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ТВОРИМО СЕБЕ – ТВОРИМО УКРАЇНУ! 

Кожне завтра розпочинається уже сьогодні… 

Де виховують майбутніх президентів: стартував новий навчальний рік 
в Українській Академії Лідерства 

 

 
 

13 вересня 2017 року, Київ, Україна. Вже сьогодні 200 обдарованих молодих людей у віці від 16 
до 21 року з усіх регіонів України розпочнуть інтенсивний курс навчання для молодих лідерів. У 
їхній програмі: підкорення гірських вершин та вивчення основ державотворення у країнах ЄС, 
соціальні проекти для українських регіонів та вивчення найрізноманітніших дисциплін — від 
політології до англійської мови. Освіта в академії безкоштовна: кожен студент отримує 
стипендію від Western NIS Enterprise Fund через Агентство США з міжнародного розвитку 
(USAID). 
 
Уже третій рік поспіль Українська Академія Лідерства виховує нову еліту країни за 10-місячною 
програмою, що поєднує фізичний, емоційний та інтелектуальний розвиток особистості на основі 
спільних цінностей. Вона наслідує успішний приклад Ізраїлю, де  вже понад 20 років виховують 
майбутніх лідерів. Наразі 30% політичної еліти Ізраїлю – випускники подібних академій. Ерез 
Ешель, засновник Академії лідерства в Ізраїлі, став стратегічним консультантом академії в 
Україні. 
 
«Мене вразила історія Ереза Ешеля, яку я вперше почув взимку 2015 року, — говорить Роман 
Тичківський, співзасновник і керівник Української Академії Лідерства. — Після вбивства 
прем’єра Іцхака Рабіна у 1995-му перед Ізраїлем постала непроста задача: зробити так, щоб 
молодь не їхала з країни, де постійно йде війна, де дуже складні умови життя, а зростала у 
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патріотичному дусі, з вірою в країну та любов’ю до неї. Щоб вирішити цю задачу, група людей 
на чолі з Ешелем створила першу Академію лідерства. Сьогодні у цієї академії 60 осередків. 
Фактично її випускники обіймають найвищі посади — від топ-менеджерів найбільших компаній 
до державних діячів. Кілька місяців я переконував Ешеля у необхідності подібних академій в 
Україні. Врешті-решт він погодився, фонд Western NIS Enterprise Fund підтримав цю ідею 
організаційно та фінансово. І ми, група прогресивних українських лідерів, які повірили в 
академію, разом почали шукати перших студентів. Зараз закінчився третій набір. Уявіть, що 
через 10 років ми матимемо тисячі молодих людей, об’єднаних ідеєю лідерства, творення 
української держави. Я вірю, що серед них — і майбутній президент України». 
 
Відбір студентів академії проходить у 3 етапи. Спочатку майбутні лідери заповнюють онлайн-
анкети, де вказують мотивацію, досвід та своє бачення України у 2030 році. Під час 
регіонального відбору за кандидатами спостерігають у дії. Останній, національний, етап — це 2 
дні випробувань у Карпатах та співбесіди з командою академії. 
 
«Рада директорів нашого Фонду, котра вже більше 20 років інвестує в Україну та розуміє 
вплив освіти на компанії нашого портфоліо, щиро підтримала ініціативу створення 
Української Академії Лідерства, — зазначає Ярослава Зелінські Джонсон, Президент та 
Головний виконавчий директор Western NIS Enterprise Fund. — Адже ми переконані, що 
трансформаційних змін в Україні можна досягти, лише забезпечивши нове покоління 
відповідальних громадян належною освітою. Ми впевнені, що студенти академії стануть 
гордими громадянами України — лідерами нашого суспільства, котрі будуть взірцем для інших 
і допоможуть визначити майбутнє України в найближчі роки». 
 
За рік навчання, окрім щоденних занять та зустрічей з лідерами країни, всі студенти двічі їдуть в 
освітні експедиції за кордон: на початку року — в Ізраїль, де знайомляться з історією його 
державотворення, а в кінці — як молоді амбасадори України здійснюють лідерську місію і 
культурну дипломатію в кількох країнах Європейського Союзу. Крім цього, протягом року 
студенти досліджують різні регіони України та їхні потреби, реалізують волонтерські проекти та 
разом підкорюють карпатські вершини.  
 
Вже під час навчання в академії студенти запускають власні соціальні та культурні проекти. «Ми 
з друзями ініціювали проект «Вільнотека» у Миколаєві і створили QR-бібліотеки в усіх 
трамваях і тролейбусах міста. Треба тільки мати смартфон, сканувати код — і можна 
читати будь-яку книгу, — розповідає 18-річний Станіслав Кінащук, випускник минулорічної 
академії, нині студент Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. — 
Я також планую долучитися до політики, спочатку хоча б на міському рівні, але насамперед 
маю отримати освіту». 20-річна студентка Львівської академії мистецтв Христя Заяць, 
випускниця першого набору академії, наразі запускає екопроект, мета якого мінімізувати відходи 
та кількість сміття у навчальних закладах. Також випускники академії вступають у престижні 
зарубіжні виші, щоб потім повернутися і розвивати Україну в новій перспективі: Олесь 
Добрянський став студентом Єльського університету, одного з найстаріших американських 
університетів, а Іванка Гребеняк зараз навчається у Лондонському університеті мистецтв. 
 
Наразі Українська Академія Лідерства — це 5 осередків у Києві, Львові, Миколаєві, Полтаві та 
Харкові. Але вже у наступні 10 років команда Western NIS Enterprise Fund планує відкрити філії в 
усіх обласних центрах країни. 


