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Аналітичний центр УКУ — це експертно-дослідницький осере-
док Українського Католицького Університету в Києві. Діяльність 
Центру спрямована на представлення наукового й експерт-
ного потенціалу Університету та залучення його у прикладну 
площину — розробку та впровадження ефективних публічних 
політик.

Місія Аналітичного центру УКУ – транслювати цінності Універ-
ситету у робочі політики шляхом продукування нових сенсів, 
впливу на порядок денний, формування public opinion та змі-
ни «правил гри».

ПРО АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР УКУ

Напрацювання рекомендацій та експертних досліджень для 
підтримки змін, які відбуваються в системі освіти; розробка ме-
ханізмів, які потрібно впроваджувати для того, щоб українська 
освіта відповідала викликам майбутнього.

«УКРАЇНА І СВІТ»
Питання безпеки українських окупованих територій та спільнот, 
чиї права порушено; російської гібридної агресії у глобальній 
порівняльній перспективі; світового порядку, основних гравців 
та наслідків його змін для України.

«ЛЮДИНА В ЦИФРОВОМУ СВІТІ»
Аналіз викликів діджиталізації процесів врядування, автомати-
зації робочих місць та впливу бізнес-моделей, онлайн-сервісів 
на поведінку людини, а також пошук межі приватного і публіч-
ного середовищ.

«ОСВІТА»

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ у 2021-2022 роках
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Ми прагнемо створити передумови для зміни культури виро-
блення публічних політик та підходів до ухвалення рішень в 
Україні. З грудня 2021 року Аналітичний центр УКУ зосередив-
ся на впровадженні етичного підходу до публічних політик, що 
спрямований на підтримку пріоритетів людиноцентризму, соці-
ального порозуміння та стійкості у довгостроковій перспективі.

Інструмент: 
етичний аналіз
публічних політик

Інклюзивний
полісі-діалог:
модерація роботи
зі стейкголдерами

Візійні зустрічі:
формування спільноти 
етичної політики 

Програма «ЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПУБЛІЧНИХ ПОЛІТИК» об’єднує 
роботу Аналітичного центру УКУ в трьох форматах:

ТЕОРІЯ ЗМІН
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Проректор із питань призначення та місії 
УКУ. Член-засновник Української Гельсін-
ської групи, організатор амністерського 
руху в Україні, один з учасників ініціа-
тивної групи «Першого грудня». Право-
захисник, публіцист, релігієзнавець.

НАГЛЯДОВА РАДА

Народна депутатка Верховної Ради 
України VIII та IX скликань, Голова Ко-
мітету Верховної Ради з питань інте-
грації України до Європейського Союзу. 
Віце-прем’єр-міністерка з питань євро-
пейської та євроатлантичної 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 події 
румунської революції 1989 року та війну в 
колишній Югославії. Автор двох книг про 
Балкани.

МИРОСЛАВ МАРИНОВИЧ

ІВАННА КЛИМПУШ – ЦИНЦАДЗЕ

ЯН ПЄКЛО (JAN PIEKŁO)
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ії «UCU Global: Етичні рішення 
для світу множинних криз»
Матеріали конференції
2021

«Окуповані території та закон: 
аудит законодавства щодо

АР Крим та ОРДЛО у 2014 – 2020 рр.»
Результати дослідження

2021
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Герман Пірчнер-молодший, амери-
канський дослідник, який із 1982 
року вивчає Росію, аналізує найві-
рогідніші сценарії зміни владного 
режиму в РФ. Передусім автор де-
монструє історичний зріз змін вла-
ди в Росії – від Леніна до Єльцина. 
Спостереження про те, як закінчу-
вали диктатори в різних частинах 
світу впродовж останніх 50 років, 
розкриває нам можливі варіанти 
відходу Путіна від влади. А інфор-
мація про стан міжнародних дого-
ворів, стороною яких є Російська 
Федерація, яскраво демонструє її 
ставлення до світового порядку, 
базованому на міжнародному праві.

Книга ставить низку незручних, 
проте дуже вчасних запитань. Як 
закінчить своє правління президент 
Путін? Як у цей час поводитимуться 
різні російські інститути (як армія, 
МВС і ФСБ, так і регіональні еліти 
й олігархи)? Як на ці події реагува-
тимуть інші зовнішні гравці, пере-
дусім США, ЄС і Китай? Які наслідки 
матимуть різні сценарії зміни влади 
в Росії для її сусідів, зокрема Укра-
їни та центральноазійських держав, 
а також для внутрішньої політики 
РФ?

