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Шановні друзі, колеги, однодумці!

Минув складний рік, але в Україні і досі триває війна. Незважаючи на це ми 
продовжуємо змінювати країну. Ми вдячні світові за підтримку.

Достойне місце у впровадженні змін займає і Фонд «Відкрий Україну». 
Дякую команді Фонду за наполегливу працю. Ціную їхню активну позицію 
та налаштованість на результат.

У 2018 році знову було підтверджено унікальний статус Київського 
Безпекового Форуму, як потужної дискусійної платформи України. Ми 
розвиваємось і впевнено здобуваємо визнання в усьому світі.

Ми провели надзвичайно представницький Форум за участю 
високоповажних державних діячів. Серед них: Прем’єр-міністр Литви 
Саулюс Скверняліс, Прем’єр-міністр Молдови Павел Філіп, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, 
Спеціальний Представник Президента та Уряду Турецької Республіки Сулейман Сойлу, Державний Секретар 
Міністерства закордонних справ Румунії Дануц Себастіан Некулаеску, заступник міністра оборони США 
з питань міжнародної безпеки Роберт Карем, міністр національної оборони Литовської Республіки 
Раймундас Каробліс, заступник cекретаря Ради національної безпеки та оборони Грузії Теона Акубардія, 
Державний Секретар Міністерства закордонних справ Республіки Польща (2006-2007) Павел Коваль, 
міністр національної оборони Республіки Польща (2007-2011) Богдан Кліх, Міністр закордонних справ Чехії  
(2007-2009, 2010-2013) Карел Шварценберг, заступник міністра закордонних справ Японії (2011-2012) Казуюкі 
Хамада, Постійний представник США при НАТО Кей Бейлі Хатчісон, Державний Секретар Великобританії 
у закордонних справах (1995-1997) сер Малкольм Ріфкінд, Надзвичайний та Повноважний Посол Канади в 
Україні Роман Ващук, Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Польща в Україні Ян Пєкло, старший 
науковий співробітник Центру США і Європи Інституту Брукінгса (США) Стівен Пайфер, директор Центру 
європейських добросусідських студій, Європейський Комісар з регіональної політики (2004) Петер Балаш, 
голова Центру прогресивних досліджень національної безпеки (Сінгапур) Шаші Джаякумар, президент 
французького Центру вивчення і дослідження політичних рішень Ніколя Тензер. Нам приємно, що в знак 
поваги до України вже другий рік поспіль учасником Форуму виступає Заступник генерального секретаря 
НАТО Роуз Геттемюллер.

Продовжуючи інтелектуальні обговорення ми запровадили Дискусії Київського Безпекового Форуму за 
участю – посла США в Україні Марі Йованович, посла Канади в Україні Романа Ващука, голови представництва 
НАТО в Україні Александера Віннікова. 

Поряд з інтелектуальними дискусіями ми продовжуємо підтримувати талановитих українців надаючи  
їм подорожні гранти для участі в міжнародних фестивалях та виставках.

Переконаний, що Україна повинна бути сильною. Яка Україна є сильною? Та, яка бореться проти російської 
агресії, бореться за свою незалежність. Україна, яка є частиною сім’ї Європейського Союзу і членом НАТО. 
2019 рік несе нові завдання з якими ми також повинні успішно впоратися.

Бажаю усім нам успіху. Вірю, що кожна добра справа в Україні не мине безслідно, сприяє появі нових 
паростків успішної України.

Україна переможе!

З повагою,

Арсеній Яценюк

МІЖНАРОДНИЙ ДІАЛОГ
ПРОГРАМА

• Забезпечити участь України у європейському дискурсі з ключових політичних,        
безпекових та соціально-економічних питань

• Посилити розуміння міжнародним співтовариством тих процесів, які відбуваються 
в українському суспільстві

Місія:



12-13 квітня 2018 року в Києві проходив 11-ий Київський Безпековий Форум під назвою 
«реГЕНЕРАЦІЯ БЕЗПЕКИ: ПЛАН ДЛЯ СВІТУ, РЕГІОНУ ТА УКРАЇНИ». Цьогорічними 
учасниками Форуму були Прем’єр-міністри України, Литви, Молдови, нинішні та 
колишні керівники Міністерств оборони країн ЄС, США, Грузії, високі представники 
Європейських парламентів, високопоставлені дипломати Сполучених Штатів, Великої 
Британії, Німеччини, провідні безпекові експерти з Вашингтона, Брюсселя, Парижа.

