ШЕВЧЕНКО Ігор Анатолійович
Народився 10 січня 1971 року, м. Олександрія, Кіровоградська обл.
ДІЯЛЬНІСТЬ


Державницька: Міністр екології та природних ресурсів
України (2014-2015 рр.), Член Національної ради реформ при
Президенті України (2014-2015 рр.), Радник Прем’єр-міністра
України з питань іноземних інвестицій та взаємодії з іноземними інвесторами (2005
р.); Радник мера м. Києва з іноземних інветиций (2001-2006 рр.); Член Експертної
ради при комітеті Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної
політики та підприємництва (2008 р.); Член Національної комісії із зміцнення
демократії та утвердження верховенства права при Президенті України (2005-2007
рр.); Член Громадської Ради при Міністерстві юстиції України, 2005 р. Стажування
в центральному апараті Антимонопольному комітеті України (1996 р.). Стажування
у посольстві України в Брюсселі (1994 р.).



Професійна: Юридична фірма «Шевченко Дідковський і Партнери» (з 2008 р. – нова
назва «Астерс»), керівник та співвласник, 1995 - 2007 рр.; міжнародна юридична
фірма «Кудер Бразерс», Нью-Йорк, США, юрист, 1997 р.; юридична фірма «Василь
Кісіль і Партнери», помічник юриста, 1994-1995 рр.



Громадська: Асоціація правників України (почесний президент, засновник та
президент, 2002-2007 рр.); Форум молодих лідерів світу Всесвітнього економічного
форуму в Давосі (2006-2011 рр.); Мерітократична партія України (засновник, голова
партії, 2010-2013 рр.); Форум молодих лідерів України (засновник та керівник, 20072009 рр.); Асоціація адвокатів України (ініціатор створення); Інтернет Асоціація
України (засновник та заступник голови правління, 2001 р.).

ОСВІТА







Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т.Г.
Шевченка, міжнародне право, 1992-1996 рр.
Гарвардський університет, Школа державного управління ім. Джона Кеннеді,
програма «Глобальне лідерство та суспільна політика XXI століття», 2007 р.
Єльский університет, стипендіат Всесвітньої програми лідерства, 2006 р.
Державний університет штату Міннесота, магістр права (LL.M.), 1996 – 1997 рр.
Лондонський інститут цінних паперів, фахівець з міжнародних ринків капіталу,
1998 р.
Академія Європейського права Європейського Університету (Італія),
європейське право, 1995 р.

ІНШЕ
 Учасник Всесвітнього економічного форуму у Давосі у 2006 та 2008 рр.
 Адвокат в Україні з 1996 р. та в США, штат Нью-Йорк, з 1998 р.

