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Skyrius 1.1 Ištekliai
Skyriaus pristatymas

Šis skyrius jums padės atrasti ir identifikuoti įvairias verslo galimybes. Pokyčiai – kiekvieno iš
mūsų kasdienybės dalis. Ne išimtis yra ir darbinė veikla. Procesai vykstantys verslo aplinkoje
skatina keistis, atsinaujinti, o tam reikia ieškoti naujų būdų ir priemonių, ugdyti asmenines
savybes. Ugdydami gebėjimus, padedančius prisitaikyti prie kintančios aplinkos, lengviau
įveikiame kasdieninius iššūkius, priimame teisingesnius sprendimus neapibrėžtumo
sąlygomis. Šiame skyriuje jums parodysime, kaip atrasti naujų verslo galimybių šaltinius, kaip
derinti informacijos paiešką taikant visiškai skirtingus būdus ir priemones.
Skyriaus tikslai

Šio skyriaus pabaigoje jūs gebėsite:
•
•

Identifikuoti vidinius ir išorinius potencialių idėjų šaltinius, reikalingus Jūsų
atstovaujamos organizacijos veiklos galimybių įsivertinimui.
Atrasti ir surinkti Jūsų atstovaujamai organizacijai aktualią vidinę ir išorinę
informaciją, statistinius duomenis, kurie leis įsivertinti būsimas verslo/veiklos
galimybes.
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1.1.1: Verslo galimybių šaltiniai
Tradiciškai verslumas yra susijęs su verslo kūrimu, tačiau Europos Komisija ir kitos viešojo
sektoriaus institucijos pabrėžia, kad žmonės net ir nebūdami verslininkais, yra priversti nuolat
save “išbandyti” šiame vaidmenyje ieškodami naujų galimybių pagerinti savo asmeninį
gyvenimą, siekdami pozityvių pokyčių profesinėje srityje ir panašiai. Šiame skyriuje aiškinantis
kaip ieškoti verslo galimybių taip pat bus turimas omenyje ir ką tik paminėtas kontekstas.
Šiandieninė darbo ir verslo aplinka yra labai dinamiška. Kad galėtume spėti “koja kojon” su
žaibiškai vykstančiais pokyčiais, mums reikia ne tik įgyti/ugdyti asmenines savybes, įgūdžius,
įgalinančius nustatyti ir įsivertinti galimybių poreikio pagrįstumą, bet ir gebėti suorganizuoti
arba patiems praktiškai įgyvendinti identifikuotus, suplanuotus pokyčius mus supančioje
darbo aplinkoje. Užuot sutelkę dėmesį į naujų produktų, naujų paslaugų ar visiškai naujo
verslo sukūrimą, mes ieškosime esamų objektų, procesų tobulinimo galimybių organizacijos
viduje ir už jos ribų. Mes ieškosime galimybių, kurios turėtų teigiamą įtaką verslui,
pagerindamos reputaciją, didindamos pardavimus, sumažindamos išlaidas ar sumažindamos
nereikalingoms veikloms skirtą laiką.
Verslo galimybių paieškos proceso pati pradžia - idėjų generavimas. Koen, Ajamian, Burkart
ir Clamen (2001) idėjos generavimą apibūdina kaip veiklą, kurioje idėjos palaipsniui kuriamos
ir plėtojamos, atmetamos, vėl tobulinamos, keičiamos, pritaikomos ir išgryninamos. Visoms
įmonėms yra prieinama daug ir įvairios informacijos: apie poreikius, verslo aplinką,
žmogiškųjų išteklių potencialą ir pan. Verslo galimybių šaltiniu gali būti bet kuri informacijos
sritis, pradedant vidiniais įmonės ištekliai ir baigiant makroekonomine aplinka.
Idėjos generavimas
Naujoms verslo galimybėms ir idėjoms „atsirasti“ padeda sistemingas keleto žingsnių
procesas.
Penkių pakopų idėjos kūrimo metodas
Kokių veiksmų turėtumėme imtis siekdami sugeneruoti idėją, parodo (1 pav.) Ulrich ir
Eppinger’s penkių žingsnių metodika (2008, p. 99–100):
1.
2.
3.
4.
5.

Išsiaiškinkite problemą
Ieškokite informacijos idėjos sukūrimui už Jūsų organizacijos ribų.
Ieškokite informacijos idėjos sukūrimui Jūsų organizacijos viduje.
Sistemingai išanalizuokite atrastas idėjas.
Apmąstykite savo sprendimus ir procesą.
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Paveikslas 1. Ulrich ir Eppinger's penkių žingsnių idėjos generavimo metodika

Žingsnis 1: Išsiaiškinkite problemą

Problemos išsiaiškinimo procesą pradėkite nuo bendro, plataus problemos apibrėžimo.
Dažnai apsibrėžtos problemos būna per plačios, kad galėtumėte jas efektyviai spręsti kaip
visumą. Dėl šios priežasties apibrėžtą problemą išskaidykite į smulkesnes sudedamąsias dalis.
Pavyzdžiui, jei mūsų pagrindinis rūpestis būtų naujo modelio kopijavimo aparato sukūrimas,
problemą galėtume pradėti spręsti ne nuo visumos, o nuo atskirų dalių (lentynėlės, kur
įdedame popierių, liečiamo ekrano, ir pan.) dizaino ir funkcijų sprendimų.
Žingsnis 2: Ieškokite informacijos idėjos sukūrimui už Jūsų organizacijos ribų.

