
  
                                              

 
Western NIS Enterprise Fund обрав Марту Фаріон до складу Ради 

директорів 
 

21 червня 2018 р., м. Київ, Україна – Рада директорів Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) 
обрала до свого складу Марту Фаріон, кандидатура якої підлягає затвердженню Агентством 
США з міжнародного розвитку (USAID). Марта Фаріон – американський юрист, бере активну 
участь у справах українсько-американської громади та має багаторічний досвід роботи в 
Україні. 
 
«Маємо за честь вітати пані Фаріон у складі Ради директорів WNISEF.  Її вагомий досвід 
відповідає нашій меті - змінюючи життя звичайних людей», – зазначив Денніс А. Джонсон, 
Голова Ради директорів WNISEF. «Ми впевнені в тому, що пані Фаріон володіє найкращим 
поєднанням навичок та досвіду, що сприятиме Фонду в його зусиллях, спрямованих на 
допомогу Україні та Молдові в подальшому розвитку стійкої економічної політики шляхом 
сприяння міжнародній торгівлі та інвестиціям, регіональному розвитку, підприємництву та 
освіті». 
 
У якості президента Києво-Могилянської фундації Америки, неприбуткової організації, 
створеної у 2002 році з метою підтримки Національного університету «Києво-Могилянська 
академія» у його місії з виховання нових поколінь лідерів України, пані Фаріон залучила 
фінансову та освітню підтримку найстарішого та провідного університету України, сприяючи 
його популяризації на міжнародному рівні, просуванню університетської автономії, академічної 
свободи та національних законодавчих реформ. Пані Фаріон також є головою правління та 
членом-засновником Електронної бібліотеки України (ELibUkr) – проекту, який забезпечує 
доступ університетам України до цифрових академічних та дослідницьких даних. 
 
«Ми всі дуже раді, що пані Фаріон приєднується до складу Ради», – сказала Ярослава З. 
Джонсон, Президент та Головний виконавчий директор WNISEF. «Її досвід роботи на керівних 
посадах, а також компетенції у сфері бізнесу та освіти, поряд із серйозним та 
різноманітним досвідом роботи у складі різних рад директорів ще більше посилюватиме 
потенціал Ради директорів WNISEF». 
 
Перед тим, як стати президентом Києво-Могилянської фундації, пані Фаріон пропрацювала 20 
років у якості юрисконсульта Redex Packaging Corp. – компанії, яка займається дослідженнями, 
розробкою та виробництвом фірмової упаковки продуктів харчування та систем доставки. Її  
обов'язки включали питання, пов'язані з діловими переговорами та комерційними операціями, 
питаннями зайнятості та страхування, інтелектуальною власністю та дозвільними документами 
Міністерства сільського господарства США. 
 
Протягом 13-річного перебування на посаді голови Комітету міст-побратимів Чикаго-Київ пані 
Фаріон організувала та залучала кошти для проведення великої кількості масштабних 
міжнародних програм у межах співробітництва між Чикаго та Києвом у сферах культури, 
охорони здоров'я, розвитку підприємництва, муніципального управління, протидії торгівлі 
людьми та освіти. 
 
Починаючи з 1991 року пані Фаріон керувала проведенням великої кількості офіційних візитів 
членів уряду України до Чикаго та допомагала депутатам Верховної Ради України та лідерам 
громадянського суспільства протягом зустрічей з урядовцями у Вашингтоні. 
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Пані Фаріон отримала ступінь доктора юриспруденції в Коледжі права Чикаго-Кент, а також 
ступені магістра та бакалавра гуманітарних наук у Чиказькому університеті Лойоли. Пані Фаріон 
є членом Асоціації правників Чикаго, Українсько-американської асоціації юристів, Жіночої ради 
Музею природної історії ім. Філда, Університетського клубу, Президентського кола Чиказької 
ради з глобальних відносин та Українського інституту сучасного мистецтва. Протягом 15 років 
вона працювала в раді Музичного фестивалю в Грант-Парк, Чикаго. 

 
*** 

 
Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) –  регіональний фонд із капіталом у розмірі 150 мільйонів доларів 
США, який вже протягом більш, ніж двадцяти років успішно інвестує у підприємства малого та 
середнього бізнесу в Україні та Молдові. WNISEF фінансується урядом США через Агентство США з 
міжнародного розвитку (USAID). З моменту свого заснування WNISEF інвестував більше 172 мільйонів 
доларів США у 127 підприємств, на яких працюють близько 25 000 осіб, а також відкрив доступ 
компаніям в Україні та Молдові до 1.5 мільярдів доларів США.  
 
У 2015 році WNISEF запустив нову програму із загальним обсягом 35 мільйонів доларів США, 
спрямовану на стимулювання експорту, місцевий економічний розвиток, інвестування в соціальні 
зміни, покращення управління економікою. WNISEF фінансує інноваційні, високоефективні програми, 
спрямовані на реформи, та прагне надати підтримку Україні та Молдові в цей кризовий період 
шляхом розвитку зваженої економічної політики та лідерства. Відвідайте www.wnisef.org. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


