
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА  
РАГІМОВА АНАСТАСІЯ БОРИСІВНА 

 Дата народження: 
Місце народження: 
Телефон: 
E-mail: 
Громадянство: 
Сімейне положення 

м. Стаханов, Україна (СРСР)  

 Україна 
Заміжня 

Партійна приналежність Безпартійна 
Володіння мовами Українська, англійська (вільно) 

Освіта: 
Назва ВНЗ Роки навчання Факультет Спеціальність 

Київський Національний 
Університет імені Тараса 
Шевченка 

2004-2009 Філософський 

Політологія, 
здобула ступінь 
магістра з 
відзнакою  

Східноукраїнський 
Національний 
Університет імені 
Володимира Даля 

2007-2011 Економічний 

Економіка 
підприємництва, 
здобула ступінь 
магістра з 
відзнакою 

Київський Національний 
Університет імені Тараса 
Шевченка 

2009-2012 Філософський  Аспірантура 

Robert Schuman Institute, 
Budapest, Hungary  

2007-2009 
2012-2013 

Leadership 
Programs 

Political 
Leadership 

Науковий ступінь: кандидат політичних наук, більше 30 наукових 
публікацій, в тому числі у міжнародних виданнях 

Трудова діяльність: 
Рік Підприємство, організація, 

установа; посада Місцезнаходження Вступу звільнення 

2009 2012 
Київський Національний 
Університет імені Тараса 
Шевченка, аспірантура 

Київ 

2008 2009 Інтернатура при Верховній Раді 
України, асистент Голови Київ 



комітету з питань правосуддя 

2009 2011 

ТОВ Видавництво “Ярмарок” 
Заступник Голови оргкомітету 
Національного бізнес рейтингу. 
НБР – українське 
представництво міжнародного 
Союзу національних бізнес 
рейтингів, який об’єднує 
оргкомітети у країнах Європи 
та Азії, визначає міжнародні 
принципи рейтингування, 
ініціює програми масштабних 
бізнес заходів
 (за трудовим договором) 

Київ 

2011 2012 

Референт зі зв’язків з 
громадськістю у компанії 
“Воронін” (очолювала проект із 
підготовки та презентації 
книги-біографії Михайла 
Вороніна) 
 (за трудовим договором) 

Київ 

2013 2015 
Старший викладач, 
Національний авіаційний 
університет, Інститут 
міжнародних відносин 

Київ 

2016 
по 

теперішній 
час 

Засновник агентства PR 
консалтингу «PIN Media» (ТОВ 
“Піпл”) 

Київ 

2016 
по 

теперішній 
час 

Засновник та керівник 
суспільно-політичного 
друкованого видання People IN 
(ТОВ “Піпл”) 

Київ 

2017 
по 

теперішній 
час 

Доцент кафедри соціології та 
політології факультету 
лінгвістики та соціальних 
комунікацій, 
Національний авіаційний 
університет 

Київ 



2017 2019 

Телеведуча, авторський проект 
“Business Lunch з Анастасією 
Рагімовою”, 
ТОВ “Золота Середина” 
(медіахолдинг «Обозреватель»), 
(за сумісництвом) 

Київ 

2020 
по 

теперішній 
час 

Викладач суспільно-політичних 
дисциплін, Університет 
сучасних знань  
(за сумісництвом) 

Київ 

Досвід роботи в організаціях, що здійснюють роботу у сфері культури, 
громадська діяльність : 

Роки Посада 

2015 – по 
теперішній час 

Голова громадської організаціі «Агенція з запобігання та 
протидії корупції, законності та охорони правопорядку». 
Експерт з протидії незаконного експорту культурних цінностей 
та предметів мистецтва України 
Співавтор спеціальної доповіді про корупцію у сфері охорони, 
використання та реалізації об’єктів культурної спадщини 
(пам’ятників історії та культури України) 

2016 – по 
теперішній час 

Співголова громадської організації «Всеукраїнське об’єднання 
«Захист Нації». 
Головний консультант з питань культурної спадщини України 

2016 -по 
теперішній час 

Громадська організація «Всеукраїнська асоціація молодих 
науковців «Інтелектуальне лідерство». 
Віце-президент з питань культури (виборна посада), 
відповідальна за проекти «Планета Земля Єдина»: організація 
17 арт виставок у Верховній Раді України та «Міжнародний 
інтернет кінофестиваль «Star Independent»: фестиваль молодих 
талантів 

2017 – по 
теперішній час 

Благодійний фонд «Фундація Розвитку». 
Керівник культурних та мистецьких проектів, відповідальна за 
медіа напрям у проекті «Становлення української нації» 
(створення музею воскових фігур з історії України) 

2019 – по 
теперішній час 

Громадська організація «Міжнародний жіночий рух «За сімейні 
цінності». 
Керівник культурних проектів, зокрема член робочої групи з 
підготовки законопроекту про меценатство, співавтор проекту 
«Green Light» (спільний проект разом з Центром ЮНЕСКО та 
Фондом Об’єднаних Націй: допомога жертвам домашнього 
насильства) 

2017 – по 
теперішній час 

Vakulenko Art Consulting. 
Експерт  з сучасного українського мистецтва 



2017 – по 
теперішній час 

Аукціонний дім «АСG». 
Консультант із інклюзивного мистецтва 

Досвід медійної діяльності: 
Роки Посада 

2016- по 
теперішній час 

Засновник суспільно-політичного видання «People IN» 
(друковане видання, свідоцтво про реєстрацію КВ№22764-
12664ПР 

2017 – 2019 

Ведуча. Авторські програми «Дійова Особа» та  «Business 
Lunch» на ОбозТВ (медіахолдінг «Обозреватель»), а також 
проведення авторських інформаційних слотів із відомими 
людьми у прямому ефірі 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


