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Тетяна Андрійчук – фахівець з урядових комунікацій.  

Має понад 18 років досвіду роботи у відповідній сфері. Зокрема, брала 

активну участь у запровадженні в Україні інструментів консультацій з 

громадськістю, становленні такого напрямку державної політики, як сприяння 

розвитку громадянського суспільства, організації реалізації міжнародної 

Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд». Долучалася до розроблення 

тематичних тренінгових програм для державних службовців та проведення 

відповідних тренінгів, майстерень.  

Тетяна Андрійчук також обіймає посаду заступника завідуючого відділом 

у Департаменті інформації та взаємодії з громадськістю Секретаріату Кабінету 

Міністрів України.  

Як науковець, фокусує увагу на проблемах комунікації держави та 

громадянського суспільства, розвитку демократичних практик. Авторка понад 

40 наукових публікацій. Співавторка 4 монографій та 2 навчальних посібників.  

 

Викладає курси: «Взаємодія уряду, бізнесу та громадянського 

суспільства», «Порівняльний аналіз комунікацій в демократичному врядуванні», 

«Комунікативний супровід політики».  

 

Освіта: вища 

2004 р. – Київський національний університет культури і мистецтв, 

спеціаліст  

2008 р. – Національна академія державного управління при Президентові 

України, магістр державного управління 

2015 р. – захист у спеціалізованій вченій раді Інституту держави і права 

ім. В. М. Корецького НАН України, кандидат політичних наук 
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