«Після Путіна» Германа Пірчнера-молодшого.
Видання та презентація українського перекладу книжки
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У презентації взяли участь: Герман 
Пірчнер-молодший – автор книги, 
який написав також передмову для 
українського видання, Ганна Гопко 
– українська громадська діячка і 
журналістка, народна депутатка 
України VIII скликання, Голова Ко-
мітету у закордонних справах ВРУ 
(2014-2019 рр).
Модерував розмову Остап Кривдик 
– асоційований дослідник Аналітич-
ного центру УКУ, експерт з міжна-
родної безпеки.

Видання було презентоване за 
участі автора на X Міжнародному 
фестивалі «Книжковий Арсенал» 
23 червня 2021 року.

книгу можна 
придбати на сайті 
Видавництва УКУ
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Факультет суспільних наук УКУ, 
Аналітичний центр УКУ та Міжна-
родний інститут етики і проблем 
сучасноті продовжили партнер-
ство за напрямком Integral Human 
Development («Цілісний розвиток 
людини»).

Партнери співорганізували третю 
(2021) і четверту (2022) міжнарод-
ні конференції, щоб разом шукати 
етичні відповіді на суспільно важ-
ливі питання, а також знаходити 
міжгалузеві шляхи до глобального 
майбутнього, гідного людини.

за
хо

ди

«Ми не можемо сказати, що пандемія підвела нас до нової реаль-
ності. Це був тривалий процес, наслідок “сну” та відсутності 
реакцій на багато процесів, наприклад, коли література зве-
лась до повідомлень у твіттері, а комунікація до відео в TikTok.  
Знайти відповідь і рішення ми можемо через глобальні політич-
ні проєкти та співпрацю. Це складно і, можливо, займе бага-
то часу, але цей шлях не можливий без менших країн, таких як 
Україна. І саме реформи міжнародних інституцій можуть бути 
ключем до пошуку рішень», – Іванна Климпуш-Цинцадзе

Integral Human Development. Серія міжнародних конференцій
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«Університети повинні працювати, щоб інкорпорувати етику 
в світ бізнесу й управління. Ми вже бачимо, що ті бізнеси, які 
ставлять прибуток понад долі людей, втрачають довіру»,
– Оксана Кулаковська, директорка Аналітичного центру УКУ

«Соціальна справедливість, права 
людини та загальне благо: перед 
лицем небезпеки тоталітаризму» – 
тема зустрічі 23-26 лютого 2022 року. 
Конференція мала запропонувати 
бачення міждисциплінарної етич-
ної експертизи задля посилення 
світового демократичного розвит-
ку. Втім, захід перервався через по-
чаток повномасштабної військової 
агресії Росії проти України.

«Цілісний розвиток людини в епо-
ху цифрових технологій: бідність, 
міграція, пандемія та ідея нової 
соціальної етики» – тема зустрічі 
23-25 лютого 2021 року. 35 видатних 
спікерів/-ок щонайменше з п’яти 
країн світу поділилися своїми іде-
ями, як на фоні росту бідності, мі-
грації та пандемії можна сприяти 
гідному людському розвиткові та 
відповідальному прогресу техно-
логій.
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В межах проєкту «Єдність Украї-
ни в контексті окупованих терито-
рій» молоді науковці/-иці та сту-
денти/-ки зі свіжим мисленням 
та глибоким розумінням процесів, 
причин та наслідків окупації долу-
чились до осмислення майбутньої 
деокупації та реінтеграції Криму та 
ОРДЛО. Проєкт покликаний посили-
ти інтерес до цієї теми серед молоді, 
створити нові глибокі дослідження, 
базовані на фактах, у таких сферах: 
цінності, психологія, безпека, соці-
альні та економічні питання.
8–9 липня 2021 року Аналітичний 
центр УКУ провів конференцію для 
молодих дослідників/-иць «Єдність 
України в контексті окупованих те-
риторій».

