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Аналітичний центр УКУ — це експерт-
но-дослідницький осередок Українсько-
го католицького університету в Києві. 
Діяльність Центру спрямована на оп-
рацювання наукового й експертного 
потенціалу університету та залучення 
його у прикладну площину — розробки 
та впровадження ефективних публічних 
політик.

Місією Аналітичного центру є транслювати цінності 
університету у робочі політики шляхом продукування 
нових сенсів, впливу на порядок денний, формування 
public opinion та зміни «правил гри».
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НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

ДОСЛІДЖЕННЯ АНАЛІТИЧНОГО ЦЕНТРУ СФОКУСОВАНІ 
НА 3-Х ОСНОВНИХ НАПРЯМАХ:

«Україна і світ» розглядає питання безпеки українських оку-
пованих територій та спільнот, чиї права порушено; росій-
ської гібридної агресії у глобальній порівняльній перспек-
тиві; світового порядку, основних гравців та наслідків його 
змін для України.

Дослідження в напрямі «Людина в цифровому світі» фокусу-
ються на аналізі викликів діджиталізації процесів врядуван-
ня, автоматизації робочих місць та впливу бізнес-моделей, 
онлайн-сервісів на поведінку людини, а також пошук межі 
приватного і публічного середовищ.

Робота в напрямі «Освіта» спрямована на напрацювання ре-
комендацій та експертних досліджень для підтримки змін, які 
відбуваються в системі освіти; розробка механізмів, які по-
трібно впроваджувати для того, щоб українська освіта відпо-
відала викликам майбутнього.
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НАГЛЯДОВА РАДА

Проректор із питань призначення та місії 
УКУ.  Член-засновник Української Гельсін-
ської групи, організатор амністерського 
руху в Україні, один з учасників ініціатив-
ної групи «Першого грудня». Правоза-
хисник, публіцист, релігієзнавець.

ІВАННА КЛИМПУШ – ЦИНЦАДЗЕ
Народна депутатка Верховної Ради Украї-
ни VIII та IX скликань, Голова Комітету Вер-
ховної Ради з питань інтеграції України до 
Європейського Союзу. Віце-прем’єр-мініс-
терка з питань європейської та євроатлан-
тичної інтеграції України (2016 – 2019 рр.).

Член команди Голови делегації Європей-
ського Союзу в Україні, Надзвичайний 
і Повноважний Посол Польщі в Україні 
(2016 – 2019 рр.). Журналіст, описував по-
дії румунської революції 1989 року та вій-
ну в колишній Югославії. Автор двох книг 
про Балкани.

МИРОСЛАВ МАРИНОВИЧ 

ЯН ПЄКЛО (JAN PIEKŁO)
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КОМАНДА

ОКСАНА КУЛАКОВСЬКА
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Менеджерка 
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щодо окупованих територій ОРД-

ЛО та АРК у 2014-2020 рр»

ІВАННА САЛИГА

Менеджерка з комунікацій

ОСТАП КРИВДИК
Керівник напрямку 

«Україна і світ»
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Ми не проводжаємо цей рік з по-
легшенням, а дякуємо, що багато 
змогли для себе відкрити й пере-
осмислити, вийти за межі та стіль-
ки зробити. Рік, який навчив нас 
цінувати тих, хто поряд, смирен-
ності до обставин, які не можна 
змінити, відваги брати відпові-
дальність і долати виклики. 
 
Рік, де гартувалась наша міцність, 
щоб у світі невизначеності й ін-
формаційного шуму не втратити 
фокусу з головного. Саме цього 
року нам вдалося розпочати най-
масштабніший з попередніх про-
єкт «Аудит законодавчого поля 
щодо окупованих територій ОРД-
ЛО та АРК у 2014-2020 роках». Ми 
гуртуємо дослідників та експертів 
з різних сфер, аби проаналізу-
вати, як працює українське зако-
нодавство щодо окупованих те-
риторій Донецької та Луганської 
областей і Криму, та чи забезпе-
чені ми усіма необхідними пра-
вовими інструментами для вирі-
шення найскладніших викликів 
війни та окупації. У 2020 році в 
гібридному форматі відбулось 4 

експертних обговорення за пра-
вилами Chatham House, які були 
присвячені темам релігійних сво-
бод, освіти, безпеки та соціальної 
відповідальності. Попереду ще 4 
обговорення і підготовка консо-
лідованого аналітичного звіту з 
пакетом рекомендацій, який, ми 
переконані, стане дієвим інстру-
ментом для представників органів 
влади різних рівнів у виробленні 
ефективних політик майбутньої 
реінтеграції окупованих терито-
рій. 
 
