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Слава Ісусу Христу!
о. д-р Богдан Прах

ректор УКУ 

Дорогі у Христі!

Дякую кожному, хто цей рік, зітканий із терпіння і 
нових викликів, пережив разом зі спільнотою 
Українського католицького університету. Хочу 
поділитися тим досвідом, якого набули.

Ми продовжуємо відкривати нові академічні 
програми, наші соціальні ініціативи підхоплюють, і 
вони отримують продовження у суспільстві. Для нас це 
велика відповідальність, але, одночасно, і заохота до 
ще інтенсивнішої праці.

Цього року Університет відкрив одразу дві 
бакалаврські програми: з соціології та комп’ютерних 
наук. Ми не змінили свого підходу до навчання. Наші 
соціологи і програмісти також мають дисципліни з 
історії християнства, християнської етики і можуть 
щоденно відвідувати загальноуніверситетську 
літургію. Вважаємо, що виконувати місію виховання 
провідників суспільства, професіоналів для служіння 
в Україні та за її межами – в ім’я слави Божої, 
спільного блага й людської гідності,  можна у будь-якій 
професії. 

Пишаємось і академічними досягненнями. 
Філософсько-богословський факультет УКУ отримав 
постійну ватиканську акредитацію для своїх 
богословських програм. Наші викладачі захистили свої 
докторські роботи в різних університетах Європи і 
України, писали монографії, переклали античних і 
сучасних авторів.

Місія
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.

Владика Борис (Ґудзяк)

Владика Венедикт (Алексійчук)
єпископ-помічник Львівської архиєпархії УГКЦ, м. Львів

Владика Володимир (Ющак)
єпарх Вроцлавсько-Ґданський УГКЦ, м. Вроцлав

о. д-р Богдан Прах
Ректор Українського католицького університету

Данило Білак
керуючий партнер українського офісу CMS Cameron McKenna

Роберт Брінклі
голова ради правління «The BEARR Trust», Надзвичайний і Повноважний
Посол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії
в Україні (2002-2006), м. Лондон

Вольф Дітріх Гайм
керівник 4-го відділення 6-ї секції МЗС Австрії з адміністративних питань,
Надзвичайний і Повноважний Посол Австрії в Україні (2010-2015), м. Відень

д-р Юрій Єхануров
професор кафедри теоретичної та прикладної економіки Київського
національного Університету ім. Тараса Шевченка, прем’єр-міністр
України (2005-2006), м. Київ

Богдан Козак
президент ТВК «Львівхолод», м. Львів

д-р Тетяна Крушельницька
громадський діяч, доцент кафедри фізики Національного університету
«Львівська Політехніка», депутат Львівської міської ради 5 скликань, м. Львів

Анатолій Юркевич
український підприємець, співвласник «Мілкіленд», м. Київ

Наталя Попович
президент PRP Group в Україні,
співзасновник Українського кризового медіацентру, м. Київ

Ярослав Рущишин
генеральний директор ВАТ «Троттола», м. Львів

Тарас Тимо
директор бібліотеки Українського католицького університету,
м. Львів

Тарас Кицмей
член ради директорів корпорації «Софтсерв», м. Львів

Микола Кміть
перший віце-президент професійної футбольної ліги України,
голова Львівської обласної державної адміністрації (2008-2010), м. Київ

СЕНАТВЕЛИКИЙ КАНЦЛЕР УКУ
Блаженніший Святослав (Шевчук)
Верховний Архиєпископ Києво-Галицький,

Отець і Глава УГКЦ

ПРЕЗИДЕНТ
Владика Борис (Ґудзяк)

Єпарх Паризької єпархії святого Володимира
Великого для українців візантійського обряду

у Франції, Швейцарії та країнах Бенілюксу

РЕКТОР
о. д-р Богдан Прах

ПРОРЕКТОРИ
д-р Тарас Добко
перший проректор

Наталія Климовська
проректор з розвитку та комунікацій

Мирослав Маринович
проректор з питань призначення

та місії Університету

Мирослав Сеник
проректор з адміністрації та розвитку

д-р Олег Турій
проректор з програмного розвитку

Виклики, з якими щоденно стикається українське 
суспільство, змусили нас діяти. Відтак Сенат УКУ 
схвалив пропозицію Університету відкрити програми 
у сфері здоров’я людини: Школу реабілітаційної 
медицини та реабілітаційний центр, а також Школу 
громадського здоров’я. Реалізація цих проектів 
повинна стати важливою віхою не тільки у діяльності 
Університету, а й у трансформації українського 
суспільства і підсиленні соціального служіння Церкви. 

УКУ є відкритою спільнотою. Ми відкриті до ініціатив, 
які роблять наше суспільство здоровішим і міцнішим. 
До ініціатив, які «зшивають» нашу державу: Захід і 
Схід, Північ і Південь.

Тішить, що проростають ті зерна, які ми так щедро 
сіємо в душі студентів. Уже другий рік студенти і 
випускники УКУ відбудовують міста на Донеччині, 
зруйновані війною. Інші випускники заснували 
освітньо-мистецькі центри: «Вільна Хата» у 
Краматорську і «Теплиця» у Слов’янську.  У планах -  
відкриття таких центрів у Дружківці та 
Сєвєродонецьку. Дякую їм за небайдужість і заохочую 
вас допомагати у їхніх починаннях.

Цього року розпочали будувати Центр Митрополита 
Андрея Шептицького. Великого мужа, який мріяв, щоб 
український народ мав католицький університет, і мрії 
якого ми сьогодні реалізуємо. Триває будівництво 
університетського містечка. Церква Софії Премудрості 
Божої тішить нас своїми куполами.  Далі - внутрішні 
роботи, а також розписи.

Сенат затвердив стратегію розвитку Університету до 
2020 року. Завдяки старанній праці команди та з 
Божою допомогою ми розбудуємо Університет, який 
даватиме ствердні відповіді на всі виклики, з якими 
зустрічається українське суспільство. 