Арсеній ЯЦЕНЮК,
Засновник Фонду «Відкрий 
Україну», Прем’єр-міністр 
України (2014-2016)
підкреслив, що «захист 
країн-членів НАТО і 
України в майбутньому – 
це не тільки прописана 
на папері стаття 5 
Вашингтонського 
договору, а це й 
реалізація цієї статті».

Петро 
ПОРОШЕНКО,
Президент України
«переконаний, що 
Ахіллесовою п’ятою 
Росії є саме її агресія 
проти України… Шлях 
до перемоги, безумовно 
пролягає через нашу 
перемогу в Україні».
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МІЖНАРОДНИЙ ДІАЛОГ
ПРОГРАМА

11-ий Київський 
Безпековий Форум



11-ий Київський 
Безпековий Форум

Володимир 
ГРОЙСМАН,
Прем’єр-міністр України
зазначив, що 
«міжнародна спільнота 
має врешті-решт вжити 
чіткі та адекватні 
дії, щоб зупинити 
агресивну Росію, яка 
несе загрозу усьому 
цивілізованому світу». 

Павел ФІЛІП,
Прем’єр-міністр 
Республіки Молдова
підкреслив, що нинішнє 
безпекове середовище 
в регіоні Східної Європи 
«знаходиться під впливом 
постійних змін, які самі 
по собі вже генерують 
нові виклики і загрози».

Сулейман СОЙЛУ,  
Спеціальний представник 
Президента та Уряду 
Турецької Республіки, 
Міністр внутрішніх справ
зазначив, що «країни світу 
повинні комплексно оцінювати 
ситуацію та розглядати 
безпеку у ширшому контексті, 
ніж просто безпеку своїх 
національних кордонів».

Саулюс 
СКВЕРНЯЛІС,
Прем’єр-міністр 
Литовської 
Республіки вважає, 
що «міжнародні 
партнери мають 
надавати Україні 
летальну зброю». 
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11-ий Київський 
Безпековий Форум 

Заступник генерального секретаря 
НАТО Роуз ГЕТТЕМЮЛЛЕР відмітила, 
що «багаторічний досвід України в 
протидії гібридним загрозам з боку 
Росії є дуже цінним для НАТО». «Я 
хотіла би сказати, наскільки НАТО 
очікує, щоб повчитися вашого 
досвіду, ми були дуже раді, що 
минулого року було сформовано 
спільну платформу України і НАТО 
щодо протидії гібридним загрозам. 
Це важливий елемент того, як НАТО 
могло б у вас повчитися».

Заступник Міністра оборони США з питань міжна-
родної безпеки Роберт КАРЕМ зауважив, що «Укра-
їна стала ціллю для багатьох із цих загроз з боку 
Росії і використовується як певна лабораторія для 
випробування нових видів зброї та кіберзасобів». 
Поруч з військовими засобами проти України, Росія 
також використовує енергетику, свідченням цього 
було скорочення подачі газу через Україну у ми-
нулому місяці. Також спрямованим проти України 
є і проект «Північний потік-2». «США виступають 
проти цього проекту, який суперечить інтересам 
України і глобальної безпеки».

