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1. ЦІННОСТІ ТА ІДЕНТИЧНІСТЬ УКУ 

 

1.1. Місія УКУ  

ЗВО «Український католицький університет» є відкритою академічною спільнотою, яка живе 

східнохристиянською традицією і виховує провідників суспільства, професіоналів, для 

служіння в Україні та за її межами – в ім’я слави Божої, спільного блага й людської гідності. 

1.2. УКУ як заклад вищої освіти, створений на основі вчення Української греко-католицької 

церкви (УГКЦ) – католицької Церкви київської традиції, покликаний плекати і розвивати 

українську східнохристиянську культуру.  

1.3. УКУ є приватним неприбутковим закладом вищої освіти. УКУ – це університет, у якому 

плекають особисте духовне життя. Кожен є запрошений виробити в собі християнську шкалу 

вартостей та дотримуватись її. Обмінюючись духовними дарами, ми збагачуємо духовність 

усієї спільноти. 

1.4. УКУ є місцем релятивності. Як католицький університет, він твердо стоїть на засадах 

християнської віри і моралі. Згідно з проголошеною місією, УКУ не є місцем для пропаганди 

атеїзму чи іншої несумісної з християнським віровченням ідеології. 

 

1.5. Цінності та ідентичність УКУ 

 

ЗВО «Український католицький університет» є католицьким університетом і належить до 

великої світової родини католицьких університетів, серед яких чимало є міжнародними 

лідерами у вищій освіті.  

1.6. УКУ пропонує своїм студентам, незалежно від обраної ними спеціальності, унікальну 

світоглядну програму знайомства зі світом християнства, а передусім світової католицької 

традиції і української християнської культури. Сутність цієї програми можна окреслити 

словами «Знати – розуміти – поважати». Цією програмою УКУ вирізняється з-поміж інших 

університетів і вважає її не тільки своїм покликанням, а й конкурентною перевагою перед 

іншими навчальними закладами. 

1.7. Нормами наукової діяльності УКУ є вірність правді (неприйнятність обману та брехні), 

академічна свобода, академічна чесність (недопустимість плагіату та списування). 

 

1.8. Етос УКУ  

Основа життя спільноти УКУ – християнський принцип служіння ближньому.  
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2. ОСНОВИ СТРАТЕГІЇ  

 

2.1. Свідчення-служіння-спілкування - основне гасло, яким живе УКУ, його викладачі, 

працівники та студенти, а також наша ширша спільнота - випускники, жертводавці, друзі. 

Служіння - основний модус провадження Стратегії УКУ 2020 - 2025. 

2.2. Визначальною ідеєю, яка надихатиме спільноту розвивати Університет, буде заклик до 

служіння. УКУ – як університет, який служить, як спільнота служіння. Викладачі, які служать 

для цілісного розвитку студентів. Студенти, які навчаються і здобувають життєвий досвід, 

щоб стати лідерами для служіння. Наука для навчання, співпраці, впливу і зміни, щоб 

змінювати те, як ми думаємо про різні проблеми нашого суспільства і світу. Жертводавці і 

партнери, які своєю відданістю і щедрістю творять Університет. Академічна спільнота, яка 

свідчить, служить і спілкується, щоб будуючи на спадщині мучеників і перебуваючи в 

солідарності з маргіналізованими, стояти на сторожі Богом даноı̈ гідності людини.  

УКУ – середовище, яке прагне давати життя і ділитися своı̈ми дарами з потребуючими. 

2.3. Візія, стратегічні цілі та стратегічні проєкти - основні складові Стратегії УКУ 2025 

«Університет, який служить». 

 

3. ВІЗІЯ УКУ 2025 

 

3.1. Стати Університетом що здійснює свій внесок у творення нової України та Європи через 

широку мережу міжнародних і національних партнерств.  

3.2. Стати Університетом зорієнтованим на цілісний розвиток та успіх студентів і викладачів 

у партнерстві з випускниками, працедавцями і жертводавцями. 

