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Більше 20 років у комунікаціях, з них понад 17 років в урядових комунікаціях, серед яких 9 

років імплементації та практичної реалізації законодавства про доступ до публічної 

інформації; організації роботи Управління забезпечення доступу до публічної інформації, 

Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю у Секретаріаті Кабінету Міністрів 

України; надання методичної допомоги в організації роботи та впровадження механізмів та 

моделі доступу у органах виконавчої влади та місцевого самоврядування; практичне 

забезпечення виконання плану «Партнерство «Відкритий Уряд»; запровадження, організація 

та координація урядової комунікаційної платформи «Єдиний голос» (One Voice) (жовтень 

2016 – вересень 2019 рр.) 

Участь та організація понад 70 семінарів, конференцій, круглих столів, тренінгів з питань 

урядових комунікацій та забезпечення доступу до публічної інформації.  

У рамках «Комісії з популяризації України у світі» (далі – Комісія) при Міністерстві 

інформаційної політики України брала участь у розробці інформаційно-комунікаційної 

кампанії українського уряду з популяризації України у світі та створення  національного 

бренда Ukraine NOW.  

Ukraine NOW, наймасштабніша міжнародна маркетингова кампанія Уряду, за підтримки 

британського уряду, в колаборації  з креативним сектором, провідними PR, експертами 

комісії, здобув міжнародну нагороду у серпні 2018 р. RED DOT, у березні 2019 р. X-REY, у 

грудні 2019 р. дві нагороди EFFIA AWARDS Ukraine.  

З грудня 2019 р. входить до складу Координаційної ради з питань доступу до публічної 

інформації при Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини 

З вересня 2020 р. бере участь у робочій групі з удосконалення законодавства про доступ до 

публічної інформації Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної 

Ради України  

Має 3-й ранг державного службовця. 

 

Сфера наукових інтересів: теорія інформаційного права України, теорія інформаційного 

суспільства та суспільства знань, їх зв'язок з міжнародним інформаційним правом, 

теоретико-правові та методологічні питання публічно-сервісної діяльності в Україні, понад 

30 публікацій.  

 

Викладає: «Доступ до публічної інформації».  

 

Освіта: 

Освіта вища, у 2004 р. закінчила Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, отримала кваліфікацію магістра права. 

Навчалася в рамках Шведського агентства міжнародного розвитку Sida, «Діалог влади та 

громадськості», березень 2008 року (м. Брюссель, Бельгія ) 

2008 рік - випускниця Української школи політичних студій (Київ, Страсбург). 

Навчалася в рамках програми «Доступу до інформації», липень 2012, (м. Софія Болгарія) 

Навчалася в рамках програми International Visitour Leadership Program Державного 

Департаменту США (штат Вашингтон, Чикаго, Аризона), 2014 рік 

Стипендіатка програми «Молоді управлінці українського Уряду 2014» (Програмне бюро 

GIZ, Київ, Берлін), 2014 рік 

У липні 2018 року отримала диплом кандидата юридичних наук (phd - доктора філософії). 
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Інші професійні посади: 

Жовтень 2006 – травень 2010 року – керівнця Управління взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з 

громадськістю Міністерства економіки України; 

Травень 2011 р – липень 2018 р. заступниця директора Департаменту інформації та 

комунікацій з громадськістю‚ начальниця Управління забезпечення доступу до публічної 

інформації Секретаріату Кабінету Міністрів України. 

Липень 2018 р. – грудень 2019 р. виконуюча обов’язків директора Департаменту інформації 

та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України.  

З 2018 року лекторка у Академії лідерства України (УАЛ). 
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