Слово
ректора
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Розпочато зведення Центру 
Митрополита Андрея Шептицького

У травні 2015 року Університет розпочав 
будівництво Центру Митрополита Андрея 
Шептицького. Це буде гуманітарна бібліотека 
світового рівня і сучасний навчальний центр. 

Центр Митрополита Андрея Шептицького — це 
інноваційний проект, який забезпечить нові 
можливості для навчання, спільної роботи та 
дослідження для студентів, викладачів та гостей 
УКУ. Особливостями є гнучкість і відкритість, що 
відіграють велику роль у проектуванні будівлі. 
Перший поверх бібліотеки буде віддано під 
простір громадського креативу. 

14 вересня, у перший день нового навчального 
року в УКУ, львівський єпископ Венедикт 
благословив і заклав пам’ятну капсулу в стіну 
новозбудованої бібліотеки. 

Завершилося будівництво 
університетської церкви

Університет завершив зовнішні будівельні роботи 
зі зведення Церкви Софії-Премудрості Божої  та 
Духовно-пасторального центру,  які будуть 
центром духовно-просвітницького життя 
університетської спільноти. 

Внутрішня структура храму глибоко символічна. 
Три рівні одночасно представляють різні 
християнські традиції: Єрусалимську крипту Гробу 
Господнього, нижня церква св. Климента Папи — 
римську і головна церква — Софії-Премудрості 
Божої. 

Наступний етап — внутрішній розпис храму, який 
розпочнеться у травні 2016 року.

Великого
бажайте!

2015

2016

2017



Філософсько-богословський факультет УКУ отримав міжнародну 
акредитацію від Конгрегації Католицької освіти. Відтепер 
Університет має можливість відкривати нові ліценціатські та 
докторські програми у різних галузях богослов’я, а його дипломи 
й наукові ступені матимуть міжнародне визнання.

УКУ може створювати власні філії у різних куточках України. Це 
означає, що усі семінарії можуть стати філіями богословського 
факультету Українського католицького університету. 

Рік у досягненнях
 Нагороди Волонтерській сотні УКУ
Медична служба Нацгвардії вручила нагороди представникам Волонтерської сотні УКУ.
о. Петро Терлецький нагороджений медаллю «За оборону рідної держави» –  українською відзнакою з особливим статусом, 
започаткованою з метою сприяння  становленню поваги суспільства до захисників вітчизни.

Керівник юридичного відділу УКУ Іванна Малицька нагороджена пам’ятною медаллю «Лагідна сила». Відзнаку вручають тим жінкам – 
громадянкам України та інших держав, яким вдається успішно поєднувати силу професіонала своєї справи з лагідною жіночністю.

Координатор катехитичних програм Катехитично-педагогічного інституту УКУ Назар Дуда отримав медаль «За відродження України». 
Це загальноукраїнська відзнака з особливим статусом, започаткована з метою сприяння розвитку громадянської свідомості.

Мирон Кравчук, менеджер з адміністративної діяльності відділу міжнародних академічних зв’язків УКУ, нагороджений медаллю 
«Покрови Пресвятої Богородиці».

Волонтерська Сотня УКУ допомагає Національній гвардії вже рік. За цей час для бойових батальйонів Волонтерська сотня закупила 
бронежилетів, берців, форм, приладів для нічного та денного спостереження, продуктів харчування, медикаментів на кількасот тисяч 
гривень.

У травні 2015 року Волонтерська Сотня УКУ почала співпрацю з лікарнею в м. Артемівськ. Завдяки старанням Волонтерської сотні та 
волонтерів Австрії та Німеччини заклад вже отримав функціональні ліжка, медикаментами, продукти харчування, медичне 
обладнання.

Владика Борис (Ґудзяк), Єпарх Паризький УГКЦ, президент УКУ
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Президент УКУ —
лауреат найвищої нагороди Франції
Владиці Борису (Ґудзяку), Єпарху Паризькому УГКЦ, президенту 
УКУ вручили орден Почесного легіону Французької Республіки. 
Для цивільної (невійськової) особи цей орден є найвищим 
визнанням заслуг перед Францією.

«Цей орден приймаю від імені десятків тисяч українських 
воїнів, що зараз безстрашно захищають не лише гідність, 
незалежність та територіальну цілісність України, але й 
гідність і цінності всієї Європи, зокрема і Франції», - сказав 
Владика Борис (Ґудзяку).

 Почесні відзнаки
Президента України для УКУ:
о. д-р Богдан Прах, ректор УКУ, нагороджений почесною 
відзнакою Президента – орденом «За заслуги» ІІІ ступеня – «за 
значний особистий внесок в духовне збагачення українського 
народу, багаторічну культурну просвітницьку діяльність».

Отар Довженко, викладач  Школи журналістики УКУ, 
нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня «за значний 
особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку 
кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну 
діяльність та високий професіоналізм».

Нові можливості для розвитку
автентичного українського богослов’я

— о.д-н Роман Завійський,
декан філософсько-богословського факультету

Церква очікує від нас осмислення східного
католицького богослов’я. Мусимо підняти з глибин
нашу давню київську богословську традицію,
показати її красу, зрозуміти її для себе, поділитися
нею з вселенською церквою

— Блаженніший Святослав,
Глава УГКЦ, Великий канцлер УКУ

Я не уявляю УКУ без Української греко-
католицької церкви і УГКЦ без УКУ.
Університет потрібний церкві для
збереження його української
християнської ідентичності

Ватиканська
акредитація

У своєму привітальному слові Блаженніший Святослав (Шевчук) 
підкреслив, що ще митрополит Андрей Шептицький хотів мати у 
своїй церкві найвищий за ступенем і найкращий за якістю 
викладання богословський університет. «Митрополит Андрей 
бачив нагальну потребу в університеті, тому що тільки 
університет має можливість допомагати церкві протистояти 
різним ідеологіям, культурним течіям та іншим викликам 
сучасності. Він бачив, що без осердя високої богословської науки 
наша церква не зможе вистояти. УКУ потрібний церкві для 
збереження української християнської ідентичності».6

Зліва направо:
Блаженніший Святослав (Шевчук), Великий канцлер УКУ, Глава УГКЦ,
о. Богдан Прах, ректор УКУ, о. д-н Роман Завійський, декан
філософсько- богословського факультету УКУ

Василь Романишин, студент Львівської Духовної Семінарії Святого Духа УГКЦ



Цього року Міжнародний інститут етики та проблем сучасності 
УКУ провів унікальну для України міжнародну конференцію, 
присвячену примиренню роз’єднаного війною суспільства. 