Цьогоріч ми презентували свою 
першу книгу - українське видан-
ня американського дослідника 
Германа Пірчнера «Після Путіна». 
Цей аналітичний інструмент не 
лише подає порівняльний з ін-
шими авторитарними режимами 
аналіз можливих сценаріїв роз-
витку подій у Російській Федера-
ції, а й слугує інструментом у се-
рії експертних обговорень щодо 
вироблення стратегії України на 
період, коли в Росії завершиться 
панування одного з найбільших 
диктаторів сучасності.
 

ОКСАНА КУЛАКОВСЬКА

СЛОВО КЕРІВНИЦІ
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Утретє була проведена щорічна 
міжнародна конференція «UCU 
Global: людина у постковідному 
світі», дискусії провідних експер-
тів з 5 країн, у якій вчергове  три-
мали у фокусі засадничі  цінно-
сті людини - її гідність, свободу, 
безпеку – у час чи не найбільших 
глобальних викликів останнього 
періоду.  

І вдруге Аналітичний центр долу-
чився до співорганізації щоріч-
ної міжнародної конференції в 
рамках ширшої теми «Інтеграль-
ний розвиток людини в цифро-
ву добу», розпочату у 2019 р. Фа-
культетом суспільних наук УКУ з 
метою залучення різноманітних 
галузей дослідження до плідного 
мультидисциплінарного діалогу з 
питань, що мають суспільне зна-
чення та з особливим фокусом на 
інтегральний розвиток, екологію 
людини.

Упродовж цього року експерти 
Аналітичного центру брали участь 
у міжнародних конференціях та 
в експертних круглих столах, до-
лучалися до розробки концепту-
альних документів та публічних 
обговорень.  А найголовніше – 
незважаючи на обмеження, нам 
вдалося на майданчику Центру 
об’єднати довкола важливих тем 
чисельне представництво експер-
тів, дослідників, представників 
органів влади та громадянсько-
го суспільства, разом з якими ми 
впевнено представлятимемо на-
працювання цього року та розви-
ватимемо спільні ініціативи у році 
наступному.  

Оксана Кулаковська
Директорка 
Аналітичного центру УКУ

UCU Global, Київський центр УКУ
16 грудня 2020 р.
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ц Криму та як  покращити ситуацію. 
Проєктом передбачено прове-
дення 8 таких круглих столів, на 
яких аналізуються різні сфери: 
релігійні свободи, освіта, безпе-
ка, соціальна відповідальність, ін-
формаційна політика, економіка, 
питання ідентичності та міжна-
родна політика. Щоб забезпечити 
особисту безпеку та через враз-
ливість питань, обговорення від-
буваються за правилами Chatham 
House rules (цитування думок та 
ідей можливе без жодних прямих 
посилань на те, хто, коли і де ви-
словив дані позиції).

Результати дослідження ляжуть 
в основу фінального аналітич-
ного звіту та пакету рекоменда-
цій для розробки Єдиної Стратегії 
України щодо деокупації та ре-
інтеграції окупованих територій 
та подальшої адвокації політик 
у рамках Стратегії. Тому проєкт 
ґрунтується  на діалозі між тими, 
хто приймає рішення  — політика-
ми і держслужбовцями, експерта-
ми, та представниками спільнот, 
що постраждали від російської 
агресії. 

Проєкт здійснюється за під-
тримки Національного фонду на 
підтримку демократії (National 
Endowment for Democracy (NED) 
та Відділу преси, освіти та куль-
тури Посольства США в Украї-
ні. Погляди учасників заходу не 
обов’язково збігаються з офіцій-
ною позицією уряду США.

«АУДИТ 
ЗАКОНОДАВЧОГО 
ПОЛЯ ЩОДО 
ОКУПОВАНИХ 
ТЕРИТОРІЙ 
ОРДЛО ТА АРК 
У 2014-2020 РОКАХ»

Дослідження здійснюється Ана-
літичним центром УКУ у широко-
му колі партнерств, у співпраці 
із заступником генерального ди-
ректора «Українського інститу-
ту» Алімом Алієвим та головою 
правління громадської організа-
ції «Українська Народна Рада До-
неччини та Луганщини» Станісла-
вом Федорчуком у період з липня 
2020 до квітня 2021 року та реалі-
зується у два етапи. На першому 
етапі проводиться дослідження 
стану законодавчого врегулю-
вання питань щодо окупованих 
територій, впливу прийнятих 
законодавчих актів на ситуацію 
в Україні, а також аналізуються 
проблеми та успіхи впроваджен-
ня законодавства.