На конференції представили свої 
напрацювання учасники/-ці, які 
перед тим подали свої наукові ро-
боти на конкурс від Аналітично-
го центру УКУ та чиї дослідження 
пройшли відбір експертного журі. 
Академічною керівницею конкурсу 
була асоційована дослідниця Ана-
літичного центру УКУ Ірина Фенно.
Подані роботи стосувались ряду пи-
тань, пов’язаних із окупацією: про-
блем внутрішньо переміщених осіб, 
надання адміністративних послуг 
на тимчасово окупованих територі-
ях (ТОТ), становища жінок в умовах 
окупації, а також культури та релігії 
як інструментів безпеки на ТОТ.

за
хо

ди

Конференція відбулась у Києві за підтримки Канадського Фонду під-
тримки місцевих ініціатив (Canada Fund for Local Initiatives (CFLI)).

«Єдність України в контексті окупованих територій».
Конкурс робіт та конференція для молодих дослідників/-иць
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1-ше місце:

Кирило Мєлєкєсцев (історія)
ДонНУ ім. Василя Стуса,
Донецьк – Вінниця

2-ге місце:

Карен Нікіфоров (релігієзнавство)
КУ ім. Б. Грінченка,
Донецьк – Київ

Тетяна Калениченко (соціологія релігії)
НПУ ім. М. Драгоманова,
Київ

3-тє місце:

Ганна Куровська (соціологія)
КПІ ім. Ігоря Сікорського,
Київ

Аліна Стебловська (політологія)
Університет Г. Сковороди,
Переяслав - Луганськ

Алім Алієв,
заступник генерального 
директора Українського 
інституту 

Тетяна Лишневець,
керівниця проєктного відділу 
Українського культурного фонду

Станіслав Федорчук,
голова правління
ГО «Українська Народна Рада 
Донеччини та Луганщини»

Петро Байковський,
доцент кафедри політичних наук 
УКУ

Віталій Овчаренко,
доброволець батальйону 
«Артемівськ», волонтер,
член правління ГО «Українська 
народна рада Донеччини та 
Луганщини»

ЖУРІ КОНКУРСУ

ПЕРЕМОЖЦІ/-НИЦІ

матеріали 
конференції
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«Дуже важливо зрозуміти, що цінність не може бути декла-
ративною, а повинна перетворитися на етику, довготривалу 
сплановану дію. Йдеться не про імпульсивну емпатію, а про пер-
манентну активність щодня», – Віталій Дем’янюк

UCUGlobal – це ініціатива АЦ УКУ 
для обговорення і пошуку спіль-
них відповідей на актуальні про-
блеми сьогодення, що відбулася 
вже вчетверте у 2021 році. У міжна-
родній дискусії взяли участь гро-
мадські діячі/-ки, пред ставники/-
ці влади, бізнесу, академічного та 
експертного середовищ зі США, 
Великобританії, України і Китаю. 
Захід організував Аналітичний 
центр УКУ спільно з Українським 
католицьким університетом за під-
тримки Канадського фонду місце-
вих ініціатив (CFLI).

Експерти/-ки обговорили ряд кри-
тично важливих пи тань: Чи стане 
Шенгенський кордон новою «Бер-
лінською стіною»? Де є межа між 
людським співчуттям до мігран-
тів і капітуляцією перед гібрид-
ною агресією проти Європи, у якій 
зброєю стали біженці? Як ЄС за-
безпечити власну безпеку, зберіг-
ши при цьому свої основоположні 
цінності? Яким чином протидіяти 
інформаційним війнам, що, в умо-
вах пандемії, суттєво ослаблюють 
та поляризують розвинені суспіль-
ства шляхом поширення фейків? 

3 грудня 2021«UCU Global: Етичні рішення 
для світу множинних криз»
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«Етичні рішення створили нашу цивілізацію. Цінності – це те, 
що людей зробило людьми й забезпечило людству теперішній 
рівень розвитку. Проте, схоже, ми забуваємо, що це щось таке, 
що визначало нас донині», – Іванна Климпуш-Цинцадзе

Доповідачами/-ками UCU Global 
2021 стали: владика Борис Ґудзяк, 
президент УКУ, Архиєпископ і Ми-
трополит Філадельфійський УГКЦ 
у США; Іванна Климпуш-Цинцадзе, 
народна депутатка України, Голо-
ва Комітету ВР з питань інтеграції 
України з ЄС (Україна); Олександр 
Богомолов, директор Національ-
ного інституту стратегічних дослі-
джень (Україна); Ян Пєкло, радник 
Вітольда Ващиковського, члена Єв-
ропейського Парламенту, заступ-
ника голови комітету у зовнішніх 
справах (Польща); Джеймс Шерр, 

