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ОЛЕНА КОШАРНА 
(Канада) 
 
Олена Кошарна є Засновником і Головним виконавчим 
директором Horizon Capital та є членом Інвестиційного 
комітету фондів EEGF III, EEGF II, EEGF I. Олена  також є 
Виконавчим віце-президентом Western NIS Enterprise 
Fund, фонду американського уряду розміром 150 млн. 
дол. США. 

Пані Кошарна третій рік поспіль є Головою Ради 
директорів Американської торгівельної палати (ACC) в 
Україні, організації, яка має понад 600 компаній – членів 

та інвестували більше 50 млрд дол в Україну, та п’ятий рік є членом Наглядової 
Ради. Вона є членом Ради директорів Українського фонду стартапів, який 
запустив уряд України, та Української академії корпоративного управління; 
членом Ради Директорів та Віце-президентом Світового конгресу українців, 
який представляє інтереси понад 20 мільйонів українців в різних країнах світу,  
членом Наглядової ради Німецько-польсько-українського товариства в Україні. 
Вона була першою Віце-головою Дорадчої ради Києво-Могилянської бізнес-
школи. Вона також є членом Private Equity Women Investor Network (PEWIN), 
галузевої асоціації, яка об’єднує 600+ жінок на керівних посадах в сфері прямого 
інвестування, в управлінні яких знаходиться більше 3 трільйонів доларів США та 
Амбасадором Платформи She Exports, яку запровадив Офіс просування експорту 
України.  Вона є членом Організаційного комітету, який започаткував перший 
Український Дім у Давосі, Швейцарія, з нагоди Всесвітнього економічного 
форуму, просуваючи Україну на світовій  арені протягом останніх трьох років. 

24 серпня 2020 року, на 29-ту річницю незалежності України, Олена Кошарна 
була нагороджена Президентом України орденом «За заслуги» третього ступеня 
за її внесок в розвиток економіки та інвестиційного клімату України. Вона також 
була нагороджена ювілейною медаллю Президента України «25 років 
Незалежності України» в якості відзнаки її багаторічного вкладу в Україну. В 
липні 2020 року онлайн видання Emerging Europe.com, штаб-квартира якого 
знаходиться в Великобританії і яке читають понад 2 млн. людей, опублікувало 
рейтинг кращих бізнес лідерок 2020 року європейських країн з економікою, що 
формується (Emerging Europe’s Female Business Leader 2020), в якому пані 
Кошарна посіла друге місце. 

Пані Кошарна народилася у Канаді і живе та працює в Україні більше 27 років, 
має сертифікат CPA  і здобула диплом з відзнакою в галузі ділового 
адміністрування в Школі бізнесу Айві (Ivey School of Business) в Канаді. 