Kai ieškoma informacijos pasitelkiant išorinius šaltinius, susiduriama su labai didele tų šaltinių
įvairove. Yra keletas būdų kurie padeda nepasimesti naudojantis išoriniais šaltiniais. Jie
apima:
• pagrindinių vartotojų apklausa
• ekspertų apklausa
• patentų paieška ir analizė
• jūsų tematiką atitinkančios literatūros analizė
• susijusių produktų, paslaugų ir procesų lyginamoji analizė
Žingsnis 3: Ieškokite informacijos koncepcijos sukūrimui Jūsų organizacijos viduje

Vidinių informacijos šaltinių paieška apima asmeninių ir komandinių žinių naudojimą bei
aukštą kūrybiško ir novatoriško mąstymo lygį, kad būtų sukurtos naujos idėjos.
Ulrich ir Eppinger (2008) rekomenduoja keturias gaires, kaip pagerinti vidinę informacijos
paiešką:
• Paieškos procese ribokite kritiką. Stenkitės nesakyti „ne“, „neįmanoma“ ir pan.
• Stenkitės sukurti kuo daugiau idėjų.
• Geriausios idėjos – “crazy” idėjos, kurios tuo momentu jums keistos, neįgyvendinamos,
neįmanomos.
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• Pasitelkite į pagalbą vaizdines priemones pvz., eskizus, vizualizacijas ir pan.
1 lentelėje pateikiami kai kurie metodai, naudojami idėjos kūrimui naudojant vidinius
informacijos šaltinius.
Lentelė 1 Idėjų generavimas naudojant vidinius informacijos šaltinius.

Metodas

Apibūdinimas

“Galerijos” metodas

Procese dalyvaujančių žmonių minčių užfiksavimas.
Kai ant lentos, lapų, lipnių lapelių pažymima, kas, ką
žino, atsimena apie sąvoką, instituciją, reiškinį.

Grafinių priemonių naudojimas Pavyzdžiui, piešimo paviršiai ir pan.

Grupės minčių lietus

Susiję ir nesusiję stimulai

Vizualizacijos pasitelkiant
vaizduotę

Tai yra praktinis būdas grupei žmonių sugeneruoti
idėją. Taikant šį metodą galima sukurti pačių
netikėčiausių, originaliausių idėjų. Svarbu susilaikyti
nuo kritikos ir skatinti rekomendacijas.
Stimulai, dirgikliai (pvz. žodžiai, vaizdiniai, garsai,
emocijos, pojūčiai, kvapai) veikia kūrybos procesą ir
atitinkamai idėjų generavimo rezultatą. Jie gali būti
specialiai sukurti atsižvelgiant į problemą (susiję) ir
skatinantys abstraktų mąstymą, naujas idėjas
(nesusiję). Susiję stimulai būna tiesiogiai susiję su
kuriamu objektu. Jeigu gaminama kėdė, tiesioginiai
stimulai gali būti kitų kėdžių vaizdiniai, istorijos apie
kėdžių naudojimą, žodžiai, nusakantys kėdžių savybes
ir pan.; Nesusiję stimulai būna tiesiogiai nesusiję su
kuriamu objektu. Kuriant idėjas kėdei galimi tiesiogiai
su kėde nesusiję stimulai, kurie padėtų kurti
nešabloniškas idėjas. Tai galėtų būti įvairios gamtoje
esančios gyvos arba negyvos formos, kvapai, daiktai,
tiesiogiai nesusiję su kėde ir jos funkcija.
Vizualizacija - įvairių rūšių informacijos
transformavimas į regimuosius vaizdus. Tai
veiksmingas metodas, kurio esmė įsivaizduoti būsimą
idėjos koncepciją – fantaziją taip lyg ji jau egzistuotų
praktikoje.

Žingsnis 4: Sistemingai išanalizuokite atrastas idėjas

Išorinių ir vidinių idėjų šaltinių paieškų rezultatas turėtų būti tęsiamas komandai ieškant
sprendimų tiek gana plačiai problemai spręsti, tiek ją išskaidžius į atskiras smulkias sritis.
Siūlomi sprendimai turėtų būti nagrinėjami vadovaujantis sisteminiu požiūriu.
Žingsnis 5: Apmąstykite sprendimus ir procesą

Kaip visada, procesas turi būti peržiūrėtas. Peržiūros metu užduokite šiuos klausimus:
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• Ar komanda įsitikinusi, kad buvo išnagrinėti visi galimi sprendimai?
• Ar yra alternatyvių būdų išspręsti problemą?
• Ar nuodugniai išbandyti išoriniai šaltiniai?
• Ar visos siūlomos idėjos buvo įvertintos ir sujungtos su kitomis koncepcijomis arba
atmestos?
Horizontalus mąstymas
Šiame skyriuje aptariame idėjų generavimą, informacijos šaltinius ir idėjų generavimo
metodus. Tačiau mes taip pat turime nepamiršti, kad idėjos gali kilti tiesiog šiaip, net neturint
ir neieškant papildomos informacijos.
“Horizontalus mąstymas atsiranda dėl mūsų vertikalaus mąstymo ribotų galimybių.”