науковий співробітник Програми 
досліджень Росії та Євразії Коро-
лівського інституту міжнародних 
відносин Chatham House, (Вели-
кобританія); Антон Дробович, го-
лова Українського інституту наці-
ональної пам’яті (Україна); Віталій 
Дем’янюк, голова Наглядової Ради 
компанії NT-Engineering, член Наг-
лядової ради «Чорнобильського 
інституту досліджень і розвитку» 
(Україна); Сергій Лесняк, співза-
сновник компанії Aistra, перекла-
дач книги «Мистецтво війни» Сунь-
дзи (Китай).
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за
хо
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«Платформа, яку організували УКУ і НаУКМА, є дуже практичною, 
тому що цивілізоване формування політик у різних сферах 
державного управління та їх інклюзивне публічне обговорення — 
це те, що мало б остаточно відірвати майбутню європейську 
Україну від її пострадянського спадку», – Олександр Стародубцев, 
заступник Голови НАЗК

Перша конференція циклу відбу-
лася в НаУКМА і була організована 
за участі Коаліції бізнес-спільнот 
за модернізацію України, громад-
ської ініціативи «Україна після пе-
ремоги», Національного агентства 
з питань запобігання корупції та 
Асоціації випускників НаУКМА.

Учасники/-ці конференції аналізу-
вали суспільні, інституційні, куль-
турні зміни, що відбулися в Україні; 
обговорювали ідейні засади відбу-
дови країни після закінчення війни.

Візійні конференції УКУ—НаУКМА

У 2022 році УКУ спільно з НаУКМА запустили платформу для 
міжгалузевого обговорення візії майбутнього України.

9 червня 2022«Уроки війни й майбутня 
відбудова країни та суспільства»
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«В цьому обговоренні беруть участь люди, які готові 
об’єднуватися для того, щоби транслювати спільні смисли та 
спільно впливати на публічні політики. Окрім того, у кожній із 
серій конференцій присутня інтерактивна прикладна частина, 
де всі учасники залучені до вироблення дуже конкретних 
рекомендацій, як ми як країна маємо рухатися далі», – Оксана 
Кулаковська

«Уроки війни й майбутня 
відбудова країни та суспільства»

Зустріч стала другою із серії кон-
ференцій на тему майбутнього 
оновлення України після закінчен-
ня війни.  Протягом конференції у 
Львові учасники обговорили пи-
тання місця України у трансформа-
ції архітектури глобальної безпеки, 
світоглядні та ціннісні підвалини, 
візію розвитку після перемоги.

Третя конференція мала на меті 
започаткувати експертне обгово-
рення візій повоєнного розвитку 
освітньої сфери. Війна як каталіза-
тор і навіть спонука реформ; тисячі 
людей, які зараз отримують неспо-
діваний і нерідко вимушений дос-
від навчання за кордоном; необ-
хідність конкурувати у глобальному 
контексті з закордонними освітніми 

2 липня 2022

9 серпня 2022

системами — все це фактори «пози-
тивного тиску» на освітню систему, 
які мають вплинути на її глибоке і 
повсюдне оновлення. Тому експер-
ти у своїх обговореннях зачепили 
широке коло проблем: від місії та 
ролі сучасного університету — до 
автономії ЗВО; від шкільної освіти 
— до спеціалізованої освіти та нав-
чання впродовж життя.

«Освіта: кроссекторальне 
обговорення візій післявоєнного 
розвитку галузі» 
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«Ми повинні будувати стіни, але не фортечні, які нас відмежо-
вують від когось іншого, а стіни опорні, несучі. Ідентичність – 
це стіна, яка нас тримає. Вона водночас дозволяє нам розуміти 
хто ми є, але не закриватись від світу», – Данило Судин, доцент 
кафедри соціології УКУ

Конференція стала четвертою в 
спільній серії візійних форумів 
УКУ та НаУКМА. У центрі уваги цієї 
зустрічі в УКУ були насамперед 
внутрішні проблеми й напружен-
ня в Україні, від вирішення яких 
залежить забезпечення мирного 
співжиття її громадян та взаємини 
із сусідами. На тематичних панелях 
учасники/-ці говорили про травми 
минулого і безпеку майбутнього, 
українську ідентичність, релігійний 
мир, фронтир і добросусідство.

