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Відкрий Україну

Фонд Арсенія Яценюка

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» – міжнародний фонд, заснований у липні 
2007-го року з ініціативи Арсенія Яценюка та Збіґнева Джимали для зміцнення  
та розвитку авторитету України у світі

НАШЕ ЗАВДАННЯ:
●  Піднесення міжнародного авторитету та популяризація України за кордоном
●  Сприяння розвитку міжнародної співпраці з Україною та публічної дипломатії

НАШИ ПРОГРАМИ:
●  Міжнародний діалог
●  Культурні горизонти
●  Молоді лідери
●  Відкрий себе

НАШЕ ГАСЛО – «ВІДКРИЙ УКРАЇНУ ДЛЯ СЕБЕ І ДЛЯ СВІТУ»

ВІДКРИЙ УКРАЇНУ ДЛЯ СЕБЕ
●   В Україні ми працюємо з молодою генерацією митців, науковців та громадських ліде-

рів, які прагнуть втілювати в життя суспільні зміни у різних регіонах
●   Українська молодь має потужний потенціал і ми намагаємося його посилити

ВІДКРИЙ УКРАЇНУ ДЛЯ СВІТУ
●  Ми бачимо Україну потенційним регіональним лідером у сфері безпеки. Щорічний 

Київський Безпековий  Форум та регулярні зустрічі дискусійних клубів є потужною 
платформою для міжнародної співпраці та розвитку публічної дипломатії України

●  Ми підтримуємо сучасні мистецькі  ініціативи та представляємо  їх українській та 
міжнародній громадськості. Фонд сприяє поширенню інформації про кращі зразки 
сучасного українського візуального мистецтва та літератури у європейському 
культурному просторі.
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Дорогі друзі!

Від щирого серця хочу подякувати всім, хто уважно слідкує за діяльністю Фонду 
«Відкрий Україну», а також брав участь у наших заходах. Окремо висловлюю 
вдячність нашим партнерам. Ми завжди відчували вашу підтримку, вона 
додавала нам натхнення, спонукала і мотивувала рухатися уперед. 

Дякую кожному, хто читає ці рядки. Вам цікаво знати про нас, ми зацікавлені у 
вашій громадянській позиції – значить ми одна команда. Ми разом прагнемо 
нових ідей, які робитимуть нашу країну сильнішою, безпечнішою, комфортною. 

З 2014 року, після Революції гідності, Україна почала складний шлях 
модернізації. Незважаючи на військову агресію Росії, окупацію частини наших 
територій, втрату значної частини економіки – було проведено багато реформ, 
які зменшили вразливість країни. Проте серйозні виклики залишаються і 
сьогодні, вимагаючи від нас постійно вдосконалюватися. 

Питання безпеки звучить актуально сьогодні для всього світу. У 2019 році ми провели вже 12-ий Київський 
Безпековий Форум. Його справедливо називають головним міжнародним форумом України. Наші форуми – не 
чиновницькі зібрання, не затхла бюрократія, це – живе спілкування з креативними людьми, інтелектуалами, 
авторитетами, які формують у країні лідерську думку. Ця лідерська, новаторська думка мусить мати майданчик, 
через який вона починає звучати у загальнонаціональному контексті. Наш форум і є цим майданчиком. 

Київський Безпековий Форум має ще одне важливе завдання – дати можливість молодим людям принести нові ідеї 
і бачення вирішення глобальних проблем, які стоять перед Україною і світом. Крім того, формувати середовище, 
де народжуватимуться нові лідери майбутнього. 

Нижче ви матимете можливість ознайомитися з усіма нашими досягненнями і планами на майбутнє. Нам 
справді є чим пишатися. У 2019 році Фонд значно розширив коло партнерів, серед яких – посольства, міжнародні 
організації, провідні аналітичні центри. 

Крім традиційних заходів, таких як Київський Безпековий Форум для молоді, Літня школа, серій Дискусійних 
клубів Open World та ранкових зустрічей Open Morning ми запровадили новий формат дискусій в регіонах. За 
підтримки Посольства Канади в Україні наша команда наприкінці минулого року організувала зустріч у Львові –  
Безпековий Форум молодих лідерів, в якому взяло участь понад 100 представників західного регіону країни. 
Надзвичайно вражений нашою молоддю – креативною, енергійною, патріотичною. 

У подальшому маємо намір продовжити традицію подібних зустрічей і в інших областях України. 