Грунтуючись на проведено-
му дослідженні законодавства, 
Аналітичний центр УКУ збирає 
експертні круглі столи, на яких 
обговорюються питання, як пра-
цює українське законодавство 
щодо окупованих територій і 

ДОСЛІДЖЕННЯ
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«РЕЛІГІЙНІ ПИТАННЯ: СВОБОДА 
ВІРОСПОВІДАННЯ ТА ОКУПОВАНІ 
ТЕРИТОРІЇ» 

У роботі круглих столів взяли 
участь представники різних цер-
ков, релігійних громад, право-
захисники, державні діячі, які 
займаються  питаннями  дотри-
мання релігійних прав та сво-
боди віросповідання. Проблеми 
дотримання релігійних прав та 
свобод на окупованих територіях 
Луганської й Донецької областей і 
Криму були в центрі обговорень. 
Учасники наголосили на важли-
вості системної роботи у відслід-
ковуванні фактів порушення ре-
лігійних свобод, збору свідчень 
утисків релігійних прав на окупо-
ваних територіях, що стане осно-
вою у формуванні доказової бази 
щодо порушень прав та свободи 
совісті на окупованих територіях 
для інформування міжнародної 
громадськості, судових процесів 
та вироблення державної політи-
ки. 

«ОСВІТА ТА ОКУПОВАНІ ТЕРИТОРІЇ»

Під час круглих столів експерти з 
освітніх питань, освітяни та пред-
ставники виконавчої влади ра-
зом шукали відповіді  на питання, 
про те, які найбільші проблеми 
доводиться долати учасникам 
освітнього процесу з тимчасо-
во окупованих територій; як змі-
на нормативно-правового поля у 
2014-2020 рр. розкриває динаміку 
еволюції законодавчого регулю-
вання освітніх процесів, пов’яза-
них з наслідками збройної агресії 
РФ проти України; які труднощі 
доводиться долати абітурієнтам з 
тимчасово окупованих територій 
і Криму, коли вирішують вступати 
в українські університети та які іс-
нують можливості, щоб ці пробле-
ми подолати.

ДОСЛІДЖЕННЯ

У 2020 році в гібридному форматі відбулось 4 експертні обговорення: 
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«БЕЗПЕКА ТА ОКУПОВАНІ 
ТЕРИТОРІЇ»

На обговореннях були представ-
ники різних державних струк-
тур, військові й експерти галузі. 
Учасники наголосили на тому, 
що потрібно покращувати нор-
мативно-правову базу України в 
сторону її відповідності міжна-
родному кримінальному праву (в 
тому числі ратифікація Римського 
статуту), що дасть змогу ефектив-
ніше фіксувати та вести слідство 
щодо воєнних злочинів, скоєних 
на окупованих територіях. Окре-
мо експерти вказали на потребу 
зведення нормативно-правової 
бази України відповідно до мо-
дернізації армії за стандартами 
НАТО, переходу до нових моделей 
територіального комплектування 
та призову.

«СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ТА ОКУПОВАНІ ТЕРИТОРІЇ»

В обговореннях взяли участь пред-
ставники міжнародних організацій 
в Україні, державних структур, ке-
рівники неурядових організацій, 
громадські діячі, правозахисники. 
Протягом 4-х круглих столів вони 
проаналізували нормативно-пра-
вову базу та фактичний стан, що 
стосується соціальних наслідків 
російсько-української війни, про-
блем соціального забезпечення 
ВПО, УБД та політичних в’язнів, 
а також ситуацію з інтеграцією 
вразливих груп, що постраждали 
внаслідок конфлікту, юридичні та 
адміністративні питання, що їх су-
проводжують. 

ДОСЛІДЖЕННЯ
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У книзі автор описує сценарії роз-
витку світу після відходу одного 
з найвідоміших диктаторів сучас-
ності. 