De Bono siekdamas paaiškinti kaip veikia horizontalus mąstymas naudoja duobės kasimo
pavyzdį. Vertikalus mąstymas duobės kasimo procese tik gilina ir gilina kasamą skylę.
Horizontalus (lateralinis) mąstymas – priežasčių ir pasekmių kūrybinis mąstymas,
nukrypstantis nuo normų – ieško proceso galimybių kitur – “už dėžės ribų”, siekia pažiūrėti į
problemą plačiau. Pirmasis horizontalaus mąstymo principas yra suprasti, kad dominuojanti
“vertikali” idėja gali būti inovatyvumo kliūtis, o ne nauda. De Bono apibrėžė keturis
horizontalaus mąstymo principus:
• dominuojančių “skirtingų polių” idėjų pripažinimas
• įvairių paieškos būdų suradimas
• atsiribojimas nuo vertikalaus mąstymo
• neatmesti atsitiktinumų.
Dominuojančios idėjos yra aplink mus. Idėja, kad Žemė buvo plokščia, buvo dominuojančios
idėjos pavyzdys, kol inovatyvus požiūris jo nepakeitė. Dominuojančios idėjos yra prielaidos ir
taisyklės, kuriomis grindžiamos sistemos ir kurios daro įtaką žmonių mąstymui ir požiūriui. Kai
mes vadovaujamės dominuojančia idėja, tada visa kita, kas patenka į mūsų matymo ir
mąstymo lauką taip pat stengiamės suprasti ir paaiškinti remdamiesi ta pačia dominuojančia
idėja. Dominuojančios idėjos mus riboja. Pavyzdžiui, didelės oro transporto bendrovės ilgą
laiką vadovavosi įsitikinimais, kad klientai nori aukštų paslaugų standartų; kad pardavimai turi
vykti per tarpininkus – kelionių agentus ir, kad keleivių vietas būtina paskirti iš anksto.
Kūrybiškumas ir inovatyvumas lėmė, pigių skrydžių oro bendrovių sėkmingą praktiką, kuri
paneigė ilgą laiką galiojusius dominuojančius įsitikinimus, sukurdama naujas rinkas.
Horizontalus mąstymas apima tradicinių mąstymo būdų, prielaidų, taisyklių atsisakymą, tuo
skatinant ieškoti naujų sprendimų ir generuoti inovatyvias idėjas.