Хочу також відзначити роботу Фонду «Відкрий Україну» з надання подорожніх грантів для митців. Ми пишаємося 
нашою молоддю. Ви гідно презентуєте Україну. 

Підсумки роботи минулого року, досвід колективу Фонду – це основа для нових стандартів дільності. Ми відкриті 
до нових ідей і раді запросити усіх до співпраці. 

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:
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Цьогорічний Київський Безпековий Форум, що проходив 11-12 квітня, зібрав рекордну 
кількість учасників – понад 1000. Серед них – високі представники української держави та 
державного керівництва, дипломатії й експертного середовища із понад 20 країн світу.
«Невтомна хвиля: Стратегічний вибір України та Заходу» – назва 12-го Київського Безпекового 
Форуму.
Форум проходив між першим і другим туром президентських виборів, тому не випадково, що 
основна увага учасників була зосереджена на зовнішньополітичних і безпекових пріоритетах, 
які пропонують претенденти на посаду глави держави.
Під час 15 панельних дискусій Форуму було обговорено такі напрямки як: стратегічний вибір 
України і Заходу, політична, економічна, безпекова і культурна взаємозалежність України і 
західного світу.

Арсеній ЯЦЕНЮК,
Засновник Фонду «Відкрий 
Україну», Прем’єр-міністр 
України (2014-2016)
підкреслив, що демократичність 
виборів Президента 
України – це не просто вибір 
українського народу, «це ще й 
підтвердження того, що Україна 
є насправді європейською 
демократичною державою»: 
«Це стандарт високої якості 
і справжньої демократії».

Олександр 
ТУРЧИНОВ,
Секретар Ради 
національної 
безпеки та оборони 
України (2014-2019)
заявив, що «саме 
Росія виступає 
нині епіцентром 
руйнації безпекових 
пріоритетів у Європі».

Відкрий Україну

Фонд Арсенія Яценюка

МІЖНАРОДНИЙ ДІАЛОГ

ПРОГРАМА

12-ий Київський 
Безпековий Форум
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12-ий Київський 
Безпековий Форум

Петро ПОРОШЕНКО,
Президент України 
(2014-2019) 
відзначив, що «питання 
вступу до Євросоюзу і НАТО 
об’єднало українську націю, 
бо ЄС і НАТО починаються 
не там, де пролягають 
формальні кордони, 
Європа починається там, 
де панують європейські 
цінності, права людини, є 
повага до людської гідності, 
є високі стандарти життя».

Раймундас 
КАРОБЛІС,
Міністр 
національної 
оборони Литовської 
Республіки 
підкреслив, що 
«ми повинні 
бути терплячими. 
Реформи 
відбуваються, 
і ми маємо 
почекати, поки 
реформаторський 
марафон принесе 
свої плоди». 

Ендрю ВІЛСОН,
Професор українських студій, 
University College London
(Велика Британія)
відзначив, що «Україні треба 
набудувати якомога більше 
стосунків солідарності, і не 
лише з НАТО і ЕС. Чим більше –  
тим краще, бо буде менше 
небезпечних сценаріїв».

Володимир 
ГРОЙСМАН,
Прем’єр-міністр 
України (2016-2019) 
зазначив, що «з 2014 року, 
кожен уряд України, а 
я мав честь працювати 
спільно з Арсенієм 
Яценюком в першому уряді 
після Революції Гідності, 
і в парламенті, кожен 
взяв на себе величезну 
відповідальність за 
рішення. Саме для того, 
щоб здолати виклики».

Відкрий Україну

Фонд Арсенія Яценюка

МІЖНАРОДНИЙ ДІАЛОГ

ПРОГРАМА
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Александер 
ВЕРШБОУ, 
Старший науковий 
співробітник Atlantic 
Council (США)
зауважив, що «Україні 
не слід поспішати у 
питанні вступу до НАТО, а 
зосередитись на проведенні 
реформ та впровадженні 
стандартів Альянсу».

Роман ВАЩУК, 
Надзвичайний і Повноважний 
Посол Канади в Україні (2014-2019)
наголосив, що «Україна цілком 
може бути членом НАТО. У вас 
є всі інструменти досягнення 
привабливості для Альянсу.  
Але Україні треба рухатися дуже 
швидко – реформуватися й 
продемонструвати спроможність 
захистити себе. Канада 
допомагала й буде допомагати 
Україні за будь-яких умов».

