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№ 

п/п 

ПІБ  

 

Параскева Оксана Павлівна 

1 Персональні дані  Народилася у м. Мінськ, Білорусь, 12 квітня 1972 року. Постійне 

місце проживання м. Київ, Україна 

2 Інформація про 

освіту (вищу та 

спеціальну) 

Має вищу технічну освіту (Одеський національний університет 

ім. І.І. Мечникова, кваліфікація «фізик», 1994), має вищу 

економічну освіту (Одеський національний економічний 

університет, кваліфікація «економіст (економіка підприємства)», 

2006), має спеціальну освіту - сертифікат про проходження 

тренінгу Міжнародної фінансової корпорації (IFC) «Методологія 

оцінки корпоративного управління для компаній» (2013) 

3 Професійна 

діяльність 
 Професійний досвід роботи на фондовому ринку України 

(інвестиційний банкінг) з 1994 року,  

у банківській системі України - з 1997 року, у сфері  

корпоративного управління - з 1998 року  

 Голова Експертної ради з питань корпоративного права та 

управління UCMA, член Інвестиційної ради Ринку 

залучення капіталу ПАТ «Українська біржа»,  

 Постійна участь у роботі комітетів НКЦПФР 

 має досвід роботи у Наглядових радах та Ревізійній комісії 

як у виробничих компаніях, так і у банках и компаніях 

фінансового сектору  

 З 2011 року сконцентрувала свою діяльність у сфері 

консалтингу з питань корпоративного управління та 

організації відносин з інвесторами (співзасновник Investor 

Relations Agency, директор департаменту Представництва 

УКРАФЕРТ КОНСАЛТИНГ ЛІМІТЕД до червня 2017 

включно) 

 З липня 2017 року проектний менеджер Проектного офісу 

«Підтримка реформ у фінансовому секторі» 

 Бізнес-тренер авторських семінарів з питань фінансових 

комунікацій та корпоративного управління;  

 організатор, розробник концепту та спікер спеціалізованих 

інвестиційних конференцій, публічних івентів різного 

формату щодо корпоративного управління та сталого 

розвитку бізнесу. 

Отримала відзнаку від ПАТ «Біржа ПФТС» та ПАТ «Українська 

біржа» за особистий внесок у підвищення корпоративної 

культури емітентів, за сприяння у розвитку комунікацій з 

інвесторами (2013) 

 З 2017 року -  Project Manager у Project Management Office, 

supported EBRD. 



 

 

 

4 
 

 Інформацію про 

діяльність у сфері 

корпоративного 

управління  

 Має значний досвід у законотворчій роботі, постійна 

участь у авторських групах розробників, зокрема: щодо Закону 

України «Про особливості корпоративного управління в 

банках», Закону України «Про захист прав інвесторів», Закону 

України «Про корпоративні договори», Закону України «По 

підвищення рівня корпоративного управління»  та інших 

законодавчих та нормативних актів; 

 регулярне залучення  як експерт представниками 

депутатського корпусу Верховної Ради України для 

аналізу та формування пропозицій законопроектів;  

 брала участь у розробці проекту Програми 

 розвитку фондового ринку України з питань корпоративної 

 реформи та Програми розвитку фінансового сектору України до 

2020 року; 

 постійний спікер ЗМІ та професійних публічних заходів  

як публічний діяч щодо розвитку корпоративного управління в  

Україні; 

 Розробник методології досліджень найкращої практики 

корпоративного управління та організації комунікацій з  

інвесторами (Дослідження стану корпоративного управління в  

Україні (ПАКУ, KPMG, IRA, 2013);  

 Розробник методології та автор дослідження «Стан 

корпоративного управління в банківській системі України 

(2015) 

 Щорічні дослідження «Корпоративний сайт очами 

інвестора (2011, 2012,2013);  

 Автор дослідження "Сайт агрохолдинга глазами инвестора 

2014".  

 У 2015 році за розробленою Параскева О.П. авторською 

методикою було проведено дослідження «Стан 

корпоративного управління у Республіці  Таджикистан»  

під егідою IFC. 

5 Інша інформація Параскева О.П. є визнаним публічним діячем та професійним 

фахівцем з більш ніж 20-ти річним стажем роботи на фондовому 

ринку України, яка має особливу компетенцію, що поєднує 

знання особливостей роботи ринків капіталу України, банківської 

системи, які є важливими для проведення дієвої корпоративної 

реформи, розвитку інститутів корпоративного управління на 

основі міжнародної практики з одночасним урахуванням та 

адаптацією до особливостей властивим українській юрисдикції. 

Автор багатьох публікацій та експертних висновків у 

періодичних національних та міжнародних  виданнях (IR-

magazine Russia & CIS»,  «Акціонерне товариство: питання 

корпоративного управління», «Акціонерний вісник» та інші). 

6 Контактні дані Телефон  095-2793321 

Електронна пошта  oparaskeva@i.ua  

mailto:oparaskeva@i.ua