1.1.2: Galimybių nustatymas naudojant vidinius informacijos šaltinius
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Jūsų organizacija yra vienas pagrindinių verslo idėjų ir galimybių šaltinių. Apmąstydami savo
darbą, procesus ar veiklos sritį, galite nustatyti patobulinimo ar naujovių galimybes. Be to,
pokalbiai su kitais darbuotojais, taip pat yra puikus idėjų šaltinis.
Visos organizacijos turi problemų. Problemos gali atsirasti dėl nusivylimų ir neįveiktų iššūkių,
kuriuos kartu galima apibūdinti kaip “skausmo taškus”. Skausmo taškai gali būti puikus verslo
idėjų katalizatorius. Verslo idėja gali būti ne kas kita, kaip esamų problemų sprendimo kelias.
Duomenų rinkimo iš vidinių informacijos šaltinių metodai
Svarbu, kad jūsų vidinių informacijos šaltinių galimybės būtų identifikuotos naudojant
struktūrizuotą metodą, kuris užtikrintų, kad galimybės būtų pagrįstos objektyviais
duomenimis, o ne subjektyviomis nuomonėmis. Šiame skyriuje bus nagrinėjami būdai, kaip
identifikuoti jūsų organizacijos viduje esančias galimybes.
Reflektyvi praktika / asmeninė patirtis
Apmąstykite savo patirtį ir nustatykite kažką, kas vyksta ar įvyko jūsų darbo metu, ir dėl ko Jūs
jaučiate ar jautėte trūkumą, nepasitenkinimą. Norint sužinoti apie problemas, svarbu stebėti,
kas vyksta. Klausimų apie problemą pateikimas gali suteikti galimybę. Čia yra keletas klausimų
pavyzdžių, kuriuos galite sau užduoti:
• Kodėl mes tai darome?
• Ar yra geresnis būdas tai padaryti?
• Kaip dažnai problema kyla?
• Kaip ši problema daro poveikį kitoms organizacijos sritims?
• Ką reikia žinoti, kad padėtų man geriau suprasti problemą (ko trūksta)?
Stebėjimas ir įžvalgos
Stebėjimas gali būti labai galingas būdas rinkti informaciją, kurioje bus išskiriamos verslo
galimybės darbo aplinkoje.
Bendradarbiavimas su kitais darbuotojais
Informacijos paieška turi apimti ne tik asmeninių, bet ir kolegų komandos žinių panaudojimą
bei aukštą kūrybinio, inovatyvaus mąstymo lygį, kad būtų galima sukurti verslo galimybes ir
idėjas. Smegenų šturmas yra vienas iš praktinių būdų, kaip veikiant komandoje sugeneruoti
naujas idėjas.
Klasikinis smegenų šturmas
Dauguma žmonių tam tikru metu pastebės, kad, klausydamiesi kitų žmonių išsakomų minčių,
jie ima apgalvoti, kylančias jų galvose ir papildančias kitų diskusijoje dalyvaujančių asmenų
išsakytas mintis. Apibendrinant, galima teigti, kad tam, kad gimtų visiškai naujos idėjos kartais
užtenka nekalbant tiesiog klausytis kitų žmonių diskusijos ir minčių lietaus. Tai yra susiję su
asociacijos galia, kai viena mintis veda prie kitos dėl tam tikro jų tarpusavio ryšio.
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Smegenų šturmo taisyklės
Idėjų generavimo procesas yra gana trapus. Viskas gali greitai nutrūkti jei žmonės kritikuos
vieni kitų idėjas arba jei dėl asmenybių susidūrimo smegenų šturmo sesijoje bus
nesutelkiamas dėmesys. Cliffordas (2006) parengė šias smegenų šturmo taisykles:
1. Kiekvienos sesijos pradžioje komandai praneškite apie taisykles.
2. Paaiškinkite, kad visų teisė įsitraukti į procesą ir jame dalyvauti yra vienoda.
3. Užtikrinkite, kad dalyviai išklausytų vieni kitų nuomonę. Nėra neteisingos ar blogos
nuomonės.
4. Užtikrinkite, kad dalyviai būtų motyvuoti diskusijoms ir atvirai išsakyti kylančias mintis.
5. Naudokite praeities nesėkmes kaip mokymosi patirtį ir stabdykite kritiką, kad gimstančios
idėjos nebūtų blokuojamos.
6. Atidėkite sprendimų priėmimo procesą. Kol nepriimsite galutinio sprendimo dėl
tinkamiausių idėjų, tol smegenų šturmo procesas galės tęstis.
Smegenų šturmo procesas
Clifford (2006) rekomenduojami smegenų šturmo žingsniai pavaizduoti 2 paveiksle:
• Smegenų šturmo procesui reikia paskirti atsakingą žmogų iš darbuotojų arba pasamdyti
moderatorių iš šalies. Procesą gebantis suvaldyti moderatorius padės užtikrinti, kad procesas
nesibaigtų per greitai, pirmajame idėjų generavimo etape. Dažna klaida smegenų šturmo
procese yra skubėjimas.
• Paruoškite kūrybiškumo erdvę. Tai gali būti susitikimų salė vietoje arba vieta, kur bus
rengiama idėjos generavimo sesija. Šis žingsnis apima pasirūpinimą pastatoma lenta, rašymo
priemonėmis, lipniais lapeliais, kita reikalinga atributika.
• Surinkite komandą, kurios nariai būtų skirtingų sričių atstovai. Rekomenduojama, kad
sesijoje būtų iki dvylikos žmonių. Grupę sunkiau valdyti kai yra labai didelė.
• Surinkite komandą ir suplanuokite dvi valandas smegenų šturmui. Jei sesija vyksta gerai,
leiskite dalyviams vystyti kuo daugiau idėjų. Idėjos paprastai būna dviejų fazių. Yra „pirmasis
skubėjimas“ iš jūsų jau žinomų dalykų ir jūsų jau turimų idėjų. Tada yra pauzė, kuri gali trukti
nuo 10 iki 15 minučių ir galiausiai veda prie kito etapo. Tai jau yra antra ir daugiau įjungianti
vaizduotę idėjų banga. Būtent antras etapas smegenų šturmo procese yra vertingiausias.
• Visiškai paaiškinkite procesą. Laisvam ratui reikia pasitikėjimo. Skatinkite idėjų teikimą, ypač
kai jos yra keistos, netradicinės. Būtent šios idėjos yra labiausiai laukiamos ir savo turiniu
vertingiausios.
• Idėjas fiksuokite iš karto jas užrašydami ant lapo, lipnių lapelių, lentos ir pan. Idėjas rašyti
gali ir patys dalyviai.
• Pridėkite sesijos metu sukurtas idėjas į pagrindinių idėjų sąrašą, kurį jau turėjote, ir
sunumeruokite jas. Svarbu išlaikyti sukurtų idėjų chronologiją, nes šios idėjos gali ateityje
paskatinti dar daugiau naujų idėjų. Jei kai kurios idėjos tuo metu techniškai neįmanomos, jos
gali būti įgyvendintos ateityje po tolesnių technologinių pokyčių.
• Susiplanuokite antrą smegenų šturmo sesiją. Po paros vėl sukvieskite dalyvius. Pakartokite
smegenų šturmo procesą naudodami pirmajame etape sugeneruotas idėjas.
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Paveikslas 2 Smegenų šturmo procesas (Clifford, 2006)

