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  Аналітичний центр є невід'ємною частиною Українського
Католицького Університету. Його діяльність спрямована на те, щоб
направити існуючий науковий та експертний потенціал Університету
у прикладну площину задля творення змін на благо України.
  Аналітичний центр здійснює вплив на процес формування
публічних політик шляхом проведення досліджень та надання на їх
основі фахових рекомендацій відповідним відомствам. Аналітичний
центр також докладає зусиль до запровадження відомствами
наданих рекомендацій. 
  Місією Аналітичного центру УКУ є транслювання цінностей
Університету у публічні політики шляхом продукування нових сенсів,
впливу на порядок денний, формування public opinion, та зміни
«правил гри».
  Цінності Університету сформовані на засадах християнської моралі.
Це включає передусім повагу до людського життя та людської
гідності, доброчесність та прагнення до правди. У своїй діяльності
Університет плекає відповідальність, командність та
взаємодопомогу, академічну свободу і чесність, і не допускає
найменших проявів корупції. Християнські цінності, на яких
будується Університет є джерелом творення культури гостинності,
відкритості, прозорості, доброзичливого діалогу та порозуміння.
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Віртуальний світ уже давно перестав
бути таким. Інтернет та технології
стають невіддільними компонентами
життя людини та її взаємовідносин з
іншими: як в роботі, так і у приват-
ному житті. Виклики автоматизації
робочих місць та впливу бізнес-мо-
делі соціальних мереж, пошукових
систем та інших онлайн-сервісів зму-
шують переосмислювати місце люди-
ни в цифровому світі. Разом із між-
народними партнерами, ми ставимо
за мету глибоке вивчення глобаль-
них викликів, які постають перед лю-
диною у сучасному світі, а також на-
працювання нової моделі співжиття
інтелекту штучного з інтелектом
природнім.

Людина в цифровому світі

Напрямки діяльності

Порозуміння заради майбутнього

Підвищення спроможності
публічних інституцій

 В Україні об’єднання суспільства і дер-
жави ставилося за мету не одне столі-
ття українськими політичними лідера-
ми та інтелектуалами свого часу.
Попри значні зусилля та понесені же-
ртви, досягти цієї мети вдавалося лише
тимчасово. В 2014-му році Україна зно-
ву втратила свої території - це засвід-
чило, що виклики роз'єднання фактич-
но не були подолані. Серед завдань,
які мають стояти перед Україною: по-
розуміння між різними регіонами, з їх
культурними особливостями, порозу-
міння в історичному контексті, побудо-
ва діалогу, пошук спільних цінностей
та інтересів суспільства.  Аналітичний
центр УКУ бачить своєю задачею фор-
мувати дискурс навколо цих питань, і
шукати точки дотику, які будуть здатні
об’єднувати українське суспільство
довкола спільної ідеї майбутнього.

 Сильні інституції є передумовою ста-
більної демократії та демократичного
розвитку в будь-якій країні. Публічні
інституції в Україні часто, ще знач-
ною мірою зберігаючи радянську ку-
льтуру, неефективні та слабкі. Вони
залишаються резистентними до
впровадження змін та нових підходів
у роботі, навіть після Революції Гід-
ності, яка створила імпульс до змін.
Підтримка публічних інституцій у
сферах їх інституційного розвитку,
впровадження нової культури та
поширення цінностей відкритості,
цілісності та орієнтованої на ре-
зультат є метою цього напрямку

Освіта
  Сталість від результатів реформу-
вання країни та довгострокова пер-
спектива розвитку може бути досяг-
нута лише опираючись на якісну сис-
тему освіти. Освітню реформу виді-
ляють як одну з найбільш успішних
реформ, розпочатих в Україні після
Революції Гідності. Проте, для того,
щоб здобуті результати не були втра-
чені, і процес реформування відбу-
вався успішно надалі, необхідно під-
силювати і супроводжувати цей про-
цес. Підтримка Міністерства освіти
України у його роботі шляхом нада-
ння фахових рекомендацій - одне із
завдань, яке Аналітичний центр УКУ
ставить перед собою в цій сфері.
Маючи на меті кінцеву ціль - підви-
щити рівень якості освіти в Україні.



Команда

Оксана Міхеєва

менеджерка
з комунікацій

Оксана
Кулаковська

Керівниця
напрямку

“Порозуміння
заради

майбутнього

Тетяна
Шевчук

Керівник
напрямку
"Людина в

цифровому 
світі"

Андрій
Бережанський

Директорка
Аналітичного

центру

Іванна 
Салига

Володимир
Турчиновський
Директор Міжнародного
інституту етики та проблем
сучасності, Декан факу-
льтету суспільних наук.

Володимир 
Хіцяк

Керівник Центру
«Етика і технології»
LvBS УКУ

Андрій
Рождественський

виконавчий
директор Центру
Лідерства УКУ

Юрій Підлісний
Керівник бакалаврської
програми “Етика-Політика-
Економіка”, завідувач
Кафедри політичних наук.

Ярослав Притула
Декан факультету
прикладних наук
УКУ

Олексій 
Москаленко

Член Оцінкового
комітету по
інтернаціоналізацї УКУ

Завідувачка
кафедри соціології
УКУ

Експерти



Дослідження

Заходи

"Соціальні наслідки вимушеного переселення в оцінках
представників НДО".
“Виклики сучасної міграції: українська спільнота в Парижі” .
«Психічне здоров’я та самопочуття внутрішньо переміщених осіб та
населення неохоплених війною територій України».

Презентація дослідження про соціальні наслідки
вимушеного переселення в оцінках представників НДО
Презентація дослідження“Виклики сучасної міграції:
українська спільнота в Парижі” та дискусія про стан 4-ї
хвилі українських мігрантів
Публічна дискусія "Blockchain як технологія відновлення
довіри до публічного урядування" разом з Professional
government association of Ukraine та NEM Ukraine.
Презентація Аналітичного центру в рамках дискусії UCU
global: лідерство цінностей як відповідь на глобальні
виклики сучасності”
Навчальна програма "Leading in a fractured world" із
професором Гарвардського університету Діном Вільямсом
організована спільно з Центром Лідерства та Школою
управління УКУ.
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