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Україна і Світ

Успіх України залежить від внутрішньої єдності нашого  
суспільства, ефективності інституцій, та зовнішньополі-
тичної спроможності, що творить безпеку і регіональну й 
глобальну присутність нашої держави.
Напрямок «Україна і світ» розглядатиме питання безпеки 
українських окупованих територій та спільнот, чиї права 
порушено; російської гібридної агресії у глобальній порів-
няльній перспективі; світового порядку, основних гравців 
та наслідків його змін для України.

Людина в цифровому світі

Дослідження викликів діджиталізації процесів вряду-
вання, автоматизації робочих місць та впливу бізнес-мо-
делей, онлайн-сервісів на поведінку людини, а також 
пошук межі приватного і публічного середовищ.

Освіта

Напрацювання рекомендацій та експертних досліджень 
для підтримки змін, які відбуваються в системі освіти; 
розробка механізмів, які потрібно впроваджувати для 
того, щоб українська освіта відповідала викликам май-
бутнього.Ан
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Аналітичний центр

Експертно-дослідницький осередок Українського католицького 
університету в Києві. 
Діяльність Центру спрямована на опрацювання наукового й експерт-
ного потенціалу університету та залучення його у прикладну площину 
– розробки та впровадження ефективних публічних політик.
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Минулий рік був активний для нас. Це був час усвідомлення себе, фор-
мування засадничих цінностей, розуміння напрямку руху, розбудову-
вання мереж партнерів. Рік експериментів, випробувань і зростання. 
  
Ми змінили організаційну структуру, в нас оновилась команда, ми 
знайшли нових партнерів і друзів. Ростемо і розвиваємося, щоб реалізо-
вувати нашу Місію: транслювати експертизу університету у робочі, цін-
нісно-орієнтовані політики шляхом продукування нових сенсів, впливу 
на порядок денний, формування суспільної думки та зміни «правил гри». 
  
Ми завершили 2 великі дослідження на замовлення органів влади; в роз-
робці знаходиться ще більше п’яти опрацьованих тем, готових до впро-
вадження; переклали першу книгу, презентація якої відбудеться у рамках 
основної програми Міжнародного фестивалю «Книжковий Арсенал» 2020. 
Разом з нашими партнерами організували 5 великих конференцій, стали 
співорганізаторами 7 презентацій результатів досліджень, а також долучи-
лись до підготовки багатьох відкритих зустрічей й навчань.
 
Серед промовців на цих заходах були такі світові науковці та громадські 
діячі як Френсіс Фукуяма, Хосе Казанова, Шон Кейсі, Браян Бріваті, Дмитро 
Теперик, Дін Вільямс. А матеріали про наші події публікувались у всеукраїн-
ських медіа: Радіо Свобода, Збруч, Лівий берег, Український тиждень та інших.

Команда Аналітичного центру  побувала з робочою поїздкою у Сполучених 
Штатах Америки, організованою Центром Берклі з вивчення релігії, миру 
та міжнародних відносин Джорджтаунського університету; взяла участь 
у Міжнародній школі «Ліга Стійкості-2019: когнітивна стійкість проти 
ворожої дезінформації, суспільної поляризації та шкідливої радикалі-
зації» за організації Міжнародного центру оборони і безпеки (Естонія).    
  
Попереду ще багато ідей та проектів. Разом з численними партнерами ми 
працюємо на шляху розбудови суб’єктної, демократичної України.

Оксана Кулаковська, 
виконавча директорка Аналітичного центру УКУ
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Міжнародний симпозіум «Релігійний плюралізм, релігійна 
свобода і виклики для демократії: добросусідство в дії в 
Україні та навколо неї» 

Захід організований разом із Міжнародним Інститутом етики 
та проблем сучасності і Берклі Центром з вивчення релігії, 
миру та міжнародних відносин Джорджтаунського універси-
тету. Семінар мав на меті створення майданчика для вільного 
обговорення викликів, які постають перед Церквою, і ролі 
останньої у важливих геополітичних та глобальних суспільних 
процесах. 

Промовці:
Хосе Казанова, Шон Кейсі, Віктор Єленський, о.Георгій 
Коваленко, В’ячеслав Карпов,  Йосиф Зісельс та багато інших 
науковців та експертів.

Учасники:
Близько 40 українських науковців, суспільних діячів, вищого 
кліру Церков, викладачів з Києва, Харкова, Львова.
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Міжнародні конференції

Міжнародний семінар «Довіра, відповідальність і соціальна 
згуртованість у сучасній Україні: досвід і виклики для країни 
та регіону»

Організований у партнерстві з Міжнародною асоціацією 
гуманітаріїв (МАГ). Захід фокусувався на критично важли-
вих питаннях побудови довіри у різних сферах суспільного 
життя. Семінар тривав два дні і включав такі напрямки роз-
гляду питання довіри: «Суспільні травми і причини недовіри», 
«Інституційна довіра», «Віра і довіра».

