
  
  

  

  
  

  
  

  

Юлія Клименко 
Біографія 

 

Практичний досвід роботи в управлінні великими компаніями та установами в приватному та 

державному секторах, у тому числі на посаді заступника міністра – керівника апарату 

Міністерства економічного розвитку та торгівлі України; великий досвід у вирішенні 

комплексних завдань та здійснення структурних змін в складних умовах; досвід багаторічної 

взаємодії з організаціями громадянського суспільства, ключовими бізнес-асоціаціями, 

соціальними партнерами, представниками уряду та парламенту 

 

Основні навички і компетенції  

 

Створення і робота в команді                Лідерство/відмінні комунікативні здібності 

Статегічне планування                           Чесність і порядність  

Кризовий менеджмент і вирішення    Самомотивація 

комплексних завдань                               Працьовитість     

Розвиток бізнесу                                                

 

Основні досягнення 

 

В державному секторі: 

 Сприяння створенню офісу з питань дерегуляції (www.brdo.com.ua); переглянуто 

понад 10000 актів; усунуто понад 100 бар’єрів для бізнесу 

 Розроблено і подано на розгляд уряду стратегію держаної політики в сфері малого і 

середнього бізнесу 

 Підписано програму Європейського Союзу EU SURE на суму €95 млн для розвитку 

малого і середнього бізнесу в Україні; підписано програму ЄС COSME  для підтримки 

малого і середнього бізнесу обсягом €2.3 млрд. (https://ec.europa.eu/easme/en/cosme) 

 Підготовлено і впроваджено реформу системи нагляду/контролю , підготовлені 

закони для їх подальшого прийняття  Парламентом 

 Розроблена і затверджені процедури і  політика в секторі надання державних послуг 

 Проведена реформа Міністерства (50%-е скорочення штату, проведений перегляд 

функцій і об’єднання департаментів (з 26 до 19), оновлення керівництва 

департаментів (80%)  

В приватному секторі:  

 Розбудова об’єктів площею понад 70,000 кв.м комерційної нерухомості, розвиток 

управління майном об’єктів площею 200,000 кв.м, збільшення доходу від оренди на  

12%, чистого операційного доходу (NOI) – на 14% і вартості активів – на 10% 

 

Професійний досвід 

Київська Школа Економіки (KSE, http://www.kse.org.ua)                          Квітень 2018 – тепер  

Радник ректору  

Київ, Україна 

Київська школа економіки (KSE) – це навчальний заклад світового рівня з відмінною 
репутацією як в Україні, так і за кордоном. KSE входить до числа найкращих шкіл 
Центральної та Східної Європи, готуючи майбутнє покоління економістів світового 
рівня.  Діяльність KSE сприяє розвитку якісної освіти в економічній сфері та бізнесі в 
Україні 

http://www.brdo.com.ua/
https://ec.europa.eu/easme/en/cosme
http://www.kse.org.ua/


Центр Економічної Стратегії (https://ces.org.ua)                                         Липень 2018 – тепер 

Член правління 

Київ, Україна 

 

Центр економічної стратегії (ЦЕС) – незалежний аналітичний центр економічної політики, 
який досліджує державну політику та розробляє стратегії впливу з метою допомогти 
Україні досягти сталого та всебічного економічного зростання шляхом поєднання 
досліджень та практичних порад щодо вдосконалення державної політики та підтримки 
змін в установах та економічній культурі нації через ведення публічного діалогу 

Transparency International (http://ti-ukraine.org)                                Жовтень 2016 – тепер    

Член правління 

Київ, Україна 

 

ТІ Україна є членом глобальної громадської організації боротьби з корупцією Transparency 

International (https://www.transparency.org). ТІ Україна координує та підтримує проекти 

розвитку та впровадження відкритого уряду/парламенту, державних закупівель, реформи 

охорони здоров’я, судової системи, антикорупційні проекти у військовому та оборонному 

секторах тощо 

 

European Bank for reconstruction and development                 Жовтень 2016 – Березень 2017 

(http://www.ebrd.com) 

Представник в правлінні (член правління)  

Київ, Україна 

 

Представництво інтересів EBRD як акціонера у холдинговій компанії (нерухомість) в 

Україні 

 

Міністерство економічного розвитку                                            Квітень 2015 – Жовтень 2016 

і торгівлі України (www.me.gov.ua)        

Заступник міністра – керівник апарату 

Київ, Україна 

 

Управління 5 департаментами, відповідальність за наступні сфери діяльності: 

 Розробка, розвиток і впровадження державної політики в сфері малого і середнього 

бізнесу в Україні  

 Розробка регуляторної політики  

 Розробка і впровадження політики в сфері надання адміністративних (державних) 

послуг 

 Розробка і впровадження реформи нагляду і контролю ринку  

 Розробка і впровадження політики в соціальних сферах  

 Сприяння налагодження діалогу між профспілками і асоціацією роботодавців  

 Реструктуризація Міністерства, кадрові питання і бюджет тощо 

 

Interbud & RTC Boryspil Llc\Cantik Enterprises Ltd                     Червень 2010 – Квітень 2015 

(www.modul.ua)             

Операції з нерухомістю (120,000 кв.м), власники компанії – East Capital AB і EBRD 

Директор  

Київ, Україна 

 

Управління нерухомістю групи компаній і забезпечення максимальної вартості як існуючих 

об’єктів нерухомості, так і  нових: 

https://ces.org.ua/
http://ti-ukraine.org/
https://www.transparency.org/
http://www.ebrd.com/
http://www.me.gov.ua/
http://www.modul.ua/


