Спільнота LvBS 2012
2 лютого 2012
Майстер-клас М.Колісника "Персональні фінанси"
Першою подією в житті Спільноти 2012 став майстер-клас
від Михайла Колісника про персональні фінанси.
Учасники Спільноти LvBS мали можливість на практиці
проаналізувати свій персональний бюджет та напрацювати
правильні рішення у персональних фінансах у галузі
розподілу коштів на споживання та інвестування, напрямки
інвестування.

20 березня 2012
"Змінюватися важко, але дуже потрібно", - Тімоті Т.Лафер на зустрічі Спільноти LvBS
Тімоті Т.Лафер на зустрічі з Спільнотою розповів про
ключові чинники змін: коли, хто і яким чином має
впроваджувати зміни, як підтримувати ці процеси в
компанії. Міжнародний експерт наголосив, що важливо
управляти змінами постійно. «До того ж, треба цінувати
негативну реакцію колег, адже ніякі зміни не є ідеальними.
Тому важливо враховувати зворотну реакцію і вчасно
реагувати на критику, це допоможе підвищити ефективність
організаційного процесу».

27 Березня 2012
Дмитро Фірташ виступив перед Cпільнотою Львівської бізнес-школи УКУ

27 березня у Львівській бізнес-школі перед представниками
бізнесу і громадських організацій виступив Дмитро Фірташ,
Голова Ради директорів Group DF. На зустрічі, яка
відбувалася у форматі питань-відповідей, пан Фірташ
поділився міркуваннями щодо розвитку глобальних ринків
українських компаній, міжнародних стратегій розвитку,
описав структуру і стратегії різних напрямків власного
бізнесу та розповів про особисті підходи до побудови бізнесу.

19 Квітня 2012
Національна конференція Intro 2012 зібрала бізнес-спільноту
19 квітня у Львові відбулася четверта національна конференція
«Intro 2012». Бізнес-спільнота обговорила підходи до
управління стратегіями та фінансами компаній в часи
невизначеності та змін. За словами керівника Львівської бізнесшколи УКУ (LvBS) Софії Опацької, щорічна конференція
Intro - це нагода для бізнесу обговорити актуальні теми саме
для цього року.

27 Червня 2012
"Як налагодити успішну онлайн комунікацію", - зустріч Спільноти LvBS
Про те, як поводитися компаніям у цифровому просторі, які
правила онлайн комунікації, чого не слід боятися, а чого треба
остерігатися обговорювали під час зустрічі Спільноти LvBS
«Цифрові комунікації». Зустріч провели експерти з компанії
PRP Ukraine: Наталя Ольберт-Сінько (управляючий
директор) та Оксана Соржуленко (керівник проектів
цифрових комунікацій).

11 Липня 2012
На зустрічі Азійського центру LvBS обговорили економічні та бізнес-перспективи Китаю.
Зустріч Азійського центру LvBS "Китай - дракон, Індія тигр, Росія - ведмідь, а хто Україна?" стала наступною в
низці зустрічей Спільноти. «Українська культура є досить
близькою до китайської, це дає можливості вважати, що при
правильній стратегії вихід на китайський ринок для
українських компаній має бути не менш успішним, ніж для
західних», - так думку висловив викладач Львівської бізнесшколи УКУ, к.ф.м.нф. Ярослав Притула.

13 вересня 2012
Адріан Сливоцький презентував свою книжку "Мистецтво творення попиту"
13 вересня LvBS презентувала книжку Адріана Сливоцького
"Мистецтво творення попиту". «Творці попиту - це люди,
які вміють дивитися на світ очима та емоціями покупців. Вони
постійно експериментують на ринку, аби розуміти думку
споживача. А основне, творці попиту розуміють, що без
захвату та ентузіазму працівників у підприємстві, не можливо
викликати захват у покупців», - таку думку висловив один з
найвизначніших фахівців сучасного менеджменту Адріан
Сливоцький у
відеозверненні
під
час
презентації
україномовного перекладу його книги "Мистецтво творення
попиту"

26 Вересня 2012
На майстер-класі від Жоао Перре Віани Спільнота LvBS
обговорила інновації у корпоративному світі
На майстер-класі від Жоао Перре Віани Спільнота LvBS
обговорила інновації у корпоративному світі. Керівникам
важливо створити такі умови в компанії, щоб ідеї кожного
працівника були почуті, тоді в неї збільшаться шанси не
втратити інноватора, який завтра може стати конкурентом.

09 Жовтня 2012
Зустріч Спільноти на тему "Торгівля, інвестиції та економічна взаємодія"
9 жовтня у Львівській бізнес-школі УКУ (LvBS) відбулась
зустріч бізнес-спільноти з Надзвичайним і Повноважним
послом Сполученого Королівства Великої Британії і Північної
Ірландії в Україні у 2002-2006 рр. Робертом Брінклі на тему
«Торгівля, інвестиції та економічна взаємодія». Він
поділився своїм більш ніж тридцятилітнім досвідом
дипломата Великобританії та відповів на численні
запитання,що стосуються як теми, так і економічних та
політичних відносин України з Великобританією
11 Жовтня 2012
Зустріч Спільноти LvBS: "Західна Україна як рушійна сила економічного зростання"
На зустрічі Спільноти LvBS на тему: «Західна Україна як
рушійна сила економічного зростання» запрошеним
гостем був Морґан Вільямс, (Президент АмериканськоУкраїнської Ділової Ради). На думку пана Вільямса, який вже
багато років працює в Україні, ключовими конкурентними
галузями для нашої економіки є наступні: ІТ, сільське
господарство, туризм, енергетика (включаючи зелену
енергетику), виробництво споживчих товарів. І Західна
Україна має хороші передумови у всіх п'яти сферах.

11 листопада 2012
Зустріч Спільноти на тему "Азійські уроки для українських менеджерів: управлінські
висновки після міжнародного туру в Китай".
11 листопада відбулась зустріч Спільноти на тему «Азійські
уроки для українських менеджерів: управлінські
висновки після міжнародного туру в Китай». І все-таки
який він - Китай? Чому про нього говорить увесь світ та які
уроки українські керівники винесли для себе після
Міжнародного навчального туру в КНР разом з LvBS?
Розділившись на три групи учасники туру презентували свої
управлінські висновки, які стосувались ведення бізнесу в
азійському регіоні та впливу, який він може мати в
глобальному контексті та для українського бізнесу зокрема.

5 грудня 2012
Валерій Пекар (президент компанії "Євроіндекс") презентував учасникам програми
Key Executive
5 грудня
Валерій Пекар (президент компанії
«Євроіндекс») презентував учасникам програми Key
Executive MBA та Спільноти LvBS результати форсайту
«Людський капітал України 2025». "Чи ми маємо
проект майбутнього? Той, хто не має власного проекту
майбутнього, стає ресурсом для тих, в кого свій проект
майбутнього є. Не страшно стати ресурсом, а страшно
стати не тим ресурсом, яким бажаєш, коли інші
вирішують, який ресурс з тебе зробити", - Валерій Пекар
на презентації результатів форсайту "Людський капітал
України 2025".

Дякуємо учасникам Спільноти, що були з нами в 2012 році! Сподіваємося, що отримані
знання Ви успішно використаєте у своїх компаніях.
Щиро дякуємо Партнеру Спільноти LvBS - «ОТП Банк» за підтримку у 2012 році.