3.3. Стати Університетом чия християнська позиція є водночас пропозицією у дії, служінні і 

свідченні всієї спільноти УКУ. 

3.4. Стати Університетом який є прикладом католицької освіти на рівні бакалаврату в Європі. 

3.5. Стати Університетом який є інноваційним ефективним і підприємливим закладом вищої 

освіти у всіх аспектах університетського життя. 
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4. СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ТА ВПЛИВ 

 

Краще усвідомити сенс цілей в контексті візії Стратегії УКУ 2025 та відчитувати їхні числові 

значення на тлі символічного повідомлення про точку призначення в розвитку Українського 

католицького університету після 5 років реалізації стратегії дозволить моделювання впливу 

закладених у таких стратегічних цілях: 

4.1. Андрей Шептицький у свідомості світу. 

4.1.1. Вплив від реалізації стратегічної цілі: постать митрополита Андрея Шептицького може 

послужити потужним важелем євангелізації українського суспільства і навіть Європи. 

Налагодження тісної співпраці з церковним середовищем і збільшення його розуміння ролі 

УКУ. Розвиток міждисциплінарної співпраці серед факультетів та програм, підрозділів та 

науково-педагогічних працівників в УКУ завдяки сучасному усвідомленню постаті та 

діяльності Митрополита Андрея Шептицького. Обрання «великої теми» для УКУ допоможе 

досягти синергічного ефекту і дати потужний поштовх у розвитку Університету.  

4.2. Програма цілісного розвитку особистості. 

4.2.1. Вплив від реалізації стратегічної цілі: визнання багатовимірної природи людської істоти 

та важливості її правильних стосунків з іншими людьми в суспільстві та з усім Божим 

творінням. Процвітання всієї людини і кожної людини у справедливому і мирному суспільстві. 

Цілісний розвиток людини використати як засадничу концепцію для оцінки і вирішення 

викликів пов'язаних із гідним людським життям і соціальним поступом. Відновити і 

операціоналізувати в суспільному житті адекватну антропологію – біблійної і євангельської 

візії людини як образу Божого. 

4.3. Найкращі викладачі для найкращих студентів. 

4.3.1. Вплив від реалізації стратегічної цілі: утримання і поглиблення відповідності рекламної 

кампанії, іміджу і репутації УКУ до того, що отримують наші студенти як навчальний та 

особистісний досвід професійного та персонального розвитку на всіх програмах та 

факультетах. 

4.4. Наука для навчання, співпраці, впливу і зміни. 

4.4.1. Вплив від реалізації стратегічної цілі: зростання репутації УКУ як наукового осередку 

на світовому рівні. Співпраця з церковними середовищами щодо окремих наукових тем. 

Розвиток міждисциплінарної експертизи. Через роботу з політиками і певними принципами 

формування політик в Україні створює нове бачення стосунків громадянин-держава, де 

відсутнє явище патерналізму. 
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4.5. Лабораторія соціального волонтерства. 

4.5.1. Вплив від реалізації стратегічної цілі: УКУ здійснює вплив на соціальну сферу міста та 

країни завдяки освітньому підходу суспільноорієнтованого навчання (Service Learning). 

Завдяки методиці «Суспільноорієнтоване навчання» студенти під час навчання застосовують 

свої професійні знання для реальних змін у суспільному житті і відчувають свою 

спроможність і причетність до розвитку окремих громад та суспільства загалом.  

4.6. УКУ для УГКЦ та УГКЦ для УКУ: синергія у служінні. 