10 вересня 2022

Серед ключових питань, піднятих 
на дискусії, були такі: Які нові трав-
ми, пов’язані із війною, потрібно 
буде нам долати? Як ми розуміємо 
«українськість» після лютого 2022? 
Які нові риси української іден-
тичності з’явилися, а які втрати-
ли своє значення за шість місяців 
війни? Як забезпечити  міжконфе-
сійну злагоду української нації та 
перетворити її на  гарантію миру? 
Як розвивати інфраструктуру солі-
дарності та добросусідства в Укра-
їні та через українців у Європі?

«(Життє)стійкість після перемоги: 
безпекові виміри суспільного 
життя українців» 
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«Військові — це великий потенціал, адже ці люди так багато вкла-
ли особистого ресурсу в цю країну. А капітал — це багатство. І 
чим більше в нас в країні буде людей, котрі відчувають себе бага-
тими у щасті, тим швидше ми станемо країною, яка творить», – 
Наталя Калмикова, очільниця Українського ветеранського фонду

«Людський і суспільний капітал: 
втрати війни та розвиток 
оновленої України»

У центрі уваги цієї конференції 
було обговорення наслідків втрат 
людського, інтелектуального та 
соціального капіталу, стратегії та 
підходи до його відновлення та 
розбудови.
Учасники/-ці зокрема обговорю-
вали такі питання: Що повинно 
скласти основу стратегії для за-
безпечення продовження актив-
ного та продуктивного життя? Як 

8 грудня 2022

забезпечити ефективний міжкуль-
турний діалог, адаптацію та інклю-
зію на суспільному (економічному, 
політичному) рівні? Якими повин-
ні бути політики щодо військових 
у соціальній сфері? Як найефек-
тивніше залучити потенціал та 
навички військових у різні сфери 
суспільного життя – політику, під-
приємництво, громадську діяль-
ність?
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Дослідження, проведене з липня по 
серпень 2021 року, стало спробою 
висвітлити основні напрямки ді-
яльності, описати й категоризува-
ти українські та кримськотатарські 
студії в університетах і інших ака-
демічних установах світу на основі 
інформації, яку інституції поширю-
ють про себе в мережі.
Нас цікавило, де і як відбувається 
творення й поширення академіч-
ного знання про Україну, українців і 
кримських татар.

Отож основний фокус цього дослі-
дження – навчальні та дослідницькі 
програми з українських і кримсько-
татарських студій у закладах вищої 
освіти чи інших академічних уста-
новах. Проте в ньому також згадані 
асоціації українських студій (які ви-
дають тематичні журнали, органі-
зовують конференції, підтримують 
науковців тощо) та деякі позаака-
демічні ініціативи (наприклад, не-
формальні розмовні клуби з укра-
їнської мови).
Це дослідження не є кількісно ре-
презентативним, але дає змогу по-
бачити різноманіття тематичних 
напрямків і форматів українських 
і кримськотатарських студій у різ-
них країнах світу, а також інші осо-
бливості їхньої діяльності.

Авторка:
Олена Гуленок, викладачка 
кафедри соціології УКУ

Рецензентка:
Оксана Міхеєва, професорка 
кафедри соціології УКУ

«Українські та 
кримськотатарські студії 
у світі: основні напрямки 
діяльності і (само)презентація 
науково-освітніх інституцій»

Дослідження проведене АЦ УКУ 
на замовлення Державної уста-
нови «Український інститут» за 
підтримки Міжнародного фонду 
«Відродження».
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Спираючись на результати пілот-
ного дослідження Аналітичного 
центру УКУ, у 2021 році Український 
інститут розпочав дослідження 
«Українські та кримськотатарські 
студії за кордоном: дослідження 
стану і потреб», в межах якого про-
аналізував ключові особливості 
розвитку українських студій на су-
часному етапі, найважливіші пе-
репони, з якими стикаються укра-
їнські студії у своєму розвитку та 
можливості й виклики, що постали 
перед ними після повномасштаб-
ної агресії РФ у лютому 2022 року.
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У межах проєкту було проведене 
дослідження стану законодавчого 
врегулювання питань щодо окупо-
ваних територій, впливу прийня-
тих законодавчих актів на ситу-
ацію в Україні та проаналізовано 
інформацію про проблеми і успіхи 
впровадження законодавства.
Для перевірки висновків аналі-
зу законодавства, було проведе-
но 7 експертних дискусій за участі 
більш як 120 експертів/-ок та пред-
ставників/-иць держуправління. 
Це поглибило розуміння середови-
ща законодавчих змін щодо ТОТ, а 
головне – викликів та пріоритетів 
щодо врегулювання  у кожному із 
семи фокусних секторів політики.