Міністр національної обо-
рони Литовської Республіки  
Раймондас КАРОБЛІС наго-
лосив на важливості надання 
практичної підтримки Україні, 
яка «потрапила під удар реві-
зіоністської політики Росії». 
«Росія хоче тримати Україну 
у своїй сфері впливу та відме-
жувати її від євроатлантичного 
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Київський Безпековий 
Форум для молоді
Понад 70 молодих лідерів, студентів, громадських активістів із різних регіонів України, а також 
молоді спеціалісти з Польщі та Німеччини стали учасниками 6-го Київського Безпекового 
Форуму для молоді, який відбувся 10-11 лютого 2018 року в Києві.

Учасники мали змогу послухати виступи відомих експертів, поспілкуватися з ними та 
подискутувати між собою. Серед запрошених спікерів були: міжнародний експерт у сфері 
інформаційної безпеки Центру аналізу європейської політики Коріна РЕБЕГА (США), представник 
Центру стратегічних комунікацій НАТО Беата БІАЛИ (Латвія), представник Європейського 
космічного агентства Пол ХОНІГ, політичний експерт Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ та інші.
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Дискусії Київського 
Безпекового Форуму
Влітку 2018 року Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» організував Дискусії Київського 
Безпекового Форуму на тему: «Що варто очікувати від Саміту НАТО 2018 року?». Спікерами 
Дискусії виступили Прем’єр-міністр України (2014-2016) Арсеній ЯЦЕНЮК, посол США в 
Україні Марі ЙОВАНОВИЧ, посол Канади в Україні Роман ВАЩУК, Голова представництва 
НАТО в Україні Александер ВІННІКОВ.

Арсеній ЯЦЕНЮК, 
Засновник Фонду «Відкрий 
Україну», Прем’єр-міністр 
України (2014-2016)
наголосив, що «Україна, 
борючись проти російської 
збройної агресії, захищає кордони 
не тільки України, але і кордони 
Європи». «Ми сьогодні стоїмо 
на форпості демократичного 
світу», – додав Арсеній ЯЦЕНЮК.

Марі ЙОВАНОВИЧ, 
Посол США в Україні 
відзначила, що «Україна 
має досить спроможні 
збройні сили, і ми бачимо, 
як за останні чотири роки 
вони змінились. Ми розра-
ховуємо побачити таку ж 
еволюцію протягом на-
ступних чотирьох років». 

Александер ВІННІКОВ,  
Голова представництва 
НАТО в Україні 
зауважив, що на майбут-
ньому саміті НАТО ще раз 
підтвердять подальшу 
підтримку реформ в 
Україні і «зміцнення 
української обороноздат-
ності та здатності забез-
печити свою безпеку».

Роман ВАЩУК, 
Посол Канади в Україні 
підкреслив, що «на 
саміті Альянсу важливим 
питанням буде 
підтвердження єдності 
країн-членів НАТО».
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• Допомагати молодим людям реалізовувати проекти, спрямовані на впровадження 
змін в Україні

• Сприяти небайдужій молоді, чия успішна робота націлена не лише на власну кар’єру, 
але й на покращення життя суспільств

У 2018 році учасниками Дискусійного клубу стали керівники Представництв 
Міжнародних організацій в Україні таких як: ООН, ЄС, МВФ. Також присутні 
Дискусійного клубу «Відкрий світ» мали змогу поспілкуватись з американським 
сенатором Крісом СТЕЙНІГЕРОМ, японськими науковцями – доцентом 
Йокогамського університету Макото СЕТА та професором економіки Йошіхіко ОКАБЕ.

Місія:

Дискусійний клуб 
«Відкрий світ»
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Голова представництва Євро-
пейського Союзу в Україні Хюг 
МІНГАРЕЛЛІ заявив, що «зараз 
ми підтримуємо зусилля з уре-
гулювання конфлікту на плат-
формі Мінських угод, а також 
у «нормандському форматі». 
Відверто кажучи, поки що не вда-
лося досягти у цьому суттєвого 
прогресу. Але ми розглядаємо 
мінську платформу як єдиний на 
цей час шлях до діалогу, і буде 
лише гірше, якщо ми не зможемо 
такий діалог підтримувати з тих 
чи інших причин». 