4.6.1. Вплив від реалізації стратегічної цілі: УКУ стане «культурною лабораторією, де Церква 

здійснює дійове переосмислення реальності» у світлі Христового Євангелія. УГКЦ, як 

глобальна Церква, і УКУ, як глобальний університет, підтримуватимуть і підсилюватимуть 

один одного. Науковий потенціал УКУ залучений до актуальних суспільних викликів у 

співпраці зі структурами УГКЦ. УКУ стане голосом Церкви у соціальному, політичному і 

культурному житті. Навчаючи майбутніх священиків і мирян, як духовних провідників 

суспільства, Університет в дусі Папи Франциска готуватиме їх для створення «Церкви, яка 

виходить» на зустріч із суспільством. Поява лідерів громадської думки, які осмислюють 

сучасні виклики з християнської перспектив через формування світоглядного ядра студента, 

як інструментарію для забезпечення не лише комфортного працевлаштування, але й 

комфортного життя. 

4.7. Університет, який виходить назустріч.  

4.7.1. Вплив від реалізації стратегічної цілі: Зміцнення репутації католицьких університетів в 

регіоні. УКУ стає місцем, де богослов’я дає відповіді на нагальні суспільні, політичні, 

економічні, етичні та інші виклики. Про послідовне представлення богословської позиції у 

медіа, популярному суспільному дискурсі. Екуменічний діалог отримує нове дихання. У 

суспільстві руйнується сприйняття абстрактності богослов’я та його відсторонення від 

реальних сфер життя. УКУ формує соціально-відповідальну свідомість суспільства 

побудовану на християнських цінностях. 

4.8. Сучасна система управління-підприємливий університет. 

4.8.1. Вплив від реалізації стратегічної цілі: Ефективне управління складною організацією і 

збереження культури малої ініціативи стане стратегічною конкурентною перевагою УКУ на 

освітньому ринку України. Кожен студент отримує досвід роботи (як оплачуваної, так і pro 

bono), здобутий за час навчання через стажування в партнерських організаціях, компаніях. 

Підтримка бізнес-ініціатив студентів через розвиток Центру підприємництва та бізнес-

інкубатора. Поширення культури підприємливості серед викладачів та працівників УКУ через 

заохочення та навчання їх фандрейзингу, отриманню та успішній реалізації грантових 

програм.  
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4.9. Інновації в наповненні бюджету. 

4.10. Вплив від реалізації стратегічної цілі: Створення соціальних підприємства, які можуть 

фінансово підтримувати інші, менш бізнесові напрямки. УКУ застосовує підхід 

співфінансування та співвідповідальності. 

4.11. Якісна інфраструктура для спільноти служіння 

4.11.1. Вплив від реалізації стратегічної цілі: Створення масштабного формаційного простору 

для студентів та кураторів, який спроєктований за моделлю спільноти, яка живе та навчається 

разом. Збільшення кількості студентів, які охоплені формаційною програмою Університету.  

 

5. ПРОЄКТИ ТА НАПРЯМКИ СТРАТЕГІЇ 2020-2025 

 

Основне покликання УКУ служити Богові і людям в Україні та світі. 

УКУ прагне відповідати знакам часу, не просто зберігати традицію освітніх інституцій, а й 

служити відповідно до контексту. Зараз перед Україною нові величезні виклики – війна, 

велика руйнація інфраструктури та економіки країни. Після перемоги Україну чекають часи, 

які вимагатимуть значних ресурсів для відновлення.  

УКУ вірить, що головним нашим ресурсом буде людський капітал і особливо українська 

молодь – майбутні лідери, які братимуть на себе відповідальність за відновлення кожної 

сфери українського суспільства. УКУ готовий й надалі розвивати нове покоління для нової 

України. 

5.1. Стратегія УКУ 2020-2025 зосереджена на візії України, де в центрі є людина, де освіта 

відіграє особливу-важливу роль у відновленні та модернізації України (Додаток 1). 

5.2. УКУ адаптував стратегічні проєкти до потреб сьогодення та майбутнього України, 

ґрунтуючись на цілях та візії виокремив наступні напрямки Стратегії УКУ 2020-2025: 

 УКУ, який служить (UCU Serving) 

 УКУ, який змінює (UCU Transformative) 

 УКУ глобальний університет (UCU Global) 

 УКУ підприємливий університет (UCU Entrepreneurial) 

 УКУ цифровий університет (UCU Digital) 

 

5.3. Університет, який служить та змінює. 