Круглі столи відповідали таким 
секторам:

• безпека та міжнародне право
• економічна політика
• соціальна політика
• освіта
• ідентичність
• свобода віросповідання
• інформаційна безпека

Результатом обговорень стали 
рекомендації експертів/-ок щодо 
того, яких змін і доповнень потре-
бує законодавство України з пи-
тань тимчасової окупації та пере-
хідного правосуддя.

липень 2020 – квітень 2021«Окуповані території та закон: 
аудит законодавства щодо АР 
Крим та ОРДЛО у 2014 – 2020 рр.»

Проєкт здійснювався за підтримки Національного фонду на підтримку де-
мократії (National Endowment for Democracy (NED) та Відділу преси, освіти та 
культури Посольства США в Україні.
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Алім Алієв,
заступник генерального 
директора Українського 
інституту

Оксана Кулаковська,
директорка Аналітичного 
Центру УКУ

Остап Кривдик,
асоційований дослідник 
Аналітичного центру УКУ

Станіслав Федорчук,
голова правління
ГО «Українська Народна Рада 
Донеччини та Луганщини»

Богдан Балюк,
аналітик,
менеджер проєкту

Христина Думич,
старша викладачка 
кафедри теорії права та 
прав людини УКУ

Ірина Лоюк,
керівниця ГО «Простір 
можливостей»

Тетяна Шпайхер,
журналістка,
редакторка

Іван Городиський,
співзасновник і член 
Правління Львівського 
центру міжнародного 
права та прав людини

Катерина Шинкарук,
асоційована дослідниця 
Аналітичного центру УКУ

Олена Стяжкіна,
старша наукова
співробітниця Інституту 
історії України НАНУ 

Аналітичний та операційний
супровід:

Опрацювання законодавства щодо ТОТ:

Упорядкування та підготовка
до друку:

Рецензенти/-ки:

Стратегування, зв’язки зі стейкголедрами та адвокація:

КОМАНДА ПРОЄКТУ
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Аудит законодавства щодо ТОТ ви-
явив, що прагматичного підходу до 
політик не достатньо, щоб заради-
ти викликам для людської гідності 
внаслідок окупації. Задекларова-
ні у політиках цінності не мають 
реальних механізмів впливу на 
впровадження чи оцінку політик. 
Інструмент етичного аналізу ство-
рений у відповідь на ці дефіцити.
Основною метою розробки етич-
ного інструменту є створення пе-
редумов для зміни підходів до 
вироблення останніх, а відтак за-
безпечення їхньої людиноцен-
тричності, збалансованості, ста-
лості та життєздатності у довгому 
періоді часу. Завданням у рамках 
цього дослідження є власне ство-
рення інструменту, основу якого 
складають цінності та принципи 
рівня міжгрупової взаємодії.

Застосування етичного інструмен-
ту сприятиме впевненості розроб-
ника/-ці у правильності запро-
понованого політичного рішення, 
допоможе розвинути додаткову 
аргументацію та посилить пози-
ції для спільнодії на користь рі-
шення. Застосування інструменту 
дозволить системно враховувати 
етичні цінності під час розробки та 
впровадження публічних політик, 
а також сприятиме більш якісно-
му прогнозуванню впливу політик 
на причетних акторів, громадську 
думку та суспільну єдність.

Розробка етичного інструменту для аналізу публічних політик
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З метою консультацій з експертами/-ками та впливовцями/-и-
цями щодо застосування етичного підходу в публічній політиці 
та удосконалення інструменту етичного аналізу публічних полі-
тик у 2022 році відбулось 7 тематичних експертних обговорень.