«Українці повинні зрозуміти, що наслідки війни самі не 
зникнуть. Якщо їх не усунути, вони кровоточитимуть ще 
багато-багато років», — радять представники держав, які 
пережили війну.

Що можна зробити зараз в Україні, коли ще триває війна?! 
Історик Ярослав Грицак каже, що потрібно розділити функції 
держави і громадянського суспільства. Держава повинна 
створити необхідну інфраструктуру для переселенців і

До миру треба готуватися

До миру слід готуватися значно довше
і ретельніше, ніж до війни, а примирення —
це  процес, який розтягується на цілі
десятиліття

— директор Міжнародного інституту етики
та проблем сучасності УКУ Володимир Турчиновський

на конференції «Примирення в Україні та майбутнє Європи». 

Володимир Турчиновський, директор Міжнародного інституту етики
та проблем сучасності УКУ; Бл. Святослав (Шевчук), Глава УГКЦ

Зліва направо:
Володимир Турчиновський, директор Міжнародного інституту етики та проблем сучасності УКУ; Бл. Святослав (Шевчук), Глава УГКЦ;
Архиєпископ Томас Галліксон, апостольський нунцій в Україні; Вольфганг Шюссель, колишній федеральний канцлер Австрії;
Ян Томбінський, голова представництва Європейського Союзу в Україні; Шігекі Сумі, надзвичайний та повноважний посол Японії в Україні;
Роман Ващук, надзвичайний та повноважний посол Канади в Україні; Віктор Єленський, заступник голови комітету Верховної Ради України
з питань культури та духовності; Павло Шеремета, керівник Школи управління УКУ
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Розділили різдвяну радість із військовими
Студенти УКУ різдвяним вертепом привітали українських військових у Харкові та Краматорську. Замість традиційного 
вертепу показали актуальну історію боротьби українського народу за внутрішню і зовнішню незалежність.

Головними героями цьогорічної вистави стали солдат, який відправляється на війну, і дівчина-волонтер. Серед інших 
дійових осіб можна було побачити Ірода-путіна, військових, які заблукали на кордоні, блазня-пропагандиста.

 Друзі за Збручем
Школа журналістики УКУ втретє провела освітній проект 
«Друзі за Збручем». Безоплатно майстер-класи 
українських та зарубіжних медійників відвідали студенти 
зі східних, північних, південних та центральних областей 
України.

У програмі проекту - знайомство гостей зі середовищем 
УКУ, спілкування зі студентами й викладачами Школи 
журналістики УКУ та пізнання культури Львова і Західної 
України.

Проект «Друзі за Збручем» розпочався у серпні 2013 
року. За цей час понад 90 студентів із Одеської, 
Луганської, Донецької, Харківської, Запорізької, 
Чернігівської та інших областей відвідали Школу 
журналістики УКУ. Майстер-класи для учасників проекту 
проводили: Сергій Дорофєєв, Денис Казанський, 
Катерина Горчинська, Тетяна Даниленко, Ясемін Чонґар 
(Туреччина), Марія Степан (Польща), Пітер Померанцев 
(Велика Британія). 

Бути самим собою
Студенти та випускники УКУ, в співпраці з Львівською 
освітньою фундацією, заснували в Донецькій області два 
середовища неформального спілкування: «Вільна хата» 
(м. Краматорськ) і «Теплиця» (м. Слов’янськ). Це вільні, 
мистецькі простори, місця зустрічі людей для творчості, 
саморозвитку, представлення та втілення своїх ідей: «У 
Хаті можна бути самим собою, розслабитися та відчути 
себе вільним від буденності, почати творити».

Сьогодні у «Вільної хати» є три напрями діяльності: 
соціальна робота, проведення толок, видавництво 
журналу. 

«Один із проектів – «Добрий сусід» – спрямований на 
підтримку родин у Краматорську, що потрапили у складні 
життєві обставини», - розповідає засновник «Вільної 
хати», випускник УКУ, менеджер проектів «Львівської 
освітньої фундації» Андрій Левицький. 

У планах - відкриття аналогічних платформ в інших 
містах Донецької області – Дружківці та Сєвєродонецьку.
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Будуємо мости

Студентський вертеп в штабі АТО (м. Краматорськ)

узаконити їхній статус. Громадянське суспільство — працювати 
над питанням адаптації людей з окупованих територій.

Олена Стяжкіна, корінна донеччанка, історик, вважає, що 
українське  суспільство боїться довгої і складної розмови. 
Потрібно зрозуміти, що лежить у передісторії цієї війни. Звідки 
з'явилися зрадники, диверсанти, ідеологічна пропаганда? Хто 
був учасником процесу демонізації України? «Якщо дати 
відповідь на ці питання, то побачимо, що агресор системно 
готував цей конфлікт. А ми, замість того, щоб усвідомити це, 
підіграємо йому, повторюємо про сепаратистів. То з ким ми 
тоді: з Україною чи з Москвою, яка зазіхає на Україну, щоби 
знову почувати себе імперією?!» — запитує Олена Стяжкіна.



Жестова мова є моєю рідною мовою! Це перше,
що я вивчив. Впродовж шести років я працюю
з людьми із вадами слуху, допомагаю їм —
проводжу для дітей духовні лекції,
катехизації

— розповів брат Олег,
студент Львівської духовної семінарії.