УКУ як середовище праці і формування публічних інтелектуалів, а також випускників, 

готових брати на себе відповідальність за Церкву, державу, громадський сектор, професійні 

середовища. Метою УКУ є запропонувати не тільки найкращий навчальний досвід в 
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аудиторії, а й найкращий досвід навчання на реальних проєктах через занурення в життєві 

ситуації (learning by doing) і служіння (learning by serving), через практику «навчання через 

викладання» (learning by teaching), проектно орієнтоване навчання, зокрема через суспільно 

орієнтоване навчання – напрямок, який об’єднує запровадження та реалізацію таких проєктів: 

5.3.1. Планування майбутнього України на основі концепції цілісного розвитку людини та 

переосмислення спадщини митрополита Андрея Шептицького. 

5.3.2. Розбудова та ревіталізація громад і спільнот на засадах компетентності і чесності із 

активним використанням суспільно-орієнтованого навчання. 

5.3.3. Вироблення етичних та богословських осмислень війни та миру. 

5.3.4. Розвиток викладацької майстерності задля трансформації курикулюму і якісного 

онлайн навчання в контексті війни і повоєнного перетворення України. 

5.3.5. Проєкт ревіталізації корпусу на вулиці І.Свєнціцького у м. Львові. 

5.4. Процес реалізації проєктів включає: 

- Запровадження програм поглиблення знайомства України та міжнародної спільноти з 

митрополитом Андреєм Шептицьким. Започаткування події «Рік митрополита Андрея 

в УКУ»: серія заходів для базового просвітництва студентів, викладачів і працівників. 

Розроблення та реалізація наукових та навчальних проєктів для пізнання особи та 

спадщини Митрополита. Творення нових сенсів для політики, економіки, освіти, 

державного управління, медій, громадського здоров’я, присутності Церкви в 

публічному просторі, публічного богослов’я, лідерства, родинного життя у світлі 

особи Андрея Шептицького. 

- Створення і розвиток Центру підтримки суспільноорієнтованого навчання. Навчання 

викладачів методології суспільноорієнтованого навчання. Трансформації навчальних 

курсів згідно з методологією суспільноорієнтованого навчання. 

- Запропонувати українському суспільству аналіз публічних політик у світлі 

соціального вчення Церкви. Запровадити програму екологічного виховання 

семінаристів та масштабувати на всі навчальні заклади УГКЦ. Розвинути 

євангелізацію і просвітницьку місію. 

- Створення екосистеми підтримки і стимулювання якісного викладання через 

професійний розвиток викладацької майстерності (teaching excellence) викладачів. 

Створення Центру підтримки навчання і викладання. Публічне відзначення статусу та 

нагородження викладачів-лідерів, що надихають. Стипендійна підтримка кращих 

інноваційних практик викладання та кращих викладачів. 

- Затвердження архітектурного рішення для реалізації проєкту ревіталізації корпусу на 

вулиці І.Свєнціцького. Проведення реконструкції зберігши будівлю, як визначний 
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об'єкт культурної спадщини та розкривши потенціал приміщень для служіння 

спільноті УКУ. 

 

5.5. Глобальний університет. 

Найвища цінність від діяльності УКУ виявляється у формуванні знань, практичних навичок і 

ціннісних ставлень, створення фундаменту, на якому людина згодом буде будувати вільне, 

відповідальне, зріле і вдячне життя у сім’ı̈, суспільстві, державі і світі. 

