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1. Створення і розвиток програм 

 розвиток філософсько-богословського факультету 

 розбудувати факультет наук про здоров’я 

- відкрити магістерки з фізичної терапії та ерготерапії 

- створити Реабілітаційний центр 

 запровадити програму Artes Liberales на гуманітарному факультеті 

 відкрити бакалаврську програму з політики, економіки і філософії 
 

2. Наукова діяльність 

 розробити стратегію наукового розвитку УКУ і реорганізувати науковий відділ 

 реалізація дослідницької програми «Київське християнство» 

 реалізація дослідницької програми з богослов’я 

 реалізація грантової програми від Фонду «Повір у себе» 

 розвиток Інституту історії Церкви 
 

3. Підвищення потенціалу для розвитку програм і прийому студентів 

 створити потужний центр підбору і професійного розвитку персоналу 

- знайти відповідних осіб на керівні позиції 

- розпочати роботу з кадровим резервом за ключовими позиціями 

- запровадити інститут керівників програм і їх співпраці з іншими підрозділами 

 здійснити заходи для посилення самозарадності і розвитку лідерства  студентів 

 вдосконалити систему набору студентів на магістерські програми 

 завершити будівництво Центру митрополита Андрея Шептицького і здійснити 

переселення 
 

4. Формація та вплив на суспільство 

 участь у реалізації Стратегії УГКЦ 2020 

- відкриття Центру Андрея Шептицького і сучасна виставка про митр. Андрея 

- відзначення 125-ліття з дня народження патріарха Йосифа Сліпого 

 посилити працю над інтеграцією студентів, викладачів і працівників у здійснення 

місії УКУ та щодо їх більш активної участі в духовній формації 

- запровадити програму духовної формації для студентів магістерських програм 

- стимулювати ініціативу і самозарадність студентів у справі духовної формації 

- запровадити ціннісний рух служіння вбогим 

 активізувати Асоціацію випускників УКУ 

 розширити діяльність в Києві 

 втілити концепцію діяльності Душпастирського центру на вул. Стрийській 
 

5. Впровадження стратегії і фінансова модель 

 розробити план розвитку та використання інфраструктури УКУ на всіх земельних 

ділянках, включно з плануванням будівництва Колегіуму ІІ та інших академічних 

будинків 

 каскадування цілей 2020 на рівні факультетів і проекція у вигляді бюджетів 

 отримати держзамовлення на окремі навчальні програми 

 розробити концепцію нової кампанії з розвитку Університету 


