
                                                                                                                                                           

Ще шестеро українців отримали від Western NIS Enterprise Fund гранти на 
навчання в провідних університетах США 

 
КИЇВ, 26 червня 2018 р. – В рамках програми SEED Grant фонд Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) 
надав шістьом талановитим українцям гранти на навчання в провідних університетах США. Програма 
SEED Grant була започаткована фондом WNISEF у 2015 році з метою надання українцям та 
молдованам стипендій, що покриватимуть до 100% вартості навчання за напрямами MBA (магістр 
ділового адміністрування), MPA (магістр державного управління) та LLM (магістр права) у провідних 
американських університетах. 

У 2018 році з загального числа стипендіатів три студенти навчатимуться за програмою МВА, два за 
програмою LLM, і один – за програмою MPA. Вони здобуватимуть знання в кращих університетах 
США, зокрема в Гарвардській школі бізнесу, в школі бізнесу Хаас при Каліфорнійському університеті  в 
Берклі, у вищій школі менеджменту імені Семюела Джонсона при Корнелльському університеті, 
школі права Корнелльського університету та школі державного управління імені Джона Ф. Кеннеді 
при Гарвардському університеті. 

«Ми раді і надалі підтримувати молодих українських фахівців, які прагнуть до особистісного 
розвитку. Україні стануть в нагоді добре підготовлені спеціалісти, готові працювати на керівних 
посадах та надавати фінансові та юридичні консультації уряду та компаніям, що розвиваються. 
Ми переконані, що наші стипендіати програми SEED Grant – незалежно від того, працюватимуть 
вони в приватному чи державному секторі, – не лише долучаться до числа досвідчених фахівців, 
здатних впроваджувати найкращі світові практики, але й стануть надзвичайно необхідними 
агентами змін, які в найближчі роки вестимуть Україну до процвітання», – запевняє Ярослава З. 
Джонсон, Президент та Головний виконавчий директор Western NIS Enterprise Fund. 

В рамках SEED Grant цей набір стипендіатів став уже четвертим. Загалом, з моменту запуску програми 
WNISEF надав вже 41 стипендію на навчання. Дві групи українців та молдован вже повернулися до 
своїх рідних країн і почали працювати у провідних приватних та державних компаніях. Після 
закінчення навчання всі стипендіати зобов'язані повернутися до України та Молдови та працювати в 
своїх країнах протягом трьох років, застосовуючи здобуті знання та навички для розвитку економіки 
своїх країн. 

*** 
SEED Grant є проектом Western NIS Enterprise Fund, який надає фінансову підтримку талановитим 
студентам з України та Молдови, які після навчання за програмами МВА, MPA і LLM в 50 найкращих 
університетах США зобов’язуються повернутися додому та застосувати отримані навички та знання на 
благо своєї країни. 
 
Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) – перший в Україні та Молдові регіональний фонд прямих інвестицій з 
капіталом 150 млн доларів США, заснований за фінансування уряду США через Агентство США з 
міжнародного розвитку (USAID). Він має понад 20 років досвіду успішного інвестування у підприємства 
малого та середнього бізнесу. З моменту свого заснування фонд проінвестував 172 млн. доларів США у 127 
компаній із приблизно 25 000 працівників та зробив можливим залучення 1,5 млрд доларів в компанії України 
та Молдови. З 2015 року Фонд реалізовує програму технічної допомоги в Україні та Молдові на загальну суму 
$35 млн, основними елементами якої є сприяння експорту, місцевий економічний розвиток, соціальне 
інвестування та економічне лідерство. WNISEF забезпечує фінансування інноваційних, високоефективних 
програм, що спрямовані на здійснення реформ та підтримку України та Молдови в період кризи шляхом 
створення засад раціональної економічної політики та лідерства. www.wnisef.org. 

 

http://www.wnisef.org/