1.1.3: Idėjų generavimas naudojant išorinius informacijos šaltinius
Kai organizacija ieško galimybių išorėje, ji gali naudotis pačiais įvairiausiais šaltiniais (jų
klientai, tiekėjai ir konkurentai).
Klientai
Klausymas, supratimas ir reakcija į klientų atsiliepimus, jų poreikius ir lūkesčius yra esminiai
veiksniai bet kuriai kompanijai, norinčiai suprasti savo klientus ir sukurti į klientą orientuotą
organizaciją. Daugelis organizacijų turi klientų aptarnavimo sistemas, tačiau negeba efektyviai
išgirsti, ko nori klientai. Pagrindinė rekomendacija būtų ieškoti būtų ir priemonių girdėti ir
suprasti savo klientus.
Tiekėjai
Jūsų tiekėjų klausymas gali suteikti verslo idėjų ir tobulinimo galimybių. Kokį metodą būtų
galima tam efektyviai naudoti bus aprašyta kitame skyriuje.
Žinios apie konkurentus ir rinką
Stebėkite savo sektoriaus pokyčius. Kaip veikia jūsų konkurentai? Kokia jų kainodara? Ar yra
naujų rinkos dalyvių? Ar kažkas pasiūlė naujų, rinkai reikšmingų produktų? Prekybos parodos
ir konferencijos gali padėti lengvai sužinoti, ką daro jūsų konkurentai, ir pamatyti naujausias
naujoves jūsų sektoriuje. Profesinės asociacijos ir prekybos organizacijos yra dar vienas išorės
verslo galimybių šaltinis. Tai profesinių asociacijų leidiniai, akademiniai leidiniai, vyriausybės
leidiniai, mokslinių tyrimų įstaigų, prekybos ir technikos žurnalų ataskaitos.
Duomenų iš išorinių šaltinių rinkimo metodai
Kliento balsas
Kliento balsas – tai metodas, kuriuo siekiama užfiksuoti kliento poreikius ir lūkesčius. Ji
suteikia organizacijoms galimybę priimti „išorės“ perspektyvą dėl savo veiklos rezultatų ir
gebėjimo patenkinti ar viršyti klientų lūkesčius.
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Įgyvendinant oficialų LOJ procesą, galima rinkti informaciją apie kliento išmanymą
struktūriškai. Informacija ir duomenys gali būti susiję ne tik su klientų pasitenkinimo
grįžtamuoju ryšiu apie dabartinius pasiūlymus ir produktus; bet taip pat gali suteikti naudingos
informacijos apie būsimą produktų kūrimą ir potencialias augimo galimybes, pvz., nustatyti
papildomos pridėtinės vertės, kurią gautų klientai galimybes, keičiant ar kuriant papildomus
pasiūlymus aplink esamas paslaugas ar produktus.
Metodas gali suteikti vertingos papildomos informacijos, įskaitant naujus pasiūlymus esamų
prekių ir paslaugų klientams; geresne kokybe; nepasitenkinimo sritys, apimančios ne tik
produktus/paslaugas, bet ir aptarnavimo kokybę, reagavimą į skundą ir pan; papildomos
funkcijos, naujos idėjos, kuriomis bus papildytas naujas produkto dizainas. Yra įvairių būdų
rinkti duomenis ir jie gali būti suskirstyti į tris plačias kategorijas:
1. Aktyvūs metodai – apklausos, tikslinės grupės, apsilankymai vietoje, išsamūs
interviu ir kt.
2. Reagavimas – klientų skundai, produktų grąžinimas, garantinis aptarnavimas ir kt.
3. Netiesioginiai – į klientus orientuotos informacijos rinkimo priemonės, analogiškų
verslų analizė ir kt.
Formalūs informacijos rinkimo metodai priklausys nuo to, kokie santykiai yra tarp įmonės ir
kliento. Kai yra tiesioginiai verslo santykiai, tikėtina, kad yra galimybė reguliariai susitikti su
klientais ar jų atstovais. Šie susitikimai taip pat turėtų būti išnaudojami grįžtamajam ryšiui apie
organizacijos prekes/paslaugas, veiklą gauti, bei pristatyti naujas idėjas, būsimus produktus,
pilotinius projektus ir pan. Informacija taip pat turėtų būti gauta iš klientų, kurių veiklos
pobūdis yra skirtingas. Pavyzdžiui, pirkėjas nustatys vertę kitaip nei projektavimo ar kokybės
inžinierius.
Daugelis įmonių, kurių klientų skaičius yra labai didelis, klientai yra nepastovūs, neturi
galimybės su jais visais bendrauti tiesiogiai. Tiesioginis bendravimas taip pat bus apsunkintas,
jei tarp gamintojo ir galutinio produkto vartotojo yra platintojų ir tarpininkų. Nepaisant to,
patikimus ir naudingus duomenis galima gauti naudojant įvairius metodus, pvz., apklausas,
fokus grupes, rinkos tyrimus ir kt.
Klientų apklausos
Klientų apklausos naudojamos norint gauti kokybės, paslaugų ir našumo duomenis,
užduodant standartizuotus klausimus. Jie siunčiami klientams užpildymui arba juos
administruoja interviu metu.
Fokus grupės
Fokus grupės yra nedidelės klientų grupės, pakviestos susirinkti diskusija, kurios metu
išsakomos mintys, keičiamasi nuomonėmis įvairiais klausimais.
Gyvas interviu
Pokalbis su individualiais klientais ar potencialiais klientais, klausiant apie jų patirtį, susijusią
su konkrečiais produktais ar paslaugomis.
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Stebėjimas internete ir socialiniuose tinkluose
Interneto stebėjimas apima forumus, tinklaraščius ir socialinius tinklus, kuriuose yra
aptariami, parduodami, pristatomi jūsų įmonės produktai. Socialinė žiniasklaida yra puikus
šaltinis, skirtas rinkti duomenis. Jūsų kliento įrašai, kuriuose aprašoma teigiama patirtis ar
skundai, suteikia daug naudingos informacijos apie jūsų lūkesčius ir kaip jūsų vykdoma veikla
juos šiandien atitinka.
Specialistų grįžtamasis ryšys
Kiekvienas darbuotojas, kuris tiesiogiai kontaktuoja su klientais, pvz., pardavėjai, remonto
technikai, telefono operatoriai ir administratoriai gali gauti naudingos informacijos tiesiog
įsitraukdamas į pokalbį ir klausydamas klientų, jei jam bus suformuluota papildoma užduotis
tai padaryti.
Skundai
Skundai, nors ir nepageidautini paslaugų požiūriu, gali būti pagrindinis klientų informacijos
šaltinis. Skundai leidžia organizacijai sužinoti apie gaminių gedimus ir paslaugų problemas,
ypač spragas tarp lūkesčių ir našumo.