12-ий Київський 
Безпековий Форум

Відкрий Україну

Фонд Арсенія Яценюка

МІЖНАРОДНИЙ ДІАЛОГ

ПРОГРАМА
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12-ий Київський 
Безпековий Форум

Відкрий Україну

Фонд Арсенія Яценюка

МІЖНАРОДНИЙ ДІАЛОГ

ПРОГРАМА

Цифри 
та факти:

Надя МАККОННЕЛЛ, 
Президент US-Ukraine 
Foundation (США) 
підкреслила, що «сьогодні Україна вже 
не слабка, вона набуває потенціалу, 
розуміє, що є більш потужною і 
незалежною. Україна стає активом, 
а не споживачем допомоги».

Андрій ПАРУБІЙ,
Голова Верховної Ради 
України (2016-2019)
відзначив, що «у сучасному світі 
безпека це не лише танки та зброя, 
головний, вирішальний і ключовий 
бій йде за серця і розум людей».

Джудіт ГОФ, 
Надзвичайний і Повноважний Посол 
Великої Британії в Україні (2015-2019)
запевнила, що «Велика Британія 
підтримує євроатлантичні прагнення 
України. Наше Міністерство 
оборони підтримує ваші зусилля по 
реформуванню. Кінцева мета України –  
це членство, але важливий і процес, 
завдяки якому посилюються інституції 
та зміцнюється обороноздатність».

1083 учасників

представники 35 країн світу 

80 спікерів

15 діючих міністрів 

116 членів Парламенту

112 дипломатів

60 молодих лідерів

301 акредитованих журналістів 

375 експертів
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Охоплення аудиторії  
у соцмережах:

202402

1025578

779153 

11271 унікальних переглядів 
сайту ksf.openukraine.org

2107 цитувань у медіа

Відкрий Україну

Фонд Арсенія Яценюка

МІЖНАРОДНИЙ ДІАЛОГ

ПРОГРАМА

Київський Безпековий Форум для молоді – платформа для обговорення молодими 
експертами актуальних питань міжнародних відносин та зовнішньої політики України. Мета 
форуму – посилення ролі нового покоління експертів, покращення їх вміння брати участь у 
процесі політичного аналізу та розвитку.

У 2019 році близько 100 молодих лідерів з усіх регіонів України, а також з Грузії, Німеччини та 
Польщі обговорили проблеми і виклики, які стоять перед міжнародними організаціями (ЄС, 
НАТО, ОБСЄ, ООН, РЄ). Тема цьогорічного Форуму: «Міжнародні організації на роздоріжжі 
між класицизмом і модернізмом. Альтернативне бачення».

7-ий Київський Безпековий 
Форум для молоді
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7-ий Київський Безпековий 
Форум для молоді

Відкрий Україну

Фонд Арсенія Яценюка

МІЖНАРОДНИЙ ДІАЛОГ

ПРОГРАМА

У межах програми Форуму 2019 року перед учасниками виступили Прем’єр-міністр України 
(2014-2016) та Засновник Фонду «Відкрий Україну» Арсеній ЯЦЕНЮК, міністр молоді та спорту 
України (2014-2019) Ігор ЖДАНОВ, заступник директора Центру інформації і документації 
НАТО в Україні Вікторія ЦІЄМІНІТЕ, представник Управління Верховного комісара ООН у 
справах біженців Пабло МАТЕУ, письменник та телеведучий Віталій ПОРТНІКОВ та інші.

Протягом двох днів, 21-22 лютого, учасники працювали в окремих групах над визначенням 
альтернативного погляду щодо діяльності класичних міжнародних організацій. Наприкінці 
другого дня Форуму групи презентували свої проекти та були відзначені сертифікатами участі 
у 7-му Київському Безпековому Форумі для молоді.
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ДІ 
ЛІД

ЕР
ИПРОГРАМА

• 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

23 учасника, з усіх регіонів України, три дні поспіль навчалися основам боротьби з 
маніпулятивними технологіями та розвивали навички захисту від пропаганди.
Метою цьогорічної Літньої школи було підвищення рівня критичного мислення 
та свідомого сприйняття медіа матеріалів. Тренінг проводили експерти топових 
організацій, які займаються дослідженням пропаганди, фейків та дезінформації –  
ГО «Інтерньюз-Україна», StopFake та видання UkraineWorld.org.