Промовці:
Френсіс Фукуяма, Валерія Корабльова, Євген Глібовицький, 
Ярослав Рущишин, Олександр Пасхавер, Олексій Полегкий, 
Олена Стяжкіна, Олег Турій та багато інших науковців з України, 
Білорусії, США й Канади.

Учасники:
Науковці, суспільно-політичні діячі, представники академіч-
ного середовища.
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Міжнародна конференція «UCU Global: людська гідність у 
часи мета-впливів»
Аналітичний центр разом з Українським католицьким універ-
ситетом започаткували міжнародну конференцію UCU Global. 
Вже двічі ми запрошуємо до Києва провідних світових та укра-
їнських науковців, щоб разом шукати відповіді на нагальні 
виклики сьогодення. Цьогоріч говорили про «червоні лінії» 
та впливи різних рівнів: політичні, безпекові, технологічні, 
інформаційні з точки зору засадничої цінності – гідності 
людини. 

Промовці:
Ян Пєкло, Дмитро Теперик, Браян Бріваті, Олександр 
Литвиненко, Зураб Аласанія, Надія Васильєва, Орест Вачков, 
Данило Яневський, Остап Кривдик, Оксана Кулаковська, Ярина 
Бойчук, Олег Турій.

Учасники:
Лідери політично-суспільного життя, представники бізнесу та  
духовенства, міжнародні й українські науковці.
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 мета-впливів» 
КЦ УКУ, 16 грудня
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Партнерські презентації досліджень

«Політика та практика визнання фактів з життя»

Презентація результатів унікального дослідження профе-
сорки УКУ, дослідниці Аналітичного центру Оксани Міхеєвої. 
В ньому вона аналізує проблеми, з якими стикаються люди, 
що живуть на підконтрольних та непідконтрольних тери-
торіях Донецької і Луганської областей. Дослідження було 
проведене Нідерландською миротворчою організацією 
PAX за сприяння Українського католицького університету. 

«Культура (субкультура) бідності»

Презентація дослідження Оксани Міхеєвої, яке вона реалізу-
вала разом з Центром близькосхідних досліджень, про те, як 
люди сприймають свою «бідність». Дослідження було прове-
дене у двох райцентрах Херсонської області і дозволяє погли-
бити розуміння суб’єктивного сприйняття бідності в Україні 

                                           пересічним мешканцем, який за
                                           об’єктивними параметрами може 

                                           бути зарахований до категорії 
                                           малозабезпечених.

 

9 
кв

іт
ня

9 
ж

ов
тн

я

Презентація дослідж
ення: 

«Культура (субкультура) бідності»
КЦ УКУ, 9 ж

овтня

На
вч

ал
ьн

а 
пр

ог
ра

ма
 «

Le
ad

in
g 

in
 a

 fr
ac

tu
re

d 
w

or
ld

» 
КЦ

 У
КУ

, 2
3-

24
 л

ю
то

го
 2

01
9 

р



Партнерські заходи
«Leading in a fractured world»  
На запрошення Аналітичного центру, Центру Лідерства УКУ, 
Школи управління та Львівської бізнес-школи відбулась 
навчальна програма для представників громадського сектору 
та держуправлінців. Лектором навчання став гарвардський 
професор, президент міжнародної дослідницької та консуль-
тативної групи The Leaders Compass, багаторічний дослідник 
лідерства Дін Вільямс.

«Дружба в епоху Фейсбук»
Разом з Інститутом етики і проблем сучасності та Факультетом 
суспільних наук УКУ Аналітичний центр став співорганізатором 
міжнародної конференції «Дружба в епоху Фейсбук». Доповіді 
були присвячені темам: приватність й вплив цифрового світу 
на людину, розвиток людського потенціалу в умовах гло-
бального світу, збереження власної людськості й справжніх 
стосунків з людьми. Серед запрошених лекторів відомі між-
народні, українські філософи й науковці: Хосе Казанова, Пітер 
МакКормік, Мирослав Маринович, Шон Кейсі, Ірина Старовойт, 
Алоїс Бух, Шон Патрік-Лаветт, Чеслав Порембскі, Едвард Алам, 
Олег Турій.

The Baltic Breakthrough: Lessons for Ukraine’s public 
administration reform
Відкрита зустріч державних службовців, представників ака-
демічних та громадських організацій з Надзвичайним та 
Повноважним Послом Естонії в Україні Гертом Анцу. Подія 
організована асоціацією Professional Government Association 
of Ukraine разом з Аналітичним центром УКУ. 12
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Дослідження

«Цифрові інструменти децентралізації: викори-
стання веб сайтів та соціальних мереж об’єдна-
ними територіальними громадами»
 
Проект створений з метою проаналізувати вико-
ристання вебсайтів та соціальних мереж ОТГ в 
Україні. Результати показують, як керівництво ОТГ 
використовує онлайн-інструменти для взаємодії 
з мешканцями та яким чином залучає їх до міс-
цевого урядування. Дослідження проводилося на 
замовлення Міністерства регіонального розвитку 
України.

