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центру культурних досліджень 
Міністерства культури та інформаційної 
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 Тренер-викладач Академії культурного 
лідера, Лабораторії культурних 
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 Експерт з питань культури та креативних 
індустрій ініціативи Представництва ЄС в 
Україні Team Europe.

 Громадсько-культурний діяч, голова 
правління ГО «Центр мистецтв «Арт-
Простір» та ГО «Кіноклуб «Сходження».



Організатор та керівник відомих міжнародних  професійних 
мистецьких проектів, зокрема – фестивалів «Запорізька 
книжкова толока», «Маріупольська книжкова толока», 
«Слов’янська книжкова толока», «Сєвєродонецька книжкова 
толока», фестивалю бітломанів «Let it Beatles» та ін.
Загалом організував більш ніж 2000 культурних подій.



Із 2009 року є регіональним координатором 
Міжнародного фестивалю документального кіно про 
права людини Docudays UA та кінофестивалю
«Відкрита ніч» у Запорізькій області.



З 2015 року односібно моніторить і публікує грантові 
можливості для дієвців культури. Наразі ресурс має 
більш ніж 7000 підписників



Очолював Департамент культури та туризму 
Запорізької міської ради



З 2014 року працює незалежним професійним 
грантрайтером, залучаючи ресурси на «м’які» проєкти до 
100 000$, а також експертом з оцінки проєктів у низці 
грантових програм (Ми - це місто, Український культурний 
фонд та ін.). Реалізовував проєкти за співпраці з фондами 
GIZ, USAID, Goethe Istitut, House of Europe, Alliance française, 
Czech Centre, Український культурний фонд та ін.



Як носій і поєднувач різносторонніх досвідів – від
бізнесмена до культуртрегера, від чиновника до 
громадського активіста, від творця до менеджера 
культури, від експерта з креативних індустрій до 
дослідника культурної спадщини, від галериста до 
організатора концертів, від керівника палацу культури до 
організатора міжнародних пленерів – свідомо перейшов до 
експертної та консалтингової діяльності. 



Наразі працює у напрямках:
- реструктуризації організацій громадянського 
суспільства та культурних інституцій;
- розробки планів стратегічного розвитку;
- створення соціальних і культурних проєктів;
- консалтингу в царині креативного та соціального 
підприємництва; 
- аналітики та соціальних і культурних досліджень;
- проєктного менеджменту;
- пошуку партнерів та ресурсів для розвитку.
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