Учасники літнього табору для глухих та слабочуючих дітей10

«Емаус» – центр духовної підтримки осіб з особливими потребами, який діє 
при УКУ, – започаткував програму працевлаштування для своїх підопічних. Її 
завдання – допомогти людям із легкою розумовою неповносправністю 
самореалізуватися, здобути нові навички, опанувати професію та 
інтегруватися в нове середовище. Мета –  змінити ставлення суспільства до 
людей із неповносправністю, пропагуючи відкритість та неупередженість у 
стосунках із ними.
 
У процесі адаптації до нового середовища центр «Емаус» супроводжує своїх 
підопічних. Організовує для них семінари, де навчають правил поведінки на 
робочому місці та у спілкуванні з колегами. Також «Емаус» проводить 
навчання для колективів, де будуть працевлаштовані друзі. 
 
Сьогодні особи з особливими потребами - частина колективу компанії 
«!ФЕСТ». Вони працюють офіціантами та помічниками кухарів у трапезній 
УКУ, а також у пекарні. 

«Емаус» також пропонує особам із особливими потребами тимчасову роботу 
в різних відділах УКУ: складати брошури, готувати до відправлення листи, 
копіювати документи.
 
Для Остапа Маслія, першого працівника, якого працевлаштував центр 
«Емаус», робота стала причиною важливих змін у житті: він відчув власну 
цінність, став впевненішим у собі та відкритішим у спілкуванні з 
оточуючими.
 
Менеджер “!ФЕСТу” Діана Поворозник зауважує, що з приходом у колектив 
осіб з неповносправністю працівники стали добрішими і чутливішими один 
до одного. 

Емаус
Дар

служіння
Зліва направо: Юра Сабат, Наталя Юрах,  Крістіна Англєс д’Оріак, керівник Центру духовної підтримки осіб з особливими потребами «Емаус»

Змінити ставлення суспільства
до людей із неповносправністю

Програма для монаших чинів Дарувати радість спілкування

Кафедра загальної та соціальної педагогіки УКУ спільно з 
Українсько-канадським альянсом для глухих та слабочуючих 
організували літній табір для глухих та слабочуючих дітей. 
Протягом тижня діти із батьками та педагогами їздили на 
екскурсії, проводили спортивні змагання і творчо 
розвивались.

Основне завдання проекту – розвиток жестової мови, яка є 
рідною для таких людей. 

Особливість цьогорічного табору – морально-духовне 
виховання. 

У команді студентів із університету, які розробили і втілювали 
власну програму заходів, був студент 6-го курсу Львівської 
духовної семінарії Олег Плішило, який має глухих батьків і 
вільно володіє жестовою мовою. Олег став справжнім 
відкриттям табору - він безперестанку спілкувався з глухими 
дітьми та дорослими, допомагав у спілкуванні чуючих 
студентів та дорослих учасників із дітьми. Хлопець проводив 
духовні бесіди із використанням мультимедійних засобів та 
унаочнення і просто розмовляв із глухими дітьми на теми, які 
їх цікавили.

Двадцять сестер отримали сертифікати після завершення 
навчальної програми з менеджменту та управління людськими 
ресурсами для монаших згромаджень Інституту лідерства та 
управління УКУ.

Мета програми - підвищити організаційний потенціал та 
фінансову стабільність жіночих релігійних чинів та 
згромаджень через підвищення їхніх знань із управління й 
керівництва, лідерських навичок.

На програмі навчались представники 14-ти жіночих монаших 
чинів та згромаджень УГКЦ та РКЦ. Серед них були 
настоятельки, економки, секретарі, дорадниці. 

Навчальна програма тривала протягом 2013-2015 року. 
Щомісяця відбувалися триденні модулі, на яких сестри 
вивчали актуальні питання менеджменту, фінансового 
управління і стратегічного планування всередині жіночої 
монашої спільноти. У рамках проекту була організована 
поїздка монастирями Європи для перейняття досвіду ведення 
соціального підприємництва. Учасниці програми побували в 
Польщі, Чехії, Німеччині та Австрії.

Для мене важливим було побачити, як працюють
і живуть інші згромадження, як вони втілюють нові
проекти в своїх спільнотах. Думка, яка народжується
спонтанно, може перетворитися на серйозну справу,
яка принесе плоди

— поділилася враженнями с. Тереза Швабер, яка
відповідає за новіціат у згромадженні Божого Провидіння.

Остап Маслій
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29 молодих науковців з усієї України, Польщі та Білорусі 
пізнавали постать Митрополита Андрея Шептицького, епоху, в 
якій він жив і творив, та втаємничені від людського ока 
результати його життєвого подвигу на п’ятій, ювілейній школі 
«Соціальна думка Митрополита Андрея Шептицького», яку 
організував Інститут релігії та суспільства УКУ.

«Літня школа — це відповідь на виклик часу, можл ивість 
зазирнути у соціальне вчення митрополита, щоб учасники 
могли самі робити висновки», — розповідає проректор УКУ 
Мирослав Маринович.  Він закликав не приховувати своїх 
тривог чи застережень. Усі ми виходимо з різних контекстів, а 
відтак – маємо різне уявлення про постать Митрополита. Проте 
потрібно шукати спільну правду.

Наслідувати Шептицького

Рік
Митрополита
Духовно-пасторальний відділ УКУ розробив текст унікальної 
хресної дороги: євангельські  історії переплетені із 
розважаннями та молитвами митрополита Андрея 
Шептицького. Саме з цією молитвою 15 березня, у 
Хрестопоклінну неділю, вулицями Львова пройшла 
загальноміська Хресна хода. 

Структура цьогорічного ходу оперта на Хресній Дорозі, яку 
патріарх Варфоломій подарував папі Івану Павлу ІІ.

Особливістю хресної ходи також були розважання Андрея 
Шептицького, які на молитовних зупинках читали проректори 
УКУ разом із нашими студентами. 

