
 

 

   

 

Western NIS Enterprise Fund інвестував 10 млн 

доларів США у трансформаційні програми для 

України з початку 2015 року 

 

Київ, 7 вересня 2016 року – Підприємницький фонд Western NIS Enterprise Fund  представив результати 

своєї роботи за півтора роки. З 2015 року Western NIS Enterprise Fund реалізує в Україні та Молдові 

програму технічної допомоги на загальну суму 35 млн доларів США за чотирма напрямками: сприяння 

експорту, місцевий економічний розвиток, соціальне інвестування, економічне лідерство. Близько 20 

програм і проектів, кожен з яких покликаний створити якісні зміни в суспільстві на різних рівнях, вже 

отримали разом підтримку до 10 млн доларів США. 

Зокрема, Western NIS Enterprise Fund надав перший транш на розробку Електронної системи публічних 

закупівель Prozorro, завдяки якій вже вдалося зекономити близько 3 млрд грн державних коштів; сприяв 

доступу до міжнародних ринків близько 70 українських виробників, створив п’ять Українських Академій 

Лідерства, в яких у 2016 році почнуть навчання понад 200 випускників середніх шкіл, а також запустив 

спільно із банками програму кредитування під 5% річних для соціальних підприємств.  

«Фонд і надалі буде підтримувати проекти, що просувають реформи й відповідають на потреби країни і 

суспільства. Ми плануємо спільно з МЕРТ розробити Національну експортну стратегію для України, 

надати підтримку щонайменше 200 експортерам і 100 соціальним підприємствам та значно вплинути на 

розвиток стартап-екосистеми в Україні та Молдові. За цей час ми розраховуємо створити понад 30 тисяч 

нових робочих місць в Україні. Для нас важливо підтримувати ініціативи, які не просто змінюють щось 

локально, а можуть бути рушієм або прикладом для системних трансформацій у країні»,  ̶ розповіла 

Ярослава З. Джонсон, Президент та Головний виконавчий директор Western NIS Enterprise Fund. 

До 2018 року Western NIS Enterprise Fund планує запустити 15 Академій Лідерства у різних регіонах 

України та створити 6 інкубаторів проектів на основі відкритих даних 1991 в Україні та Молдові. 

Western NIS Enterprise Fund здійснює підтримку і реалізацію проектів у межах чотирьох програм. 

У рамках Програми сприяння експорту Western NIS Enterprise Fund підтримав понад 70 українських 

виробників – малих і середніх підприємств, яким допоміг взяти участь у міжнародних виставках. Це 

відкрило для них можливості пошуку партнерів і виходу на міжнародні ринки. Наприклад, український 

бренд трикотажу «РІТО» завдяки участі у торговій виставці в Копенгагені зміг укласти контракти на 

постачання своєї продукції на ринки Данії і Литви. Також Фонд бере участь у розробці Національної 

експортної стратегії,  співпрацює з МЕРТ і підтримує роботу Офісу з просування експорту. Команда Офісу 

надавала консультації при підготовці угоди про зону вільної торгівлі між Україною і Канадою, а також 

організувала і провела перший в історії бізнес-форум Україна-США.  

Програма Місцевий економічний розвиток Western NIS Enterprise Fund націлена на підтримку людей, 

які прагнуть творити зміни на місцях, та ініціатив, які можуть бути відтворені в усіх регіонах України. 

Зокрема, Фонд підтримав «Школу Мерів» - програму навчання місцевих лідерів ефективному державному 

управлінню. Фонд сприяє роботі «Агенції Розвитку Миколаєва». Профінансоване відкриття першого в 



 

 

Україні інкубатора проектів на основі відкритих даних 1991. Представники двох проектів з першого набору, 

що включав 14 проектів, зараз проходять стажування в університеті Райєрстон, Торонто. Наступним 

кроком планується запуск двох інкубаторів на базі університетів, міського інкубатора та розширення 

програми на Молдову.  

Western NIS Enterprise Fund також допомагає вирішувати соціальні проблеми, сприяючи подоланню 

наслідків війни: за участі Фонду на сході України відбудовані чотири школи для 320 учнів, які були 

зруйновані війною.  

Сприяючи реформі децентралізації, Western NIS Enterprise Fund допомагає створювати успішні історії. 

Фонд підтримав 24 опорні школи – по одній у кожному регіоні України, які стануть зразками нового підходу 

до шкільної освіти на місцях. А також профінансував школу урбаністики CANactions та надав гранти на 

реалізацію семи проектів випускників у семи містах України. 

Програма соціального інвестування Фонду спрямована на підтримку соціальних підприємств, які 

спрямовують частину свого прибутку на допомогу соціально вразливим категоріям громадян. У співпраці 

з банками Фонд запустив програму пільгового кредитування під 5% річних для соціальних підприємств. 

Пілотним проектом програми стала пекарня «Горіховий дім» (м.Львів), яка підтримує жінок у складних 

життєвих обставинах. Пекарня отримала пільговий кредит на суму 700 тис. грн для розширення проекту 

– відкриття соціальної їдальні у Львові. Фонд також розробив та запровадив навчальні курси із 

соціального інвестування у Львівській бізнес-школі УКУ та НаУКМА.    

Програма Економічне лідерство є відповіддю на потребу українського суспільства й економіки у лідерах 

нового зразка: компетентних управлінцях для державного, приватного сектору і громадянського 

суспільства. Задля цього Фонд реалізує освітні проекти, які передбачають навчання на різних етапах 

розвитку людини: від випускників шкіл до директорів великих підприємств. Так, запущена у 2015 р. перша 

Українська Академія Лідерства у Києві випустила 39 студентів. Цього навчального року відкриваються ще 

4 Академії у регіонах: Львові, Харкові, Миргороді, Миколаєві. Вони приймуть на навчання понад 200 

студентів.  

Програма Seed Grant дозволяє українцям отримати бізнес-освіту за кордоном. У 2015-2016 роках Фонд 

профінансував навчання українців в топ-університетах США та Британії на понад 1 млн доларів США. До 

2018 року Фонд планує виділити на бізнес-освіту українців 5 млн доларів США. 

Окрім цього, Фонд підтримав проекти «Розвиток корпоративного управління» - навчання для директорів 

великих державних підприємств, і «Молодіжне підприємництво», в рамках якого розробники українських 

стартапів презентували свої розробки у Силіконовій Долині.   

*  *  * 

Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) – 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. Загалом, фонд проінвестував 168 млн доларів США у 118 компаній із 

приблизно 25 000 працівників та зробив можливим залучення 1,4 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 змінюють життя звичайних людей в Україні та Молдові. www.wnisef.org  
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