Місія:

Літня школа 
«Віртуалізація суспільної 
свідомості»

1918



Відкрий Україну

Фонд Арсенія Яценюка

МОЛОДІ ЛІДЕРИ

ПРОГРАМА

Круті та компетентні 
спікери, гарне 
й вмотивоване 
оточення, маса 
важливої інфи. Я 
справді щасливий, 
що подався на Літню 
школу #openua2019
Дякую, Open Ukraine!

Владислав Яценко 
(м. Дніпро)

Бачити 
пропаганду та 
фейки в ЗМІ –  
це емоційно 
неприємний 
момент, а от 
вигадувати їх та 
декламувати дуже 
навіть весело.
#openua2019

Анна Лоза  
(м. Житомир)

Друзі, розвивайте 
критичне мислення, 
перевіряйте факти, 
читайте і будьте 
уважними – ось 
найважливіші поради, 
як не пійматися на гачок 
брехні та пропаганди.
Дякую Open Ukraine 
за #openua2019

Галина Гичка  
(м. Ужгород)

Три дні школи «Віртуалізація суспільної 
свідомості» – done! Вдячність фонду 
Open Ukraine за те, що у свій спосіб 
творите молодь сильнішою і здатнішою 
реагувати на виклики сьогодення!

Наталка Ященко  
(с. Нова Басань, Чернігівська обл.)

Бомбезна! Магічна! 
Продуктивна! 
Організована! Саме так 
можна описати Літню 
школу «Віртуалізація 
суспільної свідомості» 
від Open Ukraine.

Анна Заскальна
(м. Львів)
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Сер Малкольм РІФКІНД вважає, що демократія є глобальним явищем у сучасному світі. Про 
це він сказав під час Дискусійного клубу «Відкрий світ».
Тема дискусії стосувалася питань європейської єдності та співпраці Великої Британії  
і України. Модератором зустрічі виступив відомий телеведучий Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ.
У своєму виступі сер Ріфкінд підкреслив, що в Україні проходять очевидні демократичні 
зміни. Доповідач також висловив думку стосовно сучасних політичних процесів, які відбува-
ються у Європі та світі.

Дискусійний клуб 
«Відкрий світ»
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Науковий співробітник Центру США і Європи Інституту Брукінгса (США) Стівен ПАЙФЕР  
в рамках Дискусійного клубу обговорив з присутніми особливості американської політики 
та перспективи відносин України та США.
Стівен Пайфер висловив переконання, що теперішня підтримка американського уряду для 
України є доволі сильною. «Конгрес продовжує сприяти в наданні військової допомоги. 
Якщо ми хочемо бачити Україну стабільною, незалежною та демократичною, то нагадаю, 
що це в наших інтересах. Ця допомога ще важлива і тим, що являється сигналом для Росії», 
– підкреслив гість.
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Фонд «Відкрий Україну» у 2019 році продовжив новий формат регулярних ранкових зустрі-
чей для молодих лідерів з відомими державними діячами, представниками дипломатичного 
сектору, культурного та експертного середовищ. Метою таких зустрічей є створення відкри-
того простору для спілкування та обміну думками між публічними особами і молоддю.

Народний депутат України 
(2014-2019) Андрій ТЕТЕРУК роз-
повів присутнім Open Morning 
про секрети власного успіху –  
чому актуальним є самовдоскона-
лення та як розвиватися в умовах 
конкуренції.
Ранок народного депутата роз-
починається з фізичної зарядки, 
сніданку і, обов’язково, з обіймів 
дружини та дітей. «Це наша сі-
мейна традиція», – поділився пан 
Андрій.

Ранкові зустрічі  
«Open Morning»

На зустрічі Open Morning в.о. Мі-
ністра охорони здоров`я України 
(2016-2019) Уляна СУПРУН поділи-
лася власними думками стосовно 
реформування медичної системи 
в Україні та викликами перед яки-
ми стоїть українське суспільство.
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Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» за підтримки Посольства Канади в Україні 
провів Безпековий Форум молодих лідерів. 
Тема Форуму стосувалася міжнародної коаліції на підтримку України. У центрі розмови була 
російська агресія проти України і війна на Донбасі.
Перед учасниками виступили Прем’єр-міністр України (2014-2016) та Засновник Фонду 
«Відкрий Україну» Арсеній ЯЦЕНЮК, Міністр екології та природніх ресурсів України (2016-
2019) Остап СЕМЕРАК, Голова Представництва НАТО в Україні Александер ВІННІКОВ, 
Новопризначена Посол Канади в Україні Лариса ГАЛАДЗА, Надзвичайний та Повноважний 
Посол Володимир ВАСИЛЕНКО, та інші.