«У рік, коли УГКЦ та УКУ відзначають ювілей митрополита 
Андрея Шептицького, ми вирішили нагадати його думки про 
те, як в час лихоліття, війни, люди повинні переносити 
страждання, зберігати вірність Богові, людям та 
Батьківщині», — керівник духовно-пасторального відділу УКУ 
о. Юрій Саквук.

Щоб залучити до Хресної Дороги максимально широке коло 
людей, УКУ запросив людей різних професій: військових, 
студентів, працівників обласної та міської ради, священиків, 
волонтерів, військових лікарів, переселенців з Криму та 
Донбасу, матерів, студентів і викладачів УКУ та монахів різних 
згромаджень.

Молитва за мир

У загальноміській Хресній ході
взяли участь 15 тисяч осіб



Наталка Смуток, KEMBA, директор  Matai-Ukraine, координатор руху «Стоп хабар»
Віталій Шабунін, Керівник Центру протидії корупції 

15ucu.edu.uaВипускники та учасники Програми з управління технологіями Львівської бізнес-школи УКУ  

«Школа відповідального громадянина» – проект, мета 
якого створити майданчик для обговорення викликів у 
боротьбі з корупцією.  

За час реалізації проекту (вересень 2014 – липень 2015) 
проведено Всеукраїнський антикорупційний форум і 
хакатон.

Понад 200 експертів, громадських діячів, державних 
службовців, підприємців обговорювали методи 
подолання корупції в Україні та розпрацьовували 
конкретні моделі поведінки для простих громадян: як їм 
діяти, коли від них вимагають хабар. 

Спільно з менторами учасники розробляли моделі 
поведінки як боротися з корупцією простим громадянам 
у 5-ти сферах: медицина, освіта, міліція, митниця, 
адміністративні заклади. 

Учасники розробили 14 моделей поведінки в різних 
ситуаціях. Розповсюдили 1000 листівок «Як забезпечити 
собі об’єктивну оцінку у ВНЗ»  та 1000 листівок «Як 
поводитися у випадку незаконного складання протоколу 
працівниками ДАІ». 

Рекомендації ефективної боротьби з корупцією, які 
спеціалісти напрацювали під час форуму і хакатону, 
організатори проекту представили у шести містах 
України: Вінниці, Івано-Франківську, Одесі, Миколаєві, 
Дніпропетровську, Харкові,

Організатори проекту: Львівська бізнес-школа УКУ (LvBS) 
та Інститут лідерства і управління УКУ за підтримки 
Посольства США в Україні та «Карітас-Німеччина»

Випускники та учасники Програми з управління 
технологіями Львівської бізнес-школи УКУ  (MS in 
Technology Management) створили стипендійний фонд для 
студентів бакалаврської програми з комп’ютерних наук УКУ.

«У майбутньому студенти програми комп’ютерних наук УКУ 
стануть частиною глобальної технологічної екосистеми і 
будуть серед найкращих талантів світу. Наш обов’язок – 
підтримати своїх наступників. В університеті будуть 
виховувати нове покоління інженерів, менеджерів, 
дизайнерів та програмістів. І стипендії – це наш внесок у 
розвиток екосистеми Львова як глобального 
технологічного хабу», – розповідає випускниця програми 
MS in Technology Management Уляна Краївська.

«Це великий вияв довіри, адже вперше свою підтримку 
висловили не університет, міжнародні фонди чи компанії, а 
самі працівники ІТ-галузі, – говорить керівник програми з 
комп’ютерних наук УКУ Ярослав Притула. – Підтримка освіти 
має бути пріоритетом в Україні, і те, що люди починають це 
розуміти, дуже важливо. Мабуть, це та річ, яку ІТ-управлінці 
отримали у бізнес-школі: дивитися глобально, широко і на 
довгу перспективу. Така ініціатива змінює майбутнє кількох 
дітей, які потім змінять долю багатьох».

Інноваційний проект для міст
«Smart City»

УКУ спільно з Львівською бізнес-школою та Львівською 
міською радою запустили короткостроковий проект 
«Smart City», мета якого зробити управління у містах 
України, зокрема, у Львові більш ефективним.
Проект у Львові курував один із кращих сучасних 
експертів з урбаністики Юрій Паращак
У рамках проекту протягом 5-ти днів 45 учасників з 11 міст 
України працювали у семи підрозділах міста Львова і 
разом з керівниками підрозділів, на основі підходу Big 
Data, аналізували діяльність установ, шукали проблеми і 
пропонували конкретні рішення.

«Smart Citу» означає, що місто вміє заощаджувати свої 
гроші. Мова іде про економне водопостачання, електро-  
та газопостачання, транспорт, будівництво, туризм тощо. 
«Для вирішення проблем Львова бракує комунікації між 
департаментами і структурами, які забезпечують 
функціонування міста. Уникнути такого явища можна за 
допомогою збору, системного аналізу та обміну даними 
всередині інфраструктури міст. Підхід «Smart City» дає 
можливість містам прогнозувати свою діяльність, 
результати своїх рішень і краще розуміти як взаємодіють 
його підсистеми. За умови прозорого використання цієї 
схеми можна заощаджувати від 20% до 50% витрат міста», 
–  зазначає Юрій Паращак.

Підсумки напрацювань організатори передали у відповідні 
департаменти, а також у адміністрацію міського голови.

Публічно говорити про корупцію — це вже велике
досягнення. Шкода, що тут немає людей, які в
державних органах генерують найбільше корупції,
але нехай знають, що про них говорять

— Ярослав Рущишин, сенатор УКУ, підприємець

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ДІЯ

ПАТРІОТИЗМ

Івано-Франківськ

Вінниця

Одеса
Миколаїв

Дніпропетровськ

Харків
Львів

Школа відповідального
громадянина

7 міст

10
модераторів 500

учасників

60
спікерів

Пропозиції боротьби з корупцією –
для всієї України

Інвестували у майбутнє

14
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Нові академічні
горизонти

Комп’ютерні науки 
cs.ucu.edu.ua
Бакалаврська програма створена за зразком
університетів Стенфорда та Ватерло, у співпраці
з бізнес-середовищем Львова, Львівським
IT-Кластером, ІТ-компаніями Львова.