В ній Герман 
Пірчнер ставить 
низку незручних, 
проте дуже вчас-
них запитань: Як 
закінчить своє 
правління прези-
дент Путін? Як у 
цей час поводи-

тимуться різні російські інститути 
(армія, МВС і ФСБ, регіональні елі-
ти й олігархи)? Як на ці події ре-
агуватимуть інші зовнішні грав-
ці, передусім США, ЄС і Китай? Які 
наслідки матимуть різні сценарії 
зміни влади в Росії для її сусідів 
(зокрема України та центрально-
азійських держав), а також для 
внутрішньої політики РФ? Книга 
вийшла у Сполучених Штатах Аме-
рики у 2019-му. 

У презентації українського ви-
дання взяли участь Герман Пірч-
нер-молодший — автор книги та 
передмови для українського ви-
дання; Олександр Литвиненко — 
директор Національного інституту 

стратегічних досліджень; Віталій 
Дем’янюк — член Наглядової ради 
Чорнобильського інституту дослі-
джень і розвитку, інженер і під-
приємець, меценат видання кни-
ги «Після Путіна»; Остап Кривдик 
— модератор, керівник програми 
«Україна і світ» Аналітичного цен-
тру УКУ.

Медійним та організаційним парт-
нером презентації стало Україн-
ське національне інформаційне 
агентство «Укрінформ». 

Видання буде цікавим для тих, 
хто слідкує за актуальним і ретро-
спективним станом міжнародної 
політики, а також тим, хто хоче 
зрозуміти можливі сценарії в «Ро-
сії після Путіна». Придбати книгу 
можна на сайтах Видавництва УКУ 
або Yakaboo.

КНИГА

«ПІСЛЯ ПУТІНА» 
ПРЕЗЕНТАЦІЯ 
УКРАЇНСЬКОГО 
ВИДАННЯ КНИГИ 
ГЕРМАНА ПІРЧНЕРА 

Презентація книги «Після Путіна»
27 жовтня 2020 р.
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Вдруге Аналітичний центр УКУ до-
лучився до організації міжнарод-
ної конференції, яку щороку про-
водить Факультет суспільних наук 
УКУ та  Міжнародний інститут ети-
ки і проблем сучасності під спіль-
ною темою «Цілісний розвиток 
людини в цифрову еру».

На конференції розглядались пи-
тання впливу цифрової реально-
сті на людину, де проходять межі 
між віртуальністю і реальністю та 
які існують загрози від все більшої 
інтеграції цифрових технологій в 
щоденне життя людини, як розви-
ток комунікацій впливає державу 
і демократію загалом. Філософ-
ське підґрунтя та етичний вимір 
цих викликів стали основою всіх 
обговорюваних проблем. На кон-
ференцію було запрошено нау-
ковців з багатьох країн світу, зо-
крема США, Британії, Індії, Франції 
та інших.

Представники Аналітично центру 
взяли участь у панельній диску-
сії «Digitality’, Political Institutions, 
and the Reinvention of Democracy», 
де обговорювались питання про 
переосмислення демократії, полі-
тичні інститути та цифрову куль-
туру. 

Промовцями дискусії стали: Остап 
Кривдик, керівник напряму «Укра-
їна і світ»; Хосе Казанова, соціолог 
релігії, професор факультету соці-
ології Джорджтаунського універ-
ситету, старший науковий спів-
робітник Берклійського Центру 
релігії, миру та світової політики; 
Ян Пєкло, польський журналіст і 
дипломат, Надзвичайний і Повно-
важний Посол Польщі в Україні (з 
2016 по 2019); Ганна Гопко, україн-
ська громадська діячка і журна-
лістка, народна депутатка України 
VIII скликання. Модерувала диску-
сію керівниця Аналітичного цен-
тру УКУ Оксана Кулаковська. 

«ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ, ІНФОРМЦІЙНЕ ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ 
ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ»

МІЖНАРОДНІ КОНФЕРЕНЦІЇ

26-28 лютого 2020 

Львів, 27 лютого 2020 р.



14
UCU GLOBAL

Це підсумкова міжнародна конфе-
ренція, на якій Аналітичний центр 
УКУ збирає інтелектуалів, пред-
ставників політикуму, бізнесу, ви-
щого кліру Церкви, міжнародних 
організацій, щоб разом шукати 
відповіді на актуальні проблеми 
сьогодення. 

На цьогорічній  конференції, яка 
відбулась в онлайн-форматі, за-
прошені гості говорили про те, 
як долати виклики, з якими люд-
ство стикнулось у 2020 році. Як на 
нас впливає глобальна цифрова 
та онлайн реальність: привілей 
доступу на противагу права при-
ватності та простору самотності? 
Яким чином змінюються соціо-
культурні моделі співжиття лю-
дей? Де шукати джерела стійкості 
аби залишатися Людиною?

