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    Головне
Глибоке самопізнання. Нюансне розуміння та зрілий досвід оригінального мислення, уяви та творчості. 

Глиб. зацікавлений, інтегративний розум, цілісне сократичне мисл.  Філософ мистецтва, науки, історії та сучасності. 
Зрілість, обізнаність, етична цілісність, і рішучість вести цілеспр., натх. командну роботу в будь-якому контексті. 

Стратег, керівник проектів, та спеціаліст з комунікацій в галузі економічного та соціального розвитку; 
Технічний експерт з дизайну архітектури та втілення інформаційних процесів та систем, управління знаннями, 
комунікацій, дизайну та продукуванню контенту. Маю великий функціональний досвід: в контексті веб- та 
друкованих видань – реалізація проектів зі збору, аналізу, комунікації змістів та інформації, та навчання будь-якого 
рівня складності та масштабу аудиторії; застосування ІКТ для побудови ефективної інфраструктури продукування та 
комунікації інформації / знань / контенту та оптимізації складних бізнес-процесів. Найвищий рівень кваліфікації: 
аналіз складної інформації на предмет структури, керованості, та ефективної комунікації; побудова стратегічної, 
довгострокової орієнтації проектів та процесів на інтелектуальні та технічні інновації та лідерство; розробка 
високоефективних, інтуїтивних інтерактивних систем з донесення змістів та інформації, що резонуватимуть з 
цільовими аудиторіями, забезпечать результативність стратегій та комунікацій, та збережуть безцінний час. 
Дизайн контенту: Adobe CC – PhotoShop, Dreamweaver, Flash, Illustrator, Premiere, InDesign 
Експерт з технологій ПЗ: C#.NET 4.5/ASP/VBScript, HTML5/CSS3/Javascript/JQuery, PHP/MySQL, 
Microsoft T-SQL/AccessSQL/ Oracle SQL, XML/DTD/XSLT/RSS, VB/VBA, C/C++, CGI/Perl 

14 років досвіду в керівництві проектами, 18 років лідерства в питаннях стратегій, інновацій, та творчості 

Професійний Досвід
Світовий Банк, Вашингтон, США, FCIGP, FMGP, AFR, OPCS, SDN, FPD –  Консультант  7/2005 – Зараз 

Лідер проектів повного циклу: розробка стратегій аналізу та синтезу інформації та знань; стратегій комунікацій; 
стратегій управління знаннями та архітектури підтримки прийняття рішень, та реалізація; розробка архітектур 
систем та її апаратно-програмна реалізація; дизайн, продукування, та управління контентом; дизайн 
інтерфейсів та графіки повного циклу. Координував роботу ~20 експертів глобального рівня. 

Великі 
проекти: 

 Фінансова Доступність та Відповідальні Фінанси – вебсайти Світового Банку 
 Дизайн системи управління знаннями та підтримки прийняття рішень для співпраці 

експертів з Регіональної Інтеграції в Африці (стратегічний пріоритет Світ. Банку) 
 Регіональна Інтеграція в Африці – тематичний вебсайт та контент-супроводження 
 Результати Світового Банку, Глобальні та в Африці – ключовий експерт з комунікацій 
 Глобальні та Національні Операції Світового Банку – побудова веб-системи 

супроводження глобальних конференцій; побудова бази знань 
 Моніторинг та Оцінка проектів Світового Банку в Африці; База даних персоналу 

МФК/Світовий Банк, Вашингтон, США, Депт. Розвитку Приватного Сектору – Консультант 9/2003 – 5/2005 
Дизайн архітектури системи управління знаннями, стратегії комунікацій та повний цикл реалізації – для 
флагманських веб-проектів Глобальної Бази Знань з Розвитку Приватного Сектору (http://rru.worldbank.org) и 
Ведення Бізнесу у Світі (http://www.doingbusiness.org/). Найнятий на цю посаду з 223 кандидатів. 

Parallels, Inc., Херндон, Вірджинія, США – Інженер корпор.проектів, Розр. вебсайту та бд 9/2002 – 9/2003 
Purdue University, Вест Лафайетт, Індіана, США – Архітектор та Розробник вебсайтів, пів-ставки 1/99 – 8/2002 
Cisco Systems, Сан Хосе, Каліфорнія, США – Інженер з розр. ПЗ (стажування) 1/2001 – 8/2001 
Nortel Networks Ukraine, Київ, Україна – Консультант, потім Керівник проекту, пів-/повна ставка 9/96 –  6/97 
Hewlett-Packard Ukraine / BMS Consulting, Київ, Україна – Консультант, пів-/повна ставка 7/96 – 3/98 

Освіта
Johns Hopkins University, SAIS, Вашингтон, США – Три семестри в прогр. Магістр міжнар. екон та відн. 2008-2010 
Purdue University, Вест Лафайетт, Індіана, США – Магістр Комп’ютерних Наук та Інженерії 01/99 - 05/02 
Інститут Кібернетики НАНУ, Київ, Україна – Зарахований до аспірантури, Базові дослідження 09/97 – 05/98 

НТУУ КПІ, Київ, Україна – Диплом спеціаліста з відзнакою (червоний) 09/91 - 03/97 