1.1.4: Galimybių nustatymas remiantis perspektyvomis vietinėje ir tarptautinėse
rinkose
Globalizacija veikia ir MVĮ, ir verslininkus įvairiose pasaulio šalyse, skirtingose ekonomikos
srityse, vykdant veiklą tiek tarptautinėse, tiek vietinėse rinkose. Verslas, nepaisant jo dydžio,
veiklos srities, vykdomos veiklos geografijos ribų, jei šiandien dar nėra, tai ateityje tikrai bus
pasaulinės rinkos dalyvis. Atsižvelgiant į tai, net ir labai mažos, vietinėje rinkoje veikiančios
įmonės turėtų įsivertinti, kad naujų technologijų naudojimas šiuos procesus dar labiau
paspartins.
Visos organizacijos turi spręsti pokyčius, kurie jau vyksta arba gali būti numatyti jų veiklos
verslo aplinkoje. Tokie pokyčiai nuolat vyksta, o organizacijos turėtų identifikuoti ir reaguoti į
šiuos pokyčius, kurie taip pat gali būti laikomi verslo galimybėmis. Yra keletas būdų, kuriais
galima ištirti pasaulinę verslo aplinką. Vienas populiariausių, nesudėtingų metodų yra PESTEL
analizė.
Kiekvienam verslui įtakos turi daug išorinių veiksnių. Politikos, ekonomikos, technologijų,
socialiniai ir aplinkosaugos pokyčiai kartu su skaitmeninėmis transformacijomis turės įtakos
jūsų organizacijai ir gali suteikti verslo galimybių, todėl jums būtina nuolat juos stebėti ir
analizuoti.
PESTEL analizė
Tai būdas apžvelgti ir įvertinti vystomą verslą iš išorės perspektyvų, identifikuojant
pagrindinius poveikį darančius veiksnius ir jų galimas pasekmes Jūsų organizacijai. Tinkamai
atlikta PESTEL analizė gali būti priemonė įvertinti jūsų įmonės jautrumą verslo aplinkai. PESTEL
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galima apibendrinti kaip įmonės išorinių veiksnių analizės metodą. Pavadinimą sudarančios
raidės parodo išorės aplinkos veiksnius, kurių poveikis yra analizuojamas:
•

•
•

•

•
•

Politiniai (angl. Political) veiksniai – vietinės ir tarptautinių rinkų plėtra, jose kintanti
vartotojų elgsena, vyriausybės stabilumas, lobistinių grupių veikla, įgyvendinamos
politikos kryptys ir kt. Pavyzdžiui, artėjantys rinkimai gali sukelti vartotojų elgsenos
pokyčius, pasitikėjimo sumažėjimą.
Ekonominiai (angl. Economic) veiksniai – įgyvendinama monetarinė ir fisklinė
politika, infliacija ir daugybė kitų veiksnių turi reikšmingą poveikį verslui.
Socialiniai (angl. Social) veiksniai – demografiniai veiksniai, elgsena, nuostatos ir pan.
PVZ. Visuomenės senėjimas gali būti identifikuotas ne tik kaip darbo rinkos probema,
bet ir kaip naujų verslo galimybių šaltinis, sukuriant ir siūlant visiškai naujas
paslaugos.
Technologiniai (angl. Technological) veiksniai – naujos technologijos,jų sukūrimo ir
diegimo sparta, automatizacija, robotizacija. Šie aplink mus vykstantys pokyčiai esamos galimybės (sąnaudų mažinimas) ir iššūkiai (būdas patenkinti augančius
klientų lūkesčius).
Teisiniai (angl. Legal) veiksniai – darbo santykiai, darbo sauga, duomenų apsaugos
reikalavimai ir visi kiti įstatymai, reguliuojantys jūsų įmonės veiklą.
Aplinkosauginiai (angl. Environmental) veiksniai – klimato kaita, oro tarša, atliekų
perdirbimas ir kt. veiksniai gali būti tiek verslo apribojimu, tiek galimybėmis.

Kaip taikyti PESTEL analizės metodą
PESTEL analizės metodą veiksminga naudoti sukvietus skirtingų sričių ekspertus ir pakvietus
juos kartu generuoti idėjas apie minėtų veiksnių poveikį. Ekspertai turėtų pristatyti savo
atstovaujamos srities įžvalgas. Fiksuojant pastabas, idėjas, pasiūlymus svarbu nepamiršti, kad
siekiama identifikuoti veiksnius, kurie turi atitikti 2 kriterijus: pirma, įmonė pati tų veiksnių
negali kontroliuoti; antra, veiksnių įtaka turėtų būti reikšminga įmonės veiklai.
PESTEL rezultatų pristatymas
Paprastas PESTLE analizės rezultatų pristatymo šablonas parodytas 3 paveiksle. Atkreipkite
dėmesį, kad nors kiekvienoje kategorijoje yra nurodyti trys veiksniai, tačiau nėra ribos kokį
kiekių veiksnių Jūs turėtumėte pasirinkti.
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Paveikslas 3 PESTEL analizės šablonas
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Skyriaus reziumė

Šiame skyriuje ieškojote skirtingų verslo galimybių šaltinių savo organizacijoje ir už jos ribų.
Šis skyrius taip pat pristatė būdus, kaip derinti galimus šaltinius.