  
  
  
  

  

 Розвиток і управління комерційною нерухомістю в столиці і регіонах України  

 Контроль і управління поточним портфелем нерухомості для максимізації 

доходів, зменшення витрат і збільшення  капіталізації 

 Регулярна підготовка фінансових та управлінських звітів, надання інформації про 

поточний фінансовий стан, продажі, грошові потоки, доходи та інші показники 

діяльності для акціонерів  

 Представництво інтересів компанії на українському ринку, розширення 

присутності та поширення інформації про компанію серед інвесторів, фінансових 

установ та інституцій, інших гравців на ринку нерухомості  

 Проведення переговорів з банками щодо умов боргового фінансування  

 Здійснення комунікацій між урядом і місцевою владою  

 

Dragon Development Llc                                                                     Листопад 2006 – Червень 2010                 

(http://www.dragon-capital.com)      

Комерційний директор  

Київ, Україна 

 

Основні обов’язки: 

 Розвиток і будівництво 7 ТРЦ в Україні площею понад 120 000 кв.м   

 Оренда і маркетинг ТРЦ 

 Управління об’єктами нерухомості 

 Проведення переговорів з інвесторами, державними органами, фінансовими 

інституціями  

 

JSC Slavutich (http://business_city.fmg.com.ua/)                            Жовтень 2002 – Листопад 2006    

Директор 

Київ, Україна 

 

Основні обов’язки: 

 Реконструкція і будівництво бізнес-парків загальною площею близько 70 000  

кв.м 

 Оренда і маркетинг бізнес-парків 

 Управління майном, об’єктами нерухомості 

 Поточне керівництво компанією  

 Створення команди 

 Проведення переговорів з інвесторами, державними органами, фінансовими 

інституціями  

 

PFTS Stock Exchange (http://www.pfts.com)               Вересень 1995 – Березень 2001         

Керівник торгового відділу 

Київ, Україна 

 

Основні обов’язки: 

 Розробка і впровадження електронної системи торгів   

 Розробка і впровадження різних торгових процедур, індексів, звітів, тощо  

 Створення і керівництво комісією з проведення торгів, проведення семінарів, 

розробка навчальних програм  

 

 

Академічна Освіта   

 

http://www.dragon-capital.com/
http://business_city.fmg.com.ua/
http://www.pfts.com/


2005-2006 Інститут управління нерухомістю  (IREM, http://www.irem.org) 

Сертифікований спеціаліст (менеджер) – управління майном  

 

1999 Фонд Відродження  (Женева) 

MBA Програма Стажування   

Менеджмент у XXI Cтоліті: Виклики і Можливості  

 

1997-1999 Міжнародний Інститут Менеджменту (MIM-Kyiv, 

http://www.mim.kiev.ua) 

MBA: Економіка 

Київ, Україна 

 

  

1993-1997 Університет «Києво-Могілянська Академія 

(http://www.ukma.edu.ua) 

Бакалавр: Економіка, Політика (додатково – Політичні Науки) 

Київ, Україна 

 

Персональна інформація  

 

Юлія Клименко 

Вул. Є. Коновальця (колишня Щорса), 32Г, кв. 49  

Київ, Україна, 03150  

Tel: +380503312842 (М)  

yklymenko7@gmail.com 

 

Публікації    

 

Окремі публікації за тематикою (малий і середній бізнес, дерегуляція, надання держаних 

послуг): 

 http://biz.nv.ua/ukr/publications/sistema-sampovosproizvoditsja-shcho-vigadujut-chinovniki-

zaradi-zarobitku-rozpovidaje-zastupnik-ministra-ekonomiki-julija-klimenko-107952.html 

 http://nv.ua/ukr/publications/julija-klymenko-chastina-druga-108310.html 

 http://hubs.ua/authority/yu-klimenko-mert-v-etoj-kompozitsii-pravitel-stva-slozhno-chto-libo-

utverzhdat-62498.html 

 https://www.rbc.ua/ukr/news/mert-nameren-sokratit-562-kolichestvo-adminuslug-

1451009905.html 

 https://focus.ua/money/345825 

 

http://www.irem.org/
http://www.mim.kiev.ua/
http://www.ukma.edu.ua/
mailto:yklymenko7@gmail.com
http://biz.nv.ua/ukr/publications/sistema-sampovosproizvoditsja-shcho-vigadujut-chinovniki-zaradi-zarobitku-rozpovidaje-zastupnik-ministra-ekonomiki-julija-klimenko-107952.html
http://biz.nv.ua/ukr/publications/sistema-sampovosproizvoditsja-shcho-vigadujut-chinovniki-zaradi-zarobitku-rozpovidaje-zastupnik-ministra-ekonomiki-julija-klimenko-107952.html
http://nv.ua/ukr/publications/julija-klymenko-chastina-druga-108310.html
http://hubs.ua/authority/yu-klimenko-mert-v-etoj-kompozitsii-pravitel-stva-slozhno-chto-libo-utverzhdat-62498.html
http://hubs.ua/authority/yu-klimenko-mert-v-etoj-kompozitsii-pravitel-stva-slozhno-chto-libo-utverzhdat-62498.html
https://www.rbc.ua/ukr/news/mert-nameren-sokratit-562-kolichestvo-adminuslug-1451009905.html
https://www.rbc.ua/ukr/news/mert-nameren-sokratit-562-kolichestvo-adminuslug-1451009905.html
https://focus.ua/money/345825