 С оціологія
vstup.ucu.edu.ua/sociology
Бакалаврська програма включає: блок соціоло-
гічних знань; блок богословських та гуманітарних
дисциплін; блок знань, націлених на формування
у студента навичок організації власної справи,
реалізації проектів та управління; знання з
Public Health; практичні навички.

Державне управління
spm.ucu.edu.ua 
Магістерська програма, що надає учасникам
нове бачення, цінності, додаткові інструменти
та навички в сфері публічного управління
та регіонального розвитку.

 Управління
неприбутковими організаціями 
management.lviv.ua
Магістерська програма Інституту лідерства
та управління УКУ, яка формує лідерів та
кваліфікованих менеджерів для неприбуткового
сектору України, керуючись міжнародними
стандартами управління та етики.

17ucu.edu.ua

Права людини в бізнес-середовищі
rlc.ucu.edu.ua
Сертифікатна програма Центру верховенства
права, присвячена кращим практикам захисту
прав людини в процесі ведення підприємницької
діяльності та можливостям використання
інструментів захисту прав і свобод людини для
забезпечення інтересів бізнесу.

Політичні студії: все, що потрібно
знати майбутньому депутату
management.lviv.ua
Сертифікатна програма Інституту лідерства та
управління УКУ, мета якої підготувати нову
генерацію місцевих політиків та дати інструменти
для конструктивної співпраці та представництва
інтересів громади  у владі.
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Іконописна школа - 37
Катехитично-педагогічний інститут - 168
Інститут екуменічних студій
 • Сертифікатна програма «Медико-психологічний та
  соціальний супровід осіб з особливими потребами» - 13

Школа Біоетики - 59
 • Програма «Етичні цінності у армацевтичній діяльності» - 42  ф
• Програма з біоетики - 17

Інститут психічного здоров’я - 78
  • Програма «Психологічні виміри
  духовного супроводу та формації» - 25
• Програма «Психологія для життя» - 53

Інститут лідерства та управління – 68
 • Політичні студії – 37
• Програма монаших згромаджень – 31

Інститут родини і подружнього життя – 12
 • Курс з Методу розпізнавання плідності  – 12

Літні школи  – 360
Школа української мови та культури – 63
Мовний експрес – 218
Підготовчі курси – 314

Дипломні
програми 

 • Аспірантура – 10
• Богослов я – 292’
• Екуменічні науки – 34
• Журналістика - 45
• Інновації та підприємництво – 36 
• Історія - 145
• Комп’ютерні науки – 45
 • Медіакомунікації - 39
 • Психологія - 60
• Публічне адміністрування – 18
 • Соціальна педагогіка - 106
 • Соціологія  - 26
• Управління неприбутковими організаціями – 23
• Управління персоналом та організаційний
  розвиток – 36
• Key Executive MBA – 25
• MSc in Technology Management – 42
 

Сертифікатні
програми

966
студентів

1390
осіб

Академічний розвиток,
колегіум, бібліотека та ІТ

Господарські витрати

Інституційна підтримка

Навчальні програми

Наукові інститути та центри

19%

7%

18%

36%

20%

Навчальні програми
і послуги

Пожертви з України

Інші пожертви з Канади
Європейські фундації

УКОФ США
та інші пожертви

Розподіл
сталих фондів

23%

20%

12%

Пожертви з Канади
6%

2%

8%
УКОФ Канада

29%

8%

Чернігівська область 1
Чернівецька область 1
Хмельницька область 1
Харківська область 3
Тернопільська область 9
Рівненська область 1
Полтавська область 2
Одеська область 1
Київська область 9
Львівська область 155

Луганська область 2
Кіровоградська область 1
Івано-Франківська область 9
Запорізька область 1
Закарпатська область 1
Житомирська область 1
Донецька область 2
Дніпропетровська область 2
Вінницька область 3
Автономна республіка Крим 2

УКУ
в цифрах

Вступна кампанія 2015 року
Зараховано на перший курс денної форми навчання

207 студентів

Фінансовий звіт
Надходження

Витрати

Витрати

Надходження

36%

20% 7%

19%

18%

8%

2%
6%

12%

23%

20%

8%

29%



першокурсників
бакалаврських
програм

30% кращих
випускників
шкіл

із  5%

викладачів
мають досвід участі в міжнародних
дослідницьких проектах

80%

200
викладачів

*FTE

курсів викладаються
іноземною мовою

10%

УКРУКРУКР
foreign

Викладачі

випускників
об’єднані в асоціацію70%

Галичина

студенти
магістерських
програм

50%

Нові навчальні
програми

Академічні
кластери

Богослов'я
і науки

про релігію

Гуманітаристика
і науки про суспільство

Бізнес,
управління
і лідерство

Етика і проблеми
сучасності

Мова
і культурологія

Соціальні комунікації
і медіа

Технології і прикладні науки

Здоров'я і добробут людини

Міжнародна політика
і право

30% курсів у форматі комбінованого навчання

Навчальне онлайн середовище: 

10% онлайн курсів за принципом MOOC
(масові відкриті онлайн курси)

100 %
студентів
бакалаврів

В2

знаходять працю чи вступають
в аспірантуру впродовж року
після завершення навчання

90%

Робота
Аспірантура

або

випускників магістратури

Інфраструктура
5-10%

30-40%

40-50%

10-15% надходжень з державного замовлення
з оплати студентів за навчання
                  та додаткових послуг
зі сталих фондів
з фандрейзингу.

Фінансова стабільність

Приміщення у нових корпусах
обладнані сучасними інформаційними
технологіями і системами.

3сучасні
кампуси

237 840 м
380
студентів

у Колегіумі

Культурологія
Філологія
Європейські студії
Біблістика
Патристика
Соціологія
Комп'ютерні науки
Публічне адміністрування
Громадське здоров'я
Політичні комунікації

реалізують за час навчання
хоча би один проект

отримують під час навчання
певний досвід роботи.