Praktinės užduotys
1 Užduotis: Sėkmingo verslo galimybės
Užduoties tikslas
Pagalvokite ir įvardinkite, kokias verslo galimybes atrado ir sėkmingai įgyvendino jūsų
organizacija. Pabandykite apibendrinti, kas lėmė jų įgyvendinimo sėkmę, kodėl jos
pasiteisino jūsų organizacijos atveju.
Užduoties detalizavimas
Inicijuokite forume diskusiją
•
•
•
•
•
•

Kokiame sektoriuje vykdo veiklą jūsų įmonė
Kokia sėkminga verslo idėja galite pasidalinti.
Kaip ta idėja gimė?
Kas lėmė idėjos sėkmę?
Kokius pokyčius jūsų organizacijoje lėmė tos idėjos įgyvendinimas?
Kaip pasikeitė verslo galimybės, susijusios su kompiuterizuota darbo vieta ir
IT technologijomis?

Atsakymai
Prašome labai detaliai atsakyti bent į vieną iš pateiktų klausimų, stengiantis kuo labiau
akcentuoti, kokią pamoką iš to išmokote ir kaip tai dar galėtų būti praktiškai pritaikoma
Jūsų įmonei ar konkrečiai darbo vietai. Pakomentuokite bent vieną kitų forumo dalyvių
patirties pasidalinimą.
2 Užduotis: Idėjos šaltinių nustatymas
Tikslas
Nustatykite galimus jūsų organizacijos idėjų šaltinius ir suplanuokite, kaip galėtumėte
juos derinti ir panaudoti.
Užduoties detalizavimas
Forume pasidalinkite patirtimi, diskutuokite:
•
•
•
•

Sąrašas potencialių šaltinių idėjų generavimui jūsų veiklos srityje. Kokie
pagrindiniai šių šaltinių privalumai
Išskirkite vieną, jūsų nuomone, geriausią šaltinį
Trumpai detalizuokite žingsnius kaip planuojate su šiuo šaltiniu dirbti
Išskirkite pagrindinius sunkumus, kuriuos turėsite įveikti
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Atsakymai
Pakomentuokite bent vieną kitų forumo dalyvių patirties pasidalinimą. Patarkite, kokius jūs
matote būdus jų įvardintiems sunkumams įveikti.

Savianalizės klausimai
1 klausimas
Apibūdinkite penkių pakopų koncepcijos generavimo metodą.
2 klausimas
Apibūdinkite smegenų šturmo procesą.

Savianalizės atsakymai pasitikrinimui
Atsakymas 1
Penkių pakopų idėjų kūrimo metodo žingsniai:
1. Išsiaiškinkite problemą
2. Ieškokite informacijos idėjų sukūrimui už Jūsų organizacijos ribų.
3. Ieškokite informacijos idėjų sukūrimui Jūsų organizacijos viduje.
4. Sistemingai išanalizuokite atrastas idėjas.
5. Apmąstykite savo sprendimus ir procesą.
Atsakymas 2
Klasikinio smegenų šturmo procesas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pakvieskite asmenį iš šalies moderuoti procesą.
Parinkite/sukurkite kūrybišką erdvę.
Suburkite diskutantų komandą iš skirtingų sričių atstovų.
Sukvieskite komandą į paruoštą diskusijų vietą ir suplanuokite 2 valandų darbinę
sesiją. Diskusijų metų skatinkite išsakyti kiek įmanoma daugiau idėjų.
Skatinkite dalintis idėjomis kurios būtų neįprastos, keistos, netradicinės, iš pirmo
žvilgsnio netinkamos ir pan. Šios idėjos yra pačios vertingiausios smegenų šturmo
procese.
Idėjas užrašykite ir fiksuokite lentoje.
Atrinkite išsakytas idėjas į TOP idėjų sąrašą, jas prioritetizuojant, nuo pačios Jums
tinkamiausios iki mažiau tinkamų.
Leiskite idėjoms susigulėti jūsų ir diskusijos dalyvių galvose. Po 24 val. Procesą su ta
pačia komanda pakartokite.

Papildoma skyriaus medžiaga
Nuoroda 1: Kur rasti gerų idėjų | Steven Johnson | TED Global 2010
Aprašymas
Žmonėms idėjų gimimas dažniausiai asocijuojasi su vieno asmens asmeniniais
nuopelnais, kuriuos vainikuoja šūkis “Eureka!”. Steven Johnson paneigia šią nuostatą
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praktiniais pavyzdžiais iš verslo pasaulio istorijų. Jo kelionė įmonių sėkmės istorijomis
apima pavyzdžius ir Londono kavinių, ir greitojo interneto tinklo verslo.
Vaizdo įrašas “kaip rasti gerų idėjų” žiūrėkite čia:
https://www.ted.com/talks/steven_johnson_where_good_ideas_come_from?utm_campaign=tedspr
ead&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare

Nuoroda 2: Kaip iškelti geras idėjas | Mark Rober | TEDxYouth@ColumbiaSC
Aprašymas
Markas Roberis buvęs NASA inžinierius, šiuo metu žinomas kaip „YouTuber’is“ ir
išradėjas-verslininkas. Pagal išsilavinimą, Markas yra mechanikos inžinierius, baigęs
bakalauro studijas JAV. Jis 9 metus dirbo NASA laboratorija, iš kurių 7-erius dalyvavo
kuriant “Curiosity (rover)” – automobilio dydžio robotą, tiriantį Geilo kraterį Marse.
Jame sumontuota radioizotopų energiją naudojanti laboratorija. Marsaeigis prisideda
prie „Mars Science Laboratory“ misijos. Jo paskirtis – tirti Marso klimatą, geologiją,
galimą tinkamumą gyvybei. Markas 2011 metais You Tube socialiniame tinkle įkėlė
helovino kostiumo vaizdo įrašą, kurį kuriant buvo panaudotos IT technologijos (2 iPad),
o rezultatas – optinė apgaulė, kad kūnas yra su skyle. Vaizdo įrašas per vieną naktį
sulaukė 3 milijonų peržiūrų. Markas nusprendė dalintis internetinėje erdvėje
informacija apie kūrybiškumą, mokslą, dizainą. Šiandien jis turi daugiau nei 3 milijonus
sekėjų. Įkeliami vaizdeliai sulaukia 77 milijonų peržiūrų.
Vaizdo įrašas “kaip iškelti geras idėjas” žiūrėkite čia:
https://youtu.be/L1kbrlZRDvU
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Skyrius 1.2 Inovacijos
Skyriaus pristatymas