Безпековий Форум 
молодих лідерів
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Це перша регіональна зустріч, яка є своєрідним продовженням Безпекового Форуму для 
молоді, що традиційно проводиться в Києві. Сім років поспіль, понад 500 заявок щороку – це 
стало стимулом розвивати інтелектуальні дискусії в регіонах України. Участь у форумі взяли 
100 переможців конкурсу із західних областей України.

Переконані, що залучення молодих людей з різних куточків України має спрацювати як 
освітній проект і водночас як мобілізаційний захід для інтелектуального потенціалу країни.
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• Особистісний розвиток та зміцнення власної освіти

• Самовдосконалення та внутрішній розвиток суспільства

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» організував презентацію нової книги 
відомого психотерапевта з 20-річним досвідом Валерія ДОРОЖКІНА. Книга під 
назвою «Про Внутрішнього злочинця» розкриває природу людської психіки та 
є систематизацією історій, випадків і рефлексій життєвого досвіду, розказаних 
у терапевтичному кабінеті.

Місія:
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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 Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» організував святковий концерт 
класичної музики для друзів та партнерів Фонду.
Захід відбувся у «Мистецькому салоні» Київського національного університету 
імені Т. Шевченка.
Перед гостями виступив український музикант-віртуоз і джазовий композитор 
Павло ІГНАТЬЄВ. У виконанні Павла прозвучали композиції Баха, Бетховена, 
Шопена, Пуччіні. Митець виконав музичні твори на різдвяну тематику, а також 
представив авторські композиції.

Місія:
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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 2019 році надано 11 подорожніх 
грантів, які отримали: 

Міні-гранти для митців 

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

Нікон 
РОМАНЧЕНКО, 
режисер
Участь у програмі 
Berlinale Talents, 
яка проходила у 
період проведення 
всесвітньо відомого 
кінофестивалю 
Berlinale 
Німеччина

Максим 
НАКОНЕЧНИЙ,
режисер, продюсер
Відвідав навчальну 
програму для 
продюсерів 
документального 
кіно «Eurodoc»
Франція

Любов 
ДУРАКОВА,
кінорежисерка
Участь у зустрічі 
«Meeting Point –  
Vilnius»
Литва

Семен 
МОЗГОВИЙ,
режисер, 
сценарист
Презентація фільму 
на кінофестивалі 
Full Frame IDFF
США

Остап 
МАНУЛЯК,
композитор
Участь у фестивалі 
ISCM World Music 
Days Tallinn
Естонія

Аліна 
ГОРЛОВА,
режисерка 
Участь в освітній 
програмі CIRCLE 
Women Doc 
Accelerator
Чорногорія

Дмитро 
САРАТСЬКИЙ,
композитор
Участь у театраль-
ному фестивалі 
Edinburgh Festival 
Fringe
Шотландія

Єлизавета 
СМІТ,
режисер-по-
становник
Участь у воркшопі 
TorinoFilmLab (TFL) 
Extended 2019
Італія

Надія 
ПАРФАН,
кінорежисерка
Презентація фільму 
на фестивалі 
документального 
кіно Astra
Румунія

Анастасія
ФАЛІЛЕЄВА,
режисерка ані-
маційного кіно
Представлення 
анімаційної стрічки 
на міжнародному 
фестивалі анімацій-
ного кіно «Рекс» 
(REX Animation 
Film Festival)
Швеція
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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 наглядової ради 
АТ «Альфа-Банк» (Укра-
їна), Голова постійного 
представництва України 
при Європейському Союзі 
(2000-2008)

Антон 
ШКУРО
Заступник директора з 
питань комунікації 

Андрій 
КУРКОВ
Письменник, журналіст, 
кіносценарист

Світлана
ВОЙЦЕХОВСЬКА
Народний депутат
України (2014-2019)

Оксана 
МАНЧУЛЕНКО
Менеджер програм

Микола 
РЯБЧУК
Письменник, публіцист, 
критик, почесний  
президент Українського 
ПЕН-клубу

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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Партнерам:
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Ми також хочемо засвідчити свою повагу:
Україна, 04071, Київ, вул. Верхній Вал, 4-В, оф. 501
тел.: (044) 359 18 40
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