Спільнота LvBS 2015
22 січня 2015
Ярина Ключковська
«Комунікація в управлінні змінами»
Як лідерам не загубити своїх підлеглих і колег у процесі змін, як
пересвідчитися, що всі йдуть правильним шляхом, і як
уникнути найпоширеніших помилок у процесі управління
змінами.

19 лютого 2015
Владислав Гурістрімба
«Приклад виходу з кризи 2008-2009
корпорації «Біосфера». Розгляд кейсу»

рр

успішної

Криза це завжди час для нових можливостей. На прикладі
корпорації «Біосфера» ми розглянемо шляхи подолання кризи
2008-2009 рр. та як адаптуватися до кризи 2014-2015 рр.

6 березня 2016
Сергій Гвоздьов
«Розвиток методів управління проектами- вчасно, не
виходячи за межі бюджету і якісно»
Що потрібно робити, щоб проект закінчувався вчасно та як
зробити проекти середовищем професійного зростання, обміну
досвідом і постійного підвищення планки результатів.

16 квітня 2016
Сергій Лесняк
«Можливості для українського бізнесу в Азії: сценарії та
культурні особливості»
Особливості ведення бізнесу в Китаї і на Далекому Сході, можливі
сценарії входження на ринок Азії для українських підприємців.

25 травня 2016
Анджеєй Блікле та Томаш Будзяк
«Родинні фірми в ХХІ столітті. Пережиток чи майбутнє?»
Питання, що виникають при управлінні родинним бізнесом,
спадковість в родинному бізнесі та психологічні аспекти
взаємовідносин між працівниками родинної фірми.

25 червня 2016
Володимир Семенишин
«Анти-вигорання: зберігайте
щасливими!»

спокій

і

залишайтесь

Що спричиняє вигорання? Багато людей вигорають через стрес та
напружений темп своєї роботи, пропадає ентузіазм до роботи
через завдання, які повторюються з дня на день.

16 липня 2016
Ваче Давтян
«Сила контактів у бізнесі»
Контакти у бізнесі вирішують якщо не все, то дуже багато
чого. Вони дозволяють знаходити найкращі рішення в складних
ситуаціях, виходити на нових клієнтів, освоювати нові ніші та
ринки, створювати великий і успішний бізнес.

23 вересня 2016
Наталія Волнянська

«E-mail: професійне ділове листування»
Як забезпечити знання і розуміння основних правил етикету
ділового електронного листування, принципи написання коректних
і результативних листів.

30 жовтня 2016
Андрій Рождественський
«Організаційний розвиток та соціо-економічний підхід в
менеджменті, поєднання заради ефективності»
Організаційний розвиток, який не стосується сфери HR-стратегії,
оперує, перш за все, людським потенціалом, коли мова йде
про підвищення ефективності організації.

26 листопада 2016
Михайло Колісник
«10 смертних гріхів при оцінці нових проектів»
Перед прийняттям рішення людина проходить через 3 лінзи: лінзу
досвіду, лінзу аналізу та лінзу інновацій. При оцінці нового проекту
потрібно визначити релевантні грошові потоки та провести
оцифрування ризиків.

28 грудня 2016
о. Ігор Пецюх
«Як не розминутися з Різдвом»
Часто ми звертаємо увагу на другорядні речі, а не вміємо побачити
головних. Ми вміємо говорити важливі речі іншим людям – нашим
підлеглим, колегам. А як часто говоримо важливі речі своїм дітям,
чоловікові/дружині?