Спеціаліст із міжнародного мор-
ського права, доцент Йокогамського 
університету Макото СЕТА поспіл-
кувався з присутніми на тему: «Вер-
ховенство права в Океанах: погляд 
японських вчених». Обговорюючи 
актуальні питання, що стосуються 
України, японський вчений висловив 
думку, що «Україна має високі шан-
си виграти позов проти Росії за по-
рушення Конвенції ООН з морського 
права».

Постійний представник Між-
народного валютного фонду 
в Україні Гьоста ЛЮНГМАН 
підкреслив, що в Україні сьо-
годні важливо зберегти вже 
здобуту макроекономічну 
стабільність. Такі обставини 
сприятимуть зростанню та 
процвітанню в Україні.

Американський полі-
тичний діяч, сенатор із 
Канзасу Кріс СТЕЙНІГЕР 
поділився досвідом США 
та думками і порадами 
про формування відкри-
тої, справедливої і про-
зорої економіки. Сенатор 
розповів про особливості 
роботи американського 
уряду та тенденції гро-
мадської думки у США.
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Постійний представник Програми Розвитку ООН в Україні Оснат ЛУБРАНІ та представник 
Управління Верховного комісара ООН у справах біженців Пабло МАТЕУ в рамках Дискусій-
ного клубу обговорили низку питань, які стосуються гуманітарної, освітньої, міграційної та 
медичної сфер в Україні. Представники ООН запевнили, що реалізація проектів розбудови 
миру для населення, що проживає на підконтрольних територіях, а також надання гуманітар-
ної допомоги для населення, що проживає на тимчасово окупованих територіях Донецької 
та Луганської областей та поблизу лінії розмежування, є пріоритетними для ООН в Україні.
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Ранкові зустрічі 
«Open Morning»
Фонд «Відкрий Україну» у 2018 році започаткував новий формат регулярних ранкових зустрічей 
для молодих лідерів з відомими державними діячами, представниками дипломатичного 
сектору, культурного та експертного середовищ. Метою таких зустрічей є створення відкритого 
простору для спілкування та обміну думками між публічними особами і молоддю.

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий 
Україну» спільно з Представни-
цтвом Фонду ім. Фрідріха Еберта 
в Україні організували «Open 
Morning» з німецьким політиком 
Йоханнесом ШРАПСОМ.

Міністр молоді та спорту України 
Ігор ЖДАНОВ розповів про свої 
секрети успіху під час «Open 
Morning». На зустрічі молодь мала 
змогу отримати порцію мотивацій-
них порад від українського міністра.

Про те, як і з чого почи-
нається день відомого 
журналіста та телеведучого 
Віталія ПОРТНІКОВА, при-
сутні дізналися на черговій 
ранковій зустрічі «Open 
Morning».



Відкрий Україну

Фонд Арсенія Яценюка

МОЛОДІ ЛІДЕРИ

ПРОГРАМА

Відомий політтехнолог, жур-
наліст та телеведучий Тарас 
БЕРЕЗОВЕЦЬ поділився влас-
ним рецептом вдалого ранку 
і зазначив, що «сніданок - це 
чи не найголовніша справа 
дня, тому його варто починати 
правильно».

Директор Центру інформації та до-
кументації НАТО в Україні Барбора 
МАРОНКОВА обговорила з присутніми 
«Open Morning» питання актуальних 
викликів, які стоять перед українським 
суспільством.

Керівник та засновник ме-
дичної платформи INgenius 
Іванка НЕБОР зізнається, що, 
пізнаючи досвід функціону-
вання медичної галузі в інших 
країнах, розвиваються не тіль-
ки власні навички лікаря, але 
й виникає унікальна можли-
вість допомогти рідній країні.
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Молодіжна рада Фонду YouThink
Молодіжна Рада Фонду «Відкрий Україну» складається зі студентів, представників громадських 
організацій та активних громадян, віком від 18 до 35 років.
Члени Ради об’єднані спільною метою задля вирішення простих та водночас нагальних для 
нашої країни питань з власної ініціативи та на волонтерських засадах.