учасник/-ця долучилися 
до експертних дискусій

61
19 представників/-ць органів 

державної влади та 
місцевого самоврядування

представників/-ць 
академічної спільноти

представників/-ць 
громадського сектору30

12

Проєкт здійснюється Аналітичним центром УКУ за сприяння Національного 
фонду на підтримку демократії (NED). Серія статей за результатами диску-
сій вийшла в межах Ініціативи з розвитку аналітичних центрів в Україні, яку 
виконує Міжнародний фонд «Відродження» у партнерстві з Ініціативою від-
критого суспільства для Європи (OSIFE) за фінансової підтримки Посольства 
Швеції в Україні.

Серед них:
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«Дуже важливо, щоб ми прописали ці етичні цінності чи принци-
пи, через які буде здійснюватись аналіз політики, але ми повинні 
їх контекстуалізувати в нашій історії та в нашому цілепокла-
данні», – отець Роман Небожук, протоієрей УГКЦ

До розмови долучились більш ніж 
20 представників/-ць органів дер-
жавної влади та місцевого самовря-
дування, церков, різниз релігійних 
організацій, неурядових організа-
цій, і академічних інститутів. Екс-
перти/-ки зазначили, що складність 
питання свободи віросповідання 

полягає в тому, що з точки зору 
права важко відділити релігійні пе-
реконання від діяльності інституцій. 
А управлінські, державні, чи судові 
рішення часто не є сталими, бо ба-
зуються на особистісних переко-
наннях або виникають у відповідь 
на суспільне невдоволення.

Підсумки експертних обговорень етичного інструменту

«Свобода віросповідання та 
національна безпека: чому 
важливий етичний підхід?»



29

«При створенні конкретного нормативного акту важливою є 
комунікація. Треба комунікувати з кожною спільнотою, і доно-
сити розуміння тією мовою і тими цінностями, які важливі саме 
для них», – Денис Чистіков, заступник Постійного Представника 
Президента України в Автономній Республіці Крим

«До безпеки через солідарність: 
етичний підхід у сфері безпеки 
та міжнародних відносин»

Під час обговорення експерти/-ки 
розмірковували про те, як узгодити 
цінності українського суспільства 
з цінностями, якими послуговуєть-
ся ЄС у своїй законодавчій сфері; 
як державі слідкувати за тим, щоб 
загальний вектор її розвитку за-
лишався людиноцентричним; як 
відійти від радянських фреймів у 
формуванні понятійного апарату та 
як досягати суспільного порозумін-
ня у тлумаченні складних термінів.

«Освіта як спільне благо та 
простір солідарності: етичні 
виклики в освітній політиці»

На думку учасників/-ць дискусії, 
освітня галузь є однією з найпер-
спективніших для впровадження 
етичного підходу до вироблення 
публічних політик. Ключовими не-
вирішеними питаннями в цій сфері 
є такі: яким благом вважати освіту – 
особистим чи суспільним; як заохо-
чувати молодь здобувати освіту в 
Україні; чи можуть інститути освіти 
впливати на етичність вироблення 
публічних політик та якою нині має 
бути місія університету.
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«Захист приватності як 
суспільний інтерес: етичний 
підхід у галузі інформаційної 
політики»

У центрі обговорення було питання 
того, як розвиток соціальних медіа 
та діджиталізація державних послуг 
змушують винаходити по-новому, 
що таке приватність. Експерти/-ки 
зауважили, що наші персональ-
ні дані обробляються державою 
та великою кількістю приватних 
суб’єктів, інколи – з незрозумілою 
метою, тож ми віддаємо і втрачаємо 
свою приватність часто не поміча-
ючи цього. Проблема поглиблюєть-
ся під час воєнного стану: питання 
приватності зникає з порядку ден-
ного, оскільки домінує вирішення 
викликів національної безпеки.

«Людина як цінність в 
економіці: етичний підхід до 
економічної політики»

Під час дискусії українські економі-
сти/-ки зазначили, що відчувають 
потребу у певних орієнтирах чи си-
стемах цінностей, бо стандартних 
метрик, якими вони користують-
ся, недостатньо для збалансова-
них рішень в економічній політиці. 
Учасники/-ці розмови погодились, 
що підвищення якості українських 
публічних політик неможливе без 
визначення спільної візійної рам-
ки та цілей, яких ми як держава хо-
чемо досягти. Наступним кроком 
вдосконалення політичного про-
цесу може стати використання до-
казового підходу (evidence-based 
policymaking).
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«Good governance неможливе без good citizenship. Тобто нам 
також треба думати про перевинайдення самої формули 
громадянства», – Ірина Старовойт, доцентка кафедри 
культурології УКУ, літературознавця