2000
студентів

*FTE

30% студентів
є учасниками програм
міжнародної мобільності100% студентів

Кількість наукових статтейКількість штатних викладачів Річна кількіть монографій

Студенти

Пріоритетні завдання:
«Єдина країна» – 
спільне майбутнє в 
дружбі і солідарності

Підвищити репутацію 
Університету та його 
вплив на українське 
суспільство на всіх 
рівнях (від сільських 
шкіл до урядових 
установ у Києві).

Реформа вищої освіти задля свободи, 
прозорості і гідності 

 УКУ повинен бути зразком вимогливого 
по якості університету, побудованого за 
принципом вільних наук (liberal arts), який 
дотримується міжнародних академічних 
стандартів і сповідує міждисциплінарний 
підхід до навчання і дослідження.

Розвивати найкращі практики студентської 
формації

Формувати студентів УКУ, як зрілих 
особистостей і носіїв місії університету, 
здатних до громадського лідерства та 
християнського служіння, емоційно і фізично 
здорових – шляхом створення динамічного і 
гнучкого навчального середовища, що могло 
би послужити моделлю для академічної 
реформи на національному рівні.

1 2 Нові програми для ефективного 
управління і здорового 
суспільства

Підготувати нові обличчя і 
вдихнути свіже мислення у сферу 
публічного служіння шляхом 
створення нових академічних 
програм в ділянці наук про життя, 
суспільних наук та інформаційних 
технологій, а також професійних 
тренінгів для здобуття знань і 
навиків публічного служіння.

Цілісне середовище 
для інновацій і 
соціальних змін

Здобути нові ресурси 
для соціальних змін і 
підвищити потенціал 
Університету для 
розвитку нових 
програм і прийому 
студентів.

3 4 5

У лютому 2015 року Сенат Українського католицького університету затвердив
Стратегію УКУ – 2020, зокрема: профіль Університету в 2020 році в якісних і кількісних показниках,
38 основних завдань, відповідальних  осіб, а також фінансову модель розвитку УКУ.Профіль УКУ – 2020



Міжнародні партнери УКУ
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ПАРТНЕРИ З РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

• Анонімні жертводавці (Європа)
Американська конференція католицьких єпископів (США)• 
Асоціація «Карітас» (Німеччина)• 
Глобальний договір ООН• 
Дієцезія Мантуї (Італія)• 
Конгрегація Східних Церков (Ватикан)• 
Кредитові спілки Самопомочі (США)• 
Міжнародна організація «Лярш» (Франція, Канада)• 
Організація NED (США)• 
Організація українців у Великобританії• 
Папська агенція CNEWA (США, Канада)• 
Пасторальний форум (Австрія)• 
Програма місії і світового служіння Протестантської Церкви Нідерландів• 
Союз українок америки (США)• 
Товариство Ісуса (Польща)• 
Українська католицька освітня фундація (США, Канада)• 
Українське релігійне товариство св. Софії (США, Великобританія, Італія, Бельгія)• 
Українські католицькі єпархії та парафії Північної Америки, Європи, Австралії• 
Українські Патріархальні товариства (США, Великобританія)• 
Утрехті Kerk in Actie• 
Фонд «Відродження» (Україна)• 
Фонд «Сейбр» (США)• 
Фонд Лінди та Генрі Бредлі (США)• 
Фундація «Допомога Церкві в потребі» (Німеччина)• 
Фундація «Кук» (США)• 
Фундація «Реновабіс» (Німеччина)• 
Фундація «Комунікантeс» (Нідерланди)• 
Фундація Генрі Науена (Голландія)• 
Фундація Джона Темплетона• 
Фундація Fidel Götz (Ліхтенштейн)• 
Фундація Конрада Аденауера• 
Фундація Oeuvre d Orient (Франція)• 
Фундація Марії Гулай-Ліон (США)• 
Фундація Ротшільда (Великобританія)• 
Фундація Serra International (США)• 
Фундація Тетяни і Омеляна Антоновичів (США)• 

АКАДЕМІЧНІ ПАРТНЕРИ

 Віденський університет прикладних наук менеджменту та комунікації (Австрія) •
 Університет Святого Хреста в Кельце (Польща)•
 Академія Іґнатіанум в Кракові (Польща)•
 Вармінсько-Мазурський Університет в Ольштині (Польща)•
 Варшавський університет (Польща)•
 Вища гуманітарна школа імені Короля Станіслава Лещинського (Польща)•
 Вюрцбурзький університет (Німеччина)•
 Європейський університет "Віадріна" (Німеччина)•
 Єпархія Мантова (Італія)•
 Єреванський державний університет (Вірменія)•
 Інститут національної пам’яті (Польща)•
 Інститут історії Польської академії наук у Варшаві (Польща)•
 Інститут Нюмана (Швеція)•
 Католицький університет  Айхштетт-Інгольштадт (Німеччина)•
 Католицький університет Америки (США)•
 Католицький Університет Івана Павла ІІ в Любліні (Польща)•
 Католицький університет Петера Пазмані (Угорщина)•
 Консорціум українських університетів та Варшавського університету (Польща)•
 Краківська академія імені Анджея Фрича Моджевського (Польща)•
 Ліонський католицький університет (Франція)•
 Лювенський католицький університет (Бельгія)•
 Міжнародний університет LCC (Литовська Республіка)•
 Опольський університет (Польща)•
 Папський богословський факультет у Варшаві, Collegium Bobolanum (Польща)•
 Папський католицький університет Парани (Бразилія)•
 Папський університет Івана Павла ІІ в Кракові (Польща)•
 Папський університет Комільясу (Іспанія)•

• Папський університет Саламанки (Іспанія)
 Педагогічний університет імені Сулхан Саба (Грузія)•
 Пряшівський університет (Словацька Республіка) •

