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Центр демократії, розвитку та верховенства права Стенфордського університету (CDDRL) з 
гордістю повідомляє про запуск нової практичної програми для лідерів з України. Вже восени 
2017 року в межах The Ukrainian Emerging Leaders Program троє стипендіатів розпочнуть 
10-місячне занурення в академічний світ Стенфорду. Вони отримають можливість поглибити 
та розширити свої знання, завести знайомства в кампусі та Кремнієвій Долині, отримати 
підтримку найкращих викладачів і наставників, а також розвивати власний проект. 
 
До участі в конкурсі на здобуття стипендії запрошуються як представники державного сектору, 
так і ті, хто працює за його межами. Насамперед, люди, які створюють політики, працюють у 
сфері права, підприємці, лідери громадянського суспільства. Кандидатів відберуть на основі 
інформації про досягнення, внесок у професійну сферу та потенціалу запропонованого ними 
проекту. CDDRL сподівається, що завдяки цій програмі учасники поглиблять свої знання та 
зміцнять зв'язки, що допоможуть їм зробити вагомий внесок у демократичний, політичний і 
соціальний розвиток України та регіону. 
  
«Оскільки політична і безпекова ситуація всередині та навколо України продовжує 
змінюватись, як ніколи важливо підтримувати суть і принципи справедливого урядування, – 
сказав Майкл Макфол, директор Стенфордського інституту міжнародних студій Freeman Spogli 
Institue (FSI). – Завдяки відданості CDDRL принципам громадянського суспільства, глибокій 
експертизі FSI в регіоні та безпрецедентним дослідницьким можливостям Стенфорду ми 
очікуємо, що ця програма сприятиме появі нового покоління самовідданих та ефективних 
лідерів». 
 
The Ukrainian Emerging Leaders Program стане третьою практичною програмою CDDRL після 
Draper Hills Summer Fellows Program та Leadership Academy for Development. Усі вони мають 
спільну мету – відкривати спеціалістам шлях до академічних знань. Спільнота випускників вже 
налічує понад 500 професіоналів, відданих принципам демократичного розвитку. Ці програми 
підкреслюють прагнення CDDRL навчати представників країн, що розвиваються, а також 
допомагають центру поглиблювати експертизу стану демократії по всьому світу. 
 
The Ukrainian Emerging Leaders Program – перша міжнародна стипендійна програма CDDRL, 
що триватиме протягом академічного року. Вона дозволить учасникам стати слухачами курсів 
університету та працювати над конкретними проектами, які будуть презентовані у фіналі. 
Попри те, що учасники перебуватимуть у CDDRL, вони матимуть нагоду познайомитися та 
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працювати з іншими інституціями по всьому кампусу, а також зі спільнотою Кремнієвої 
долини. 
 
«CDDRL дуже радий ініціювати Ukrainian Emerging Leaders Program, – заявив 
Мосбахер-директор* центру Френсіс Фукуяма. – Україна – це держава, яка перебуває в процесі 
становлення життєздатних демократичних інституцій та боротьби з корупцією, а також 
знаходиться в центрі геополітичного напруження. Стенфорд може відіграти дуже важливу 
роль у створенні там інтелектуального капіталу». 
 
Зацікавлені кандидати мають відповідати критеріям програми 
https://fsi.stanford.edu/emergingleaders і повинні подати свої заявки до 15 лютого 2017 р. Кожен 
з учасників отримає стипендію в 70 тис. доларів, яка покриє їхнє перебування в Стенфорді 
протягом 10 місяців. Окрім того програма покриває транспортні та деякі інші додаткові 
витрати. 
 
Стипендіат стенфордської програми JSK Fellowship 2015/16 років Олександр Акименко та 
Катерина Акименко (JSK fellowship affiliate) створили концепцію цієї програми щоб об’єднати 
Стенфорд із професіоналами з України та зробити внесок у процес реформ. 
 
Програма профінансована завдяки щедрим внескам Western NIS Enterprise Fund (WNISEF), 
Святослава Вакарчука та Томаша Фіали. 
 
WNISEF – це регіональний фонд прямих інвестицій, що займає провідні позиції в Україні й 
Молдові та має більше 20 років успішного досвіду інвестування у підприємства малого та 
середнього бізнесу. WNISEF фінансується урядом США через Агентство США з міжнародного 
розвитку. 
 
Святослав Вакарчук – український музикант, лідер гурту «Океан Ельзи», громадський 
активіст. Засновник благодійного фонду «Люди майбутнього», співзасновник Центру 
економічної стратегії – незалежної дослідницької інституції, діяльність якої спрямована на 
підтримку реформ в Україні задля досягнення стійкого економічного зростання. В 2015 році 

Вакарчук став стипендіатом Yale World Fellows Program, всесвітньої стипендійної програми 
Єльського університету. 
 
Томаш Фіала – генеральний директор Dragon Capital, провідного інвестиційного банку в 
Україні. Він має більше 20 років досвіду на ринку торгівлі цінними паперами у Центральній та 
Східній Європі. З 2010 по 2015 рік Фіала займав посаду президента Європейської Бізнес 
Асоціації – лідера серед асоціацій для закордонного бізнесу в Україні, яка об’єднує більше 900 
компаній з більш ніж мільйоном працівників. У жовтні 2016-го Фіалу було обрано до складу 
правління Transparency International Ukraine. 
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* Мосбахер-директор - офіційна назва посади керівника CDDRL 

 


