
ІОНОВ  Володимир Ілліч 

 

 

Біографічна довідка 

Народився 29 березня 1958 року,  м. Ізмаїл Одеської області. 

 

Освіта вища, Одеська державна консерваторія імені А. В. Нежданової, 1985 р., (клас 

професора Мюльберга К.Є.). 

               Українська Академія державного управління при Президентові України, 

1996 р., магістр державного управління. Заслужений працівник культури України, 

кандидат мистецтвознавства, доцент. 

  

 

Трудова діяльність 

 

1977 - викладач дитячої музичної школи м. Ізмаїл Одеської області. 

1977-1979 - служба у збройних силах. 

1980-1986 - артист оркестру Дунайського пароплавства.  

1986-1988 - викладач Баришівської дитячої музичної школи Київської області.   

1988-1995 - головний спеціаліст Міністерства культури. 

1995-1996 - слухач Української Академії державного управління при Президентові 

України.  

1996-1997 - начальник відділу музично-драматичних театрів Міністерства культури.  

З 2001р. – працював за сумісництвом у Національній академії керівних кадрів 

культури і мистецтв, Київському національному університеті культури і мистецтв, 

Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського. Маю відповідний 

науково-педагогічний стаж роботи. 

1997-2016 - головний спеціаліст сектору  з питань культури  і мистецтв   Управління  

гуманітарної політики Секретаріату  Кабінету  Міністрів  України. 

 

За час роботи в  Секретаріаті Кабінету Міністрів України підготував майже 500 

нормативно-правових актів, спрямованих на удосконалення та поліпшення 

діяльності галузі. Брав участь у розробці проектів відповідних рішень Уряду, 

зокрема, проекту розпорядження  Кабінету Міністрів  України «Про перейменування 

Одеської державної консерваторії імені А. В. Нежданової», проекту Указу 

Президента України «Про надання Одеській державній музичній академії імені А. В. 

Нежданової статусу національної», а також проектів Законів України (Закони 

України "Про культуру", "Про кінематографію", "Про театр і театральну справу", 

"Про гастрольні заходи в Україні», тощо). Займався  питаннями державної політики 

у сфері професійного музичного мистецтва, міжнародної діяльності у галузі 

культури і мистецтв, театрально-концертних установ, мистецьких колективів, 

учбових закладів мистецтва, фінансового забезпечення та зміцнення матеріально-

технічної бази зазначених установ та організацій, гастрольної діяльності, сприяв 

проведенню Днів культури, професійних мистецьких фестивалів, конкурсів, 

концертних програм, мистецьких заходів до пам'ятних дат і визначних подій та 

інших програм, пов'язаних з розвитком професійного мистецтва. 
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2016-2017 – Генеральний директор Національного культурного центру України                 

у м. Москві. 

 

З 2017 р. – на посаді заступника директора Оперної студії Національної музичної 

академії України імені П. І. Чайковського. 

 

Державні нагороди і дата нагородження: 
У 2007 році присвоєно почесне звання "Заслужений працівник культури 

України". Двічі Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України 
(2001 p., 2013 р.), Почесною відзнакою Міністерства культури і мистецтв "За 
досягнення в розвитку культури і мистецтв" (2003 p.), Подякою Київського міського 
голови "За вагомий особистий внесок у розвиток національної культури, високий 
професіоналізм" (2003 p.). 

 

Одружений.  

Дружина – Іонова Оксана Володимирівна, в.о. начальника Управління 

регіональної політики Міністерства культури України. 

Син – Іонов Артем Володимирович, закінчив Київський національний 

університет культури і мистецтв. 

 

 

 

                   