• Український вільний університет в Мюнхені (Німеччина)
 Університет Вінніпегу (Канада)•
 Університет Нотр Дам (Луез Зук Мосбе, Ліван)•
 Університет Пассау (Німеччина)•
 Університет Перуджі (Італія)•
 Університет Санто Томаса (Філіппіни)•
 Університет св. Томаса (Міннесота, США)•
 Університетський коледж св. Марії в Калгарі (Альберта, Канада)•
 Фордемський університет (Нью-Йорк, США)•
 Хорватський католицький університет (Хорватія)•
 Центрально-східний державний університет в Іраті (UNICENTRO, Бразилія)•

ПАРТНЕРИ В РАМКАХ ПРОГРАМИ ЕРАЗМУС + 2015:

 Європейський університет «Віадріна» (Німеччина)•
 Міжнародний університет LCC (Литовська Республіка•
 Інститут Нюмана (Швеція)•

МІЖНАРОДНІ АСОЦІАЦІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ:

 Американська рада наукових товариств (США)•
 Американська рада з міжнародної освіти (США)•
 Асоціація католицьких коледжів та університетів (США)•
 Бібліотека Конгресу США•
 Європейська федерація католицьких університетів (FUCE)•
 Міжнародна комісія з історії і досліджень християнства (CIHES)•
 Міжнародна федерація католицьких університетів (FIUC - IFCU)•
 Програма академічних обмінів імені Фулбрайта (США)•
 Рада міжнародних наукових досліджень IREХ (США)•
 Український інститут в Лондоні (Великобританія)•

ІНШІ ПАРТНЕРИ:

 Collegium Orientale (Німеччина)•
 Гарвардський український дослідницький інститут (США)•
 Єврейський університет в Єрусалимі (Ізраїль)•
 Європейський коледж "Натолін" (Польща)•
 Інститут східнохристиянських студій ім. А. Шептицького при Університеті•

  св. Павла (Канада)
 Інститут української культури та освіти ім. Патріарха Йосипа Сліпого•

  (Аргентина)
 Канадський інститут українських студій (Едмонтон)•
 Католицький університет в Ружомберку (Словаччина)•
 Лілльський католицький університет (Франція)•
 Міжнародний богословський інститут з вивчення подружжя та родини•

  (Австрія)
 Нановік Інститут європейських студій (США)•
 Національний Еразмус+ офіс в Україні•
 Папська академія св. Ансельма (Італія)•
 Папський біблійний інститут (Італія)•
 Папський Григоріанський університет (Італія)•
 Папський орієнтальний інститут (Італія)•
 Папський патристичний інститут "АВГУСТИНІАНУМ" (Італія)•
 Папський салезіянський університет (Італія)•
 Папський університет св. Томи Аквінського "Анджелікум" (Італія)•
 Папський урбаніанський університет (Італія)•
 Паризький католицький університет (Франція)•
 Тілбурзький університет (Нідерланди)•
 Український інститут Нью-Йорку (США)•
 Університет Ave Maria (США)•
 Установа громадського мовлення Дойче Велле•
 Факультет "Artes Liberales" Варшавського університету (Польща)•
 Центр Aletti (Італія)•
 Центр візантійських студій (Румунія)•
 Центр українських історичних досліджень імені Петра Яцика (Канада)•
 Центральноєвропейський університет (Угорщина)•

 Швед М. Основи інклюзивної освіти: підручник

Перший в Україні підручник з основ інклюзивної 
освіти. Автор — професор кафедри загальної та 
соціальної педагогіки УКУ Марія Швед.

Пітер Померанцев. Нічого правдивого і все 
можливе

Книжка британського публіциста Пітера 
Померанцева в українському перекладі Андрія 
Бондаря вийшла в серії «Бібліотека Школи 
журналістики та медіакомунікацій УКУ». Видання 
визнано одним із найкращих видань XXII 
Форуму видавців.

«Мистецтво війни» Сунь-дзи

Перший україномовний 
переклад з давньокитайської 
трактату «Мистецтво війни» 
Сунь-дзи. Переклав книгу 
Сергій Лесняк, директор 
компанії «RR Commodities» 
(Шанхай), викладач із 
міжнародного бізнесу 
Львівської бізнес-школи УКУ, 
історик філософії Сходу.

Ранні Отці Церкви: Антологія

В антології представлено 
пласт християнських текстів, 
що не ввійшли в канон 
Нового Завіту. Він об’єднує 
твори І-ІІ століть, що 
належать до 
найрізноманітніших жанрів: 
богословські трактати, 
послання відомих єпископів 
до різних Церков, збірники 
церковних правил і настанов, 
апології на захист християнства, описи містичних 
видінь і розповіді про мучеництво ранніх християн.

У пошуках обличчя Божого: 
Введення у богослов’я ранньої 
Церкви

Книжка Р. Л. Вилкена «У 
пошуках обличчя Божого: 
Введення у богослов’я ранньої 
Церкви» присвячена розвитку 
християнського віровчення, 
духовності і суспільної думки 
епохи перших семи 
Вселенських соборів (І-VIII ст.)

22

 о. Богдан Прах  «Духовенство 
Перемиської єпархії та Апостольської 
адміністрації Лемківщини у 2-х томах: 
Том 1: Біографічні нариси (1939-1989). 
Том 2: Документи і матеріяли (1939-
1950)»

Праця присвячена історії Перемиської 
єпархії та Апостольської адміністрації 
Лемківщини в буремний і трагічний 
період 1939-1989 рр. Досліджуваний час 
– це роки, коли Церква пережила 

воєнне лихоліття, радянські, німецькі та польські репресії та насильну 
ліквідацію, ув’язнення, заслання та депортації духовенства і вірних.

Життєві долі 900 священиків, 12 000 унікальних фотографій, понад 100 
000 опрацьованих архівних документів, сотні інтерв’ю зі свідками 
пережитих репресій та їхніми родинами – джерельна база книжки.

Робота над книгами тривала понад 20 років.підходах.

Нові видання 

Більше інформації про видання УКУ —
на сайті видавництва: press.ucu.edu.ua
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