 
«Стратегія міжпарламентської співпраці між 
Україною та США»

Проект передбачає напрацювання рекомендацій 
для українських парламентарів щодо співпраці 
з Конгресом США у вимірах політичних ризиків, 
напрямків та організаційних основ для співпраці. 
Дослідження проводилося на замовлення комітету 
у закордонних справах ВРУ.

Андрій Бережанський
Дослідник Аналітичного 
центру, викладач Шко-
ли управління УКУ

напрям: «Людина в 
цифровому світі»

Остап Кривдик
Керівник напряму
«Україна і світ», експерт 
з міжнародної політики 
і безпеки

напрям: «Україна і світ»
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КЦ УКУ, 16 грудня
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Міжнародна співпраця

Участь наших експертів у міжнародній конференції 
«Православна Церква України: еклезіологічний, екуме-
нічний та геополітичний виміри». Організатор: Центр 
Берклі з питань релігії, миру та міжнародних відносин, 
Джорджтаунського університету.
(США, 25 жовтня, 2018 року)

Разом з делегацією УКУ наші експерти брали участь 
у візиті до Джорджтаунського університету для нала-
годження академічної співпраці. Її очолював проректор 
із зовнішніх зв‘язків УКУ, завідувач кафедри Церковної 
історії Олег Турій. Делегація зустрілася з керівництвом 
університету та його структурних підрозділів, зокрема 
Центру з питань жінок, миру та міжнародних відносин 
та Центру Берклі з питань релігії, миру та міжнародних 
відносин.
(м.Вашингтон, округ Колумбія, США, 21-26 жовтня 2019)

Делегація Аналітичного центру УКУ взяла участь у 
Міжнародній осінній конференції «Ліга Стійкості-2019: 
когнітивна стійкість проти ворожої дезінформації, 
суспільної поляризації та шкідливої радикалізації», 
яка відбувалась в Естонії, 3-8 листопада 2019 року. Її 
організатором виступив Міжнародний центр оборони і 
безпеки (ICDS). У межах конференції учасники прослу-
хали лекції щодо російських методик впливу на свідо-
мість та особливостей нейрофізіології сприйняття. Під 
час конференції також відбулась презентація напряму 
«Україна і світ» Аналітичного центру УКУ.
(Естонія, 3-8 листопада 2019 року)

Учасники:
Оксана Кулаковська, 

виконавча директорка 
Аналітичного центру

Остап Кривдик,
керівник напряму 

«Україна і світ»

9
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Цитати

Усі глобальні проблеми, які ми маємо: екологія, мі-
грація, економічні умови – можна вирішити лише 
разом, тобто міжнародною спільнотою. Виклик у 
тому, щоб на місцях створювати інститути, здатні 
відповідати на сучасні виклики. 

Хосе Казанова
Професор соціології, дослідник соціології релігії, керівник Центру Берклі релігії, 
миру та світової політики (США)

Працюючи у 5 країнах Європи, я бачив молодь, 
яка заздрила українській. Бо, попри скромність 
життя, в українців є розуміння чого вони хочуть 
у житті. Українці сміливі на прийняття рішень, 
здатні брати на себе відповідальність. Важливо 
розуміти: ми не приречені на нещастя. І хоч ми 
не можемо змінити ситуацію в цілій країні, ми 
однозначно можемо змінювати своє середовище 
– і бути від цього щасливими.

Владика Борис (Ґудзяк)
Президент УКУ, Архиєпископ і 

Митрополит Філадельфійський УГКЦ у США

Під час дослідження ми збираємо якнайбільше інфор-
мації про пережитий людський досвід. Кожен учасник 
подій бачить їх зі своєї позиції, оцінює виходячи з тієї ін-
формації, яка йому доступна. Таке фрагментарне, cуб’єк-
тивне сприйняття дійсності спрацювало і в ситуації з 
війною. Навіть безпосередні свідки військових подій 
бачили лише частину того, що відбувалося насправді. 
Наше завдання на сьогодні – зібрати ці досвіди та спро-
бувати пояснити, чому вони саме такі.
 
Оксана Міхеєва
Докторка історичних наук, соціологиня, 
професорка УКУ, експертка АЦ УКУ
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Партнери

Мадіа партнери

М
іж

народний симпозіум «Релігійний плю
ралізм, 

релігійна свобода, виклики для демократії...» 
КЦ УКУ, 9 березня

Діяльність Аналітичного центру здійснюється за інституційної підтримки 
Міжнародного фонду «Відродження».
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