевинайдення» 
католицької освіти, яке відбуватиметься 1) через впровадження унікальної 
програми світоглядного ядра, спрямованої на цілісний розвиток молодої 
людини, творче поєднання професіоналізму та зрілої етичної постави, 
самозарадності і вміння будувати життя на християнських цінностях; 2) через 
творчу взаємодію богословів з різними викликами сучасності і вкорінення 
богословської рефлексії в український ґрунт; 3) через богослов’я, яке осмислює 
реальність Церкви, що виходить і служить потребуючим. УГКЦ, як глобальна 
Церква, і УКУ, як глобальний університет, підтримують і підсилюють один 
одного, служать один одному. 

Найкращі студенти приваблюють найкращих викладачів (зокрема, 
міжнародних) і мотивують їх до професійного розвитку. Розвиток і 
вдосконалення викладання і навчання є повсякденною практикою нашого 
Університету – це прорив на новий горизонт якості. Викладання має значення! 
Добре викладання та максимальна увага до навчального досвіду студента і 
його покращення стають стратегічною перевагою УКУ не тільки в Україні, а й у 
Європі. Як головний засіб реалізації в УКУ моделі «навчання через 
дослідження», в Університеті відбувається формування кількох наукових шкіл 
навколо «професорів-дослідників УКУ» – там, де можлива найвища додана 
вартість на міжнародному рівні. Пріоритетом є ті дослідження, які об’єднують 
через науковий пошук вченого і студента у спільному служінні правді про 
людину, світ і Бога. УКУ виконує роль амбасадора України у світі через активну 
культурну дипломатію, дослідження з міжнародної тематики, міжнародні 
академічні обміни, міжнародні наукові команди, провідні наукові конференції. 

У відкритті нових програм УКУ керується їхнім впливом на суспільство і 
фінансовою забезпеченістю. Кожна нова програма додає до фінансової 
стабільності Університету через власну фінансову стабільність. УКУ стає 
провідним університетом в Україні щодо пропозиції та якості професійних 
сертифікатних програм. Водночас Університет залишається соціальним ліфтом 
для незаможних. 

Управління здійснюється на основі даних та інформаційних систем. В 
УКУ діє програма формування культури ощадливості і фінансової зарадності. 
УКУ є лідером у впровадженні інновацій у наповненні бюджету. Ефективне 
управління складною організацією і збереження культури стартапу є вагомою 
конкурентною перевагою УКУ на освітньому ринку України. 

В Університеті формується волонтерський соціальний рух, який охоплює 

цілу спільноту – студентів, викладачів, працівників, ректорат, сенаторів, 

випускників, жертводавців, приятелів і партнерів. Діє система наставництва 

для студентів, завдяки чому в єдину системну взаємодію об’єднані керівники 



програм, куратори, духівники, тютори, ментори з метою розвитку цілісної 

особистості студента – поєднання фізичного, інтелектуального, емоційного, 

громадянського та духовного розвитку молодої людини. Випускники УКУ 

здобувають знання і навики з підприємництва, знаходять роботу протягом 

року після випуску. 

Будучи невеликим за розмірами, але сфокусованим на якості у всьому, що 

робить, УКУ обрав модель свідчення як modus operandi для унаочнення того, як 

можна успішно поєднувати професійний вишкіл і етичну освіту, академічну 

вимогливість і релігійну лояльність, інтелектуальну відданість правді і 

служіння маргіналізованим. УКУ готує до активного життя нове покоління 

вільних людей, здатних брати і нести відповідальність за Україну на своїх 

позиціях у Церкві, академічному світі, бізнесі, уряді, медійному середовищі, 

громадському секторі, соціальних службах, школах та ін.  

УКУ є університетом, який служить! 