Вже третій рік поспіль, напередодні новорічних та різдвяних свят тисячі українських діток, 
які позбавлені батьківської опіки отримують книжкові подарунки, теплі обійми і справжній 
казковий настрій. Цей рух вже встиг набути неабиякого розмаху і популярності в кожному 
куточку України. Загалом, учасниками акції стали понад 300 небайдужих осіб, а до дитячих 
будинків відправлено понад 7000 книг.

Приєднуйся до Всеукраїнського благодійного флешмобу

Ч А С  Т В О Р И Т И  Д И В А !

Відкрий Україну

Фонд Арсенія Яценюка

#ПОДАРУЙКАЗКУ



Літня школа 
«Арт-простір безпеки»
16 громадських активістів, молодих спеціалістів, студентів із різних областей України взяли 
участь в Літній школі «Арт-простір безпеки», організованій Фондом Арсенія Яценюка 
«Відкрий Україну».
Упродовж трьох днів молодь навчалася розвивати лідерські якості, дискутувала та формувала 
спільний проект. В останній день Літньої школи учасники представили результати своїх 
напрацювань. Ними стали відеоматеріали про місто Львів.
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• Презентація культурних здобутків сучасної України закордоном
• Посилення співпраці між культурним середовищем України та Європи, покращення 

взаємодії українських та іноземних митців, інтеграція українського мистецтва у 
світовий контекст

Фонд «Відкрий Україну» надає міні-гранти на подорожні витрати для митців 
задля обміну мистецьким досвідом на міжнародному рівні та покращення 
взаємодії українських й іноземних митців. У 2018 році надано 20 подорожніх 
грантів, які отримали:

Місія:

Міні-гранти для митців 

Мар’яна
ЯРЕМЧИШИНА,
мисткиня
Участь у 
майстер-класі 
«Cleaning the 
House»
Німеччина 

Вадим 
ДАНЬШИН,
вокаліст
Участь у фестивалі 
старовинної музики
Італія 

Андрій 
БЕНИЦЬКИЙ,
редактор
Участь у фестивалі 
коміксів Fumetto
Швейцарія

Берберян 
АНДРАНІК,
режисер
Участь у Канн-
ському кінофес-
тивалі «Festival 
de Cannes»
Франція

Олена 
АВДЄЄВА,
художниця
Участь у фести-
валі цифрового 
мистецтва та 
медіа-культури 
«Ars Electronica»
Австрія

Іван 
СВІТЛИЧНИЙ, 
художник
Участь у Міжна-
родному фестивалі 
цифрового мисте-
цтва та культури 
Transmediale 
Vorspiel
Німеччина

Дар’я 
ЦИМБАЛЮК,
художниця
Участь у виставці 
«Жінка має успад-
кувати Землю» 
(«Woman Shall 
Inherit the Earth»)
Велика Британія

Ілля 
ГЛАДШТЕЙН,
продюсер
Участь у конкурсі 
короткометражних 
документальних 
фільмів IF/THEN
Чеська Республіка

Ігор 
ЧЕКАЧКОВ, 
фотограф
Відвідування 
творчої Pезиденції 
Cassis Art Residency 
для роботи над 
фотокнигою 
Франція

Дмитро 
СУХОЛИТКИЙ- 
СОБЧУК,
режисер, 
сценарист
Презентація фільму 
на Варшавському 
Міжнародному 
кінофестивалі
Польща 

Андрій 
ШОЛТЕС,
письменник
Презентація книги 
та читання лекцій
Польща 

Олена 
СІЯТОВСЬКА,
художниця
Представлення 
персональної 
виставки «0,99 zł»
Польща

Сергій ПУДІЧ,
режисер
Участь у кінофес-
тивалі «Sound & 
Image Challenge 
Short Film Festival»
Китай

Марія 
СТОЯНОВА,
режисерка
Участь у фести-
валі «Open City 
Documentary 
Festival»
Велика Британія
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• Особистісний розвиток та зміцнення власної освіти

• Самовдосконалення та внутрішній розвиток суспільства

Фонд «Відкрий Україну» провів лекцію доктора психологічних наук, 
практикуючого психотерапевта Валерія ДОРОЖКІНА на тему: ««Погані» дівчата 
не чекають 8 Березня».