«Чи культура спільних рішень 
врятує українську культуру? 
Етичний підхід у публічному 
управлінні культурою»

Обговорюючи гуманітарну політику, 
експерти/-ки виділили такі ключові 
напрями, що потребують розвитку: 
створення програм навчання дер-
жслужбовців/-иць з урахуванням 
питання доброчесності та етичного 
лідерства; надання та нормалізація 
психологічної допомоги військовим 
та цивільному населенню; інститу-
ціоналізація авторитетних органі-
зацій громадянського суспільства 
як органів експертизи та нагляду за 
етичністю дій влади.

«Підтримка держави чи 
виклик людській гідності? 
Етичний підхід до формування 
соціальної політики»

Учасники/-ці обговорення окрес-
лили актуальні виклики соціальної 
політики, такі як: загострення пи-
тання колабораціонізму, майбутні 
рішення після деокупації терито-
рій, потреба інтеграції цінностей в 
тематику перехідного правосуддя, 
політика щодо ВПО. Експерти/-ки 
наголосили на важливості поси-
лення соціальної автономії ВПО й 
інших вразливих груп та підкрес-
лили, що бенефіціари мають бути 
залучені до процесу розробки полі-
тик, які впливатимуть на їхнє життя. 
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Ігор Козловський,
академічний керівник проєкту, 
старший науковий співробітник 
Відділення релігієзнавства 
Інституту філософії імені Г. 
Сковороди НАНУ

Мирослав Маринович,
радник з питань суспільної 
етики, проректор із питань 
призначення та місії УКУ

КОМАНДА ПРОЄКТУ

Іван Городиський,
рецензент, співзасновник і член 
Правління Львівського центру 
міжнародного права та прав 
людини

Оксана Міхеєва,
рецензентка, процесорка кафедри 
соціології УКУ

Академічне керівництво та рецензування:

Оксана Кулаковська,
директорка
Аналітичного центру УКУ

Владислав Сасін,
менеджер проєкту

Тетяна Шпайхер,
журналістка, редакторка

Ганна Гребеннікова,
керівниця програм
Аналітичного центру УКУ

Марта Лунів,
менеджерка з комунікацій 
Аналітичного центру УКУ

Ірина Фенно,
асоційована дослідниця 
Аналітичного центру УКУ

Організація та адміністративний супровід:
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Алім Алієв,
заступник генерального 
директора Українського 
інституту

Остап Кривдик,
асоційований дослідник 
Аналітичного центру УКУ 

Володимир Турчиновський,
декан факультету суспільних 
наук УКУ, директор Міжнародного 
інституту етики і проблем 
сучасності УКУ

Катерина Шинкарук,
асоційована дослідниця 
Аналітичного центру УКУ

Експертний супровід:

Христина Думич,
старша викладачка кафедри 
теорії права та прав людини УКУ

Олег Турій,
проректор з зовнішніх зв’язків 
УКУ

Станіслав Федорчук,
голова правління ГО «Українська 
Народна Рада Донеччини та 
Луганщини»

Наталя Якимець,
старша викладачка кафедри 
філософії УКУ, заступниця 
директора Міжнародного 
інституту етики і проблем 
сучасності УКУ
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КОМАНДА

Оксана Кулаковська,
директорка

Артем Семенець,
грантовий менеджер

Ганна Гребеннікова,
керівниця програм

Владислав Сасін,
менеджер проєкту «Розробка етичного 
інструменту для аналізу публічних політик»

Ірина Фенно,
асоційована дослідниця

Марта Лунів,
менеджерка з комунікацій

Анна Ковальська,
фінансова менеджерка



35

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

Джерела фінансування Сума (грн)

2021

2022

Національний фонд на підтримку 
демократії (NED)

Міжнародний фонд «Відродження»

Канадський фонд підтримки місцевих 
ініціатив (CFLI)

Посольство США в Україні

Разом

Національний фонд на підтримку 
демократії (NED)

Міжнародний фонд «Відродження»

Канадський фонд підтримки місцевих 
ініціатив (CFLI)

Інші (фізичні особи)

Разом

877 440

511 978

688 452

79 308

2 157 178

984 173

1 110 000

33 411

80 000

2 207 584

Джерела фінансування Сума (грн)
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