Промовцями стали: Брайан Бріва-
ті, історик, директор Меморіально-
го фонду Джона Сміта у 2008-2012 
роках (Великобританія); Євген Глі-
бовицький, експерт з довготермі-
нових стратегій, головний парт-
нер експертної компанії pro.mova 
(Україна); Олена Гусейнова, пись-
менниця, журналістка, керівни-
ця редакції літературних програм 
Українського Радіо «Культура» 
(Україна); отець Жоз Нандіккара, 
професор філософії в Дхармара-
мі Відья Кшетрам та Університеті 
Христа (Індія). 
З підсумковим словом виступив 
владика Борис (Ґудзяк), президент 
УКУ, Архиєпископ і Митрополит 
Філадельфійський УГКЦ у США.

«UCU GLOBAL:
ЛЮДИНА У 
ПОСТКОВІДНОМУ 
СВІТІ»

16 грудня 2020 року
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107

РІК У ЦИФРАХ

2020 РІК ДЛЯ АНАЛІТИЧНОГО ЦЕНТРУ УКУ

122

1

Експерти було залучено до участі в заходах 
Аналітичного центру УКУ

Експертів взяли участь в обговореннях у рамках 
проекту «Аудит законодавчого поля щодо окупо-
ваних територій ОРДЛО та АРК у 2014-2020 роках»

Проведених заходів, 3 з яких міжнародні

Експертів з різних частин світу залучено до між-
народних заходів

Видана книга

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

Джерала фінансування Cума (грн)

Відділ преси, освіти та культури Посольства США в 
Україні 301 554,00

Міжнародний фонд «Відродження» разом із Посоль-
ством Швеції в Україні в рамках Ініціативи з розвитку 
аналітичних центрів. 

1 593 280,19

Національний фонд на підтримку демократії (NED) 493 414,31 

Український католицький університет 650 000,00

Підтримка від приватних осіб 134 000,00

Разом 3 172 248,50
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Для мене вкрай важливо мати взаємодію не тільки 
з фаховими середовищами, а насамперед тими, для 
яких цінності та принципи є твердим ґрунтом. 
Саме тому моя участь в проекті аудиту достатньо 
складних питань законодавчого забезпечення з 
командою АЦ УКУ - це постійне збагачення досвідом, 
культурою комунікації та довірою. Вірю, що саме 
з таких проектів та ініціатив постане Україна 
майбутнього, в якій голоси правдивих аналітиків 
будуть впливовими для всього суспільства.

СТАНІСЛАВ ФЕДОРЧУК
Голова правління громадської 

організації «Українська 
Народна Рада Донеччини та 

Луганщини»

Такий проект, як «Аудит законодавчого поля 
щодо окупованих територій ОРДЛО та АРК у 2014-
2020 роках» мав би бути започаткований одразу 
після тимчасової окупації Криму та частини 
Сходу України, бо він є системоутворюючим 
щодо політик та стратегій для деокупації. 
Цей проект не тільки аналізує законодавство у 
цій темі, але й виступає спільним майданчиком 
для експертних обговорень представників 
державних органів влади, громадських, 
політичних та культурних діячів, журналістів 
та дослідників. А завдяки такому сполученню 

творяться нові ефективні смисли та рішення.

АЛІМ АЛІЄВ
Заступник генерального 

директора
 «Українського інституту»

Напрямок «Україна і світ» досліджує місце і 
роль нашої держави у світі. Та для цього треба 
розуміти нас самих, особливо - у зв‘язку з викликом 
окупації Росією Криму і ОРДЛО. Саме тому ми 
разом з колегами, які змушені були покинути 
рідні міста, експертами та представниками 
держави оцінюємо українську відповідь на виклик 
окупації, щоб змогти запропонувати рішення для 
майбутньої деокупації та реінтеграції - додаючи 
до цього етичну експертизу УКУ.

ОСТАП КРИВДИК
Керівник напряму 

«Україна і світ» 
Аналітичного центру УКУ
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ПАРТНЕРИ

МЕДІЙНІ ПАРТНЕРИ

ІНСТИТУЦІЙНІ ПАРТНЕРИ

UCU Global, онлайн-конференція
16 грудня 2020 р.

Круглий стіл 
«Освіта та окуповані території»
21-22 жовтня 2020 р.
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