Місія:
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ФОНД «ВІДКРИЙ УКРАЇНУ»

Наглядова рада: Команда Фонду:

Правління:

Терезія 
ЯЦЕНЮК
Голова Наглядової
ради Фонду 
«Відкрий Україну»

Раміна 
ШУТ
Директор

Роман 
ШПЕК
Голова правління Фон-
ду «Відкрий Україну», 
Голова постійного пред-
ставництва України при 
Європейському Союзі 
(2000-2008)

Антон 
ШКУРО
Заступник директора з 
питань комунікації 

Андрій 
КУРКОВ
Письменник

Світлана
ВОЙЦЕХОВСЬКА
Народний депутат
України

Оксана 
МАНЧУЛЕНКО
Менеджер програм

Микола 
РЯБЧУК
Науковий працівник
Українського центру
культурних досліджень

Наталя 
ГРЕБЕНИК
Доцент кафедри банків-
ської справи Університету
Банківської Справи при
Національному банку
України

Анжеліка 
ПАВЛЮК
Асистент програм

Данило 
ЛУБКІВСЬКИЙ 
Дипломатичний радник 
Прем’єр-міністра України 
(2015-2016), заступник      
Міністра закордонних 
справ України (2014)
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НАШІ ПАРТНЕРИ

Ми дякуємо за підтримку
в 2018 році:

Фонду Віктора Пінчука
Фонд Віктора Пінчука – це незалежний приватний міжнародний благодійний фонд, 
що базується в Україні. На сьогодні Фонд оперує більш ніж 20 проектами в різних 
галузях суспільного життя, включаючи охорону здоров’я, освіту, мистецтво, розвиток 
громадянського суспільства і філантропію та глобальну інтеграцію.

Чорноморському трасту регіональної співпраці Фонду Маршалла
Чорноморський траст регіональної співпраці Фонду Маршалла започаткований у 
2007 році. Траст співпрацює з різними донорами для надання субсидій організаціям 
Чорноморського регіону, які сприяють розвитку регіональної співпраці, громадянського 
суспільства і демократичних засад.

Регіональному представництву Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі
Фонд ім. Фрідріха Еберта є найстарішим політичним фондом Німеччини. Фонд – 
некомерційна установа, яка поділяє цінності соціальної демократії та справедливості, 
а також бере активну участь у поширенні політики свободи, солідарності та соціальної 
справедливості у всьому світі.

Королівському інституту міжнародних відносин Четем Хауз
Протягом дев’яноста років Четем Хауз є домівкою Королівського інституту міжнародних 
відносин. Місія організації – бути провідною світовою інституцією, що здійснює 
незалежний аналіз, організовує інформативні дебати та продукує переконливі ідеї 
щодо того, як будувати процвітаючий та безпечний світ для всіх.

Центру інформації та документації НАТО в Україні
Центр інформації та документації НАТО в Україні (ЦІНД) відкрився у Києві у 1997 році 
з метою поліпшення інформованості про НАТО та взаєморозуміння між Україною та 
НАТО. Центр надає інформацію, сприяє проведенню досліджень, а також фінансує 
здійснення проектів громадянами України та організаціями за темами, пов’язаними з 
діяльністю НАТО.

Україна, 04071, Київ, вул. Верхній Вал, 4-В, оф. 501
тел.: (044) 359 18 40

www.openukraine.org

�e Black Sea Trust 
for Regional Cooperation

• МІЖНАРОДНИЙ ДІАЛОГ

• КУЛЬТУРНІ ГОРИЗОНТИ

• МОЛОДІ ЛІДЕРИ

• ВІДКРИЙ СЕБЕ

• ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ
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