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Народився 6 жовтня 1975 р. у м. Стрий Львівської об-
ласті. Батько, Ростислав Миколайович, — кандидат
фізико-математичних наук, а мати, Лідія Ярос-

лавівна, — лікар-психіатр, тож Ігор Ростиславович зростав
у науковій атмосфері. Велику роль у його вихованні зіграли
також дідусь і бабуся по маминій лінії — Ярослав Антоно-
вич та Стефанія Василівна Рудавські. А коли настав час
визначатися із професійним шляхом, найпереконливішою
і вирішальною стала порада дядька — професора Юрія
Кириловича Рудавського, тодішнього ректора Львівської
політехніки, який активно агітував вступати саме в цей вуз
і саме на факультет економіки й менеджменту, хоча юнак
мав намір стати студентом медичного університету. На ту
мить за результатами олімпіади Ігор Петрашко вже був за-
рахований на фізико-математичний факультет Львівського
університету імені Івана Франка, але зрештою все-таки
обрав Львівську політехніку.

Його курс був першим пілотним набором факультету.
Невелика група із 14 студентів була напрочуд дружною і
згуртованою, а викладачі університету усіма силами прагну-
ли забезпечити високу якість освіти за новою для вишу
спеціальністю.Саме завдяки їхнім зусиллям і прогресивним
поглядам на навчальний процес багато хто із одногрупників
Ігоря Ростиславовича сьогодні працює на провідні компанії
чи має власний бізнес.

На той час університет підтримував навчально-наукові
стосунки з багатьма вишами Європи і світу, діяло чимало
цікавих програм обміну для студентів. За однією із таких
програм Ігор Ростиславович у 1996 р. навчався у Велико-

британії, і це започаткувало базу розуміння міжнародних
відносин.

Після закінчення інституту влітку 1997 р. він прохо-
див стажування в Карловому університеті у Празі (Чехія)
для підготовки до вступу в аспірантуру з економіки.

Ще навчаючись у Львівській політехніці, І. Р. Петрашко
почав працювати у проекті менеджмент-консалтингу
TACIS «Реструктуризація підприємств Західної України».
Це був перший цікавий досвід співпраці з багатьма
спеціалістами з Європи, який дав можливість практично
застосувати ті знання з фаху, які Ігор Ростиславович здо-
був в університеті, і водночас отримати нові. Працюючи
у проекті TACIS, він вирішив поглибити свою професійну
підготовку за кордоном і у 2001 р. здобув ступінь МВА
у бізнес-школі Університету Вандербілта (Нешвіл, США).

Закінчивши навчання, Ігор Петрашко залишився
у Штатах і працював там у сферах енергетики, телекомуні-
кацій та Інтернет-технологій, а за кілька років, у 2004 р., по-
вернувся на батьківщину. Спершу він працював у компанії
«Ernst & Young» у Москві, а згодом переїхав до Києва, де
очолив відділ із супроводу трансакцій. У 2007 р. І. Р. Пет-
рашко став партнером цієї компанії.

Прагнучи не зупинятися на досягнутому й рухатися
далі, Ігор Ростиславович вирішив спробувати себе
в інвестиційному бізнесі й у 2007 р. став співробітником
провідного інвестиційного банку «Тройка Діалог», яка на
той час активно розвивалася на ринку України.

Сьогодні І. Р. Петрашко очолює інвестиційне банків-
ське управління компанії і є виконавчим директором її
української філії. Має публікації на фінансову та еконо-
мічну тематику в газетах та журналах.

У вільний від роботи час займається спортом, любить
кататися на гірських лижах, грає у шахи. Свого часу
серйозно захоплювався колекціонуванням марок та монет
і зараз має хорошу колекцію.

Дружина Світлана закінчила Києво-Могилянську
академію та магістратуру КНЕУ імені Вадима Гетьмана.
Подружжя виховує сина Максима.

Попри свій молодий вік, Ігор Ростиславович уже
відбувся як професіонал, і вважає, що рухаючись уперед,
треба неодмінно зберігати людяність та життєвий позитив.
«Кожна складна ситуація робить людину сильнішою, але
завжди має бути присутня життєва справедливість», —
переконаний він.Молода родина Петрашків