Інтеграція УКУ у світовий та європейський освітній простір через навчання, стажування, 

викладання, участь у дослідницьких програм за кордоном для студентів та викладачів стане 

вагомим чинником успішної відбудови України, яку здійснить талановита та патріотична 

українська молодь. Для успішної реалізації напрямку УКУ - глобальний університет 

запроваджуються та будуть реалізовані такі проєкти: 

5.5.1. Виведення співпраці з партнерами університету та факультетів на довготерміновий 

партнерський рівень за напрямками мобільності та спільних досліджень. 

5.5.2. Донесення нових сенсів України та з України до міжнародної спільноти. 

5.6. Процес реалізації проєктів включає: 

- Створення та розвиток Мережі солідарності та стратегічного міжнародного 

партнерства з УКУ . 

- Посилення практики глобальних стажувань студентів та міжнародних культурних 

студентських обмінів. Збільшення фінансування програм співпраці з українськими 

університетами в рамках програми Erasmus+ завдяки європейським партнерам. 

- Гуртування лідерів і лідерок зі сфер політичного та держуправління, духовенства, 

освіти, бізнесу, медій, громадського сектору та культури для обговоренні та пошуку 

спільних відповідей на найкритичніші виклики сучасності та їх комунікація на 

міжнародному рівні. 

 

5.7. Підприємливий університет. 

УКУ планує заохочувати більше експериментів у діючих програмах, пропонувати 

міждисциплінарні траєкторії через вибіркові курси і сертифікатні програми, творити більше 

нагод для індивідуальних траєкторій навчання, будувати солідарність між факультетами. 

Активно залучати наукові гранти із зовнішніх джерел, адже отримання такого гранту – це 

незалежне визнання якості вчених, розбудова їхньої репутації. Здійснювати свій вплив на 

суспільство не лише через випускників-працівників, але і через випускників-працедавців – 

напрям, який об’єднує запровадження та реалізацію таких проєктів: 

5.7.1. Підтримка і розвиток підприємництва та ефективного управління (неприбуткові 
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організації-держава-бізнес) задля ефективного суспільства і держави. 

5.7.2. Збільшення щорічного обсягу фандрейзингу. 

5.8. Процес реалізації проєктів включає: 

- Активне залучення студентів та працівників до здобуття навичок підприємництва, 

організації, інформаційної та цифрової грамотності через курси та тренінги. 

Формування актуальної карти можливостей для студентів, відповідно до якої кожен 

студент за час свого навчання пройде курс підприємництва, отримає відповідну 

практику та досвід роботи. Створення Фонду підтримки студентських стартапів та 

проектів. 

- Проведення дослідження щодо потенціалу пошуку коштів на реалізацію Стратегії 

УКУ 2020-2025 та залучення нових джерел фінансової підтримки УКУ. Затвердження 

фінансового плану Стратегія УКУ 2020-2025, приділивши максимум уваги у 

забезпечення фінансової сталості УКУ.  

- Крок за кроком перейти на модель повної оплати за навчання, збалансовану 

соціальними стипендіями для студентів.  

- Розпочати формування операційних резервів для забезпечення базової стійкості. 

Сформувати сталі фонди, творити культуру забезпечення наукового напрямку за 

рахунок самофінансування на основі грандів. 

- Розпрацювати з відповідними стейкхолдерами можливості соціальних бізнесів в 

екосистемі УКУ. Розвинути напрямок сертифікатних програм.  

 

5.9. Цифровий університет. 

УКУ планує більше інвестувати в інформаційні системи і цифрові рішення для управління 

Університетом- візійна тема включає запровадження та реалізацію проєкту: 

5.9.1. Цифровізація процесів управління університетом. 

5.10. Процес реалізації проєкту включає: 

- Впровадження концепції цифровізації УКУ. Реалізація кращих цифрових рішень в 

систему управління УКУ. 

- Впровадження електронних систем документообігу організації навчального процесу 

та роботи. Запровадження системи інструментів і ресурсів для збору інформації з 

наявних цифрових систем. Підготовку студентів, учасників програм та працівників 

УКУ до нового рівня цифрового навчання. 
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