ТАРАС

ХАВУНКА

ОСВІТА
2000-2010

Львівська українська
приватна гімназія
Повна середня освіта

2010-2014

ЛНУ ім. Івана Франка
юридичний факультет
бакалавр

2014-2015

ЛНУ ім. Івана Франка
юридичний факультет
спеціаліст

2015-2017

Школа управління УКУ
публічне управління та адміністрування
магістр

КОНТАКТИ

ДОСВІД РОБОТИ
01.09.2014
01.03.2015

ТОВ «ЕРА-АУДИТ»
стажування
Консалтинговий супровід клієнтів та
підприємств в якості помічника
юрисконсульта

15.03.2015
15.09.2015

Юридична фірма «T&T»
стажування
Юридичний супровід клієнтів та
підприємств в якості помічника адвоката

Україна, м. Львів
+380678043121
khavunka.taras@gmail.com
https://www.facebook.com/khavunka.taras

ЗНАННЯ МОВ

українська

01.2016
05.2016

Львівська обласна державна
англійська
адміністрація
російська
головний спеціаліст управління
німецька
інвестиційної політики
Супровід / залучення інвесторів та інвестиційних
проектів, комунікація з компаніями.

06.2016
12.2017

Львівський регуляторний хаб, започаткований при Школі Управління УКУ
за підтримки Програми USAID "Лідерство в економічному врядуванні" (ЛЕВ)
Координатор ініціативи “Львівський регуляторний хаб”
Впровадження якісної нової регуляторної політики у містах та ОТГ Львівської
області.

01.2018
ДОТЕПЕР

Львівський регуляторний хаб при Школі управління УКУ
Керівник аналітично-адвокаційного центру
Створення незалежної, сталої регуляторної та антикорупційної експертизи на
місцевому і регіональному рівнях

01.2018
ДОТЕПЕР

Школа управління УКУ
Проектний менеджер
Координація і управління проектами, проведення досліджень

СЕРТИФІКОВАНІ ПРОГРАМИ
Квітень 2018: Академія лідерства для розвитку "Роль державної політики в розвитку приватного
сектора", організована Центром демократії, розвитку та верховенства права Стенфордського
університету і Школою управління УКУ
Лютий 2018: Тренінг "Тонкощі переговорів з представниками органів влади", організований "GR
Academy"
Жовтень 2017 - Березень 2018: Школа демократії, організована Східноєвропейським центром
багатопартійної демократії
Грудень 2017: Тренінг на тему "Методологія і проведення М-тесту та громадської
антикорупційної експертизи регуляторних актів місцевого рівня", організований Центром
міжнародного приватного підприємництва "CIPE", Чернівці, Україна
Травень 2017 - Липень 2017: Антикорупційна Школа, організована Львівською Бізнес Школою
Українського католицького університету
Квітень 2017: інтенсив "Архітектура Бізнес-Дизайну", організований Львівської Бізнес Школою
Українського католицького університету
Проходження онлайн-курсів "Основи Лобіювання" на платформі "Prometheus"
Липень 2016: Навчальна програма "Бізнес як військова стратегія: досвід Хотинської битви",
організована Львівською Бізнес Школою Українського католицького університету

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ
Член Всеукраїнської громадської організації "Асоціація правників України"
Голова Правління ГО "Аналітичний центр: Лабораторія стратегічних ініціатив"
Листопад 2017 - викладання на Програмі "Good governance", Школа управління УКУ, Київ, Україна
Делегат від Школи управління УКУ на Координаційній раді Антикорупційного форуму Львівщини
Був членом дільничної виборчої комісії на виборах місцевих рад та міських голів у Львові 25
жовтня 2015 р. та на виборах другого туру мера Львова, 15 листопада 2015 р.

НАВИЧКИ
Відмінне знання ПК
Організаційні навички
Уміння делегувати повноваження
Здібності розробляти стратегічні та перспективні плани
Організація заходів та їх проведення
Аналітичні навички
Навички ділового спілкування
Проведення досліджень
Публічні виступи
Написання, редагування та оформлення статей, документів
Управління проектами
Досвід управління колективом