Siekiant sėkmingai vystyti verslą tenka susidurti su nuolatinių invacijų poreikiu. Šiandien
organizacijos veikia greitai kintančiose globaliose rinkose, todėl būtina nuolat kurti naujus
produktus ir paslaugas, jei norima išlikti konkurencingais. Šio skyriaus tikslas pristatyti
iššūkius, kuriuos patiria įmonės siekdamos būti inovatyvios.
Pirmajame skyriuje buvo aprašoma ir akcentuojama kūrybiškumo ir inovacijų svarba
sėkmingai organizacijos veiklai. Šiame skyriuje pagrindinis dėmesys yra skiriamas apžvelgti,
kaip inovacijų kūrimas ir diegimas gali būti skatinamas ir puoselėjamas. Organizacijos gali
skatinti ir puoselėti naujoves, kurdamos lankstesnes organizacines struktūras ir skatindamos
atviresnę komunikaciją. Tam, kad organizacijose būtų kuriamos ir diegiamos inovacijos reikia
atviros organizacinės kultūros, palaikančios naujas idėjas, suteikiančios padrąsinančią
paramą; reikia žmonių, kurie būtų kūrybingi, įgiję net tik reikalingą išsilavinimą, bet ir turintys
profesinės patirties.
Šiame skyriuje jūs taip pat rasite išsamius vaizdo įrašus, skaidres ir papildomą informaciją,
tam, kad būtų galima geriausiai suprasti pristatomą turinį. Prie kiekvienos potemės tai pat
rasite papildomą informaciją skaitymui, klausimus, savikontrolės užduotis.

Šio skyriaus pabaigoje Jūs gebėsite:

•
•
•

Diferencijuoti kūrybiškumo ir inovacijų sąvokas
Apibūdinti skirtingas inovacijų rūšis
Įsivertinti egzistuojančias kliūtis inovacijų diegimui
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1.2.1: Kūrybiškumas prieš inovacijas
Kūrybiškumas tai gebėjimas suderinti tarpusavyje skirtingas idėjas, ko pasekmėje gauname
neįprastą, naują rezultatą. Organizacijos, skatinančios kūrybiškumą, pasižymi unikaliais darbo
metodais, naujais problemų sprendimo būdais.
Inovacijos yra naujų prekių, paslaugų ar naujų darbo metodų diegimas.
Organizacija turi prisitaikyti prie vartotojų poreikių ir konkurencijos iššūkių. Kaip ir kiti
konkurencinio pranašumo šaltiniai, naujovės kyla iš žmonių. Inovacijos - tai kūrybinės idėjos
sukūrimo ir pritaikymo procesas, kurio rezultatas - kitokie produktai, paslaugos ar darbo
metodai. Kiek yra inovatyvi organizacija, galime spręsti iš jos gebėjimo kūrybiškumą
“meterializuoti”, įdiegiant inovacijas.
Kai sakoma, kad reikia keisti organizacinę struktūrą siekiant tapti labiau kūrybiškais,
dažniausiai tai reiškia, kad norima kurti ir diegti inovacijas. Sony ir Intel kompanijos dažnai yra
apibūdinamos, kaip inovatyvios organizacijos. Šios kompanijos ne tik nuolat generuoja naujas
idėjas, bet geba jas paversti pelningais produktais ar darbo procesais.
Inovacijos gali būti kuriamos ir diegiamos ne tik aukštųjų technologijų srityje. Inovacijos yra
daugiau nei tiesiog „didelė idėja“ ar galutinis produktas, gimęs iš naujos idėjos. Inovacija
tiksliau apibrėžiama kaip procesas, kurio metu naudojant žinias yra sukuriami nauji produktai,
paslaugos, per gamybos procesų pokyčius padidinamas produktyvumas ir pan.
Bet kokio naujo produkto, naujos paslaugos ar naujo gamybos sukūrimo ir pritaikymo sėkmė
priklauso nuo to, ar organizacijoje yra sukurta sistema kartu veikti inovatoriui, kitiems
asmenims, kurie padėtų idėjų iškėlimo, praktinio pritaikymo, komercializavimo procesuose.
Pagrindiniai tokios skatinančios sistemos bruožai ir sudedamosios dalys būtų šios:
•
•
•
•
•

Infrastruktūra žinių vadybai, sudaranti sąlygas MTEP pajėgumams, dizaino ir
prototipų kūrimo galimybėms
Žmogiškųjų išteklių infrastruktūra, sudaranti sąlygas švietimui ir mokymui
Verslo aplinka, apimanti finansinius aspektus, teisinius aspektus, verslo
infrastruktūrą
Vietinės tikslinės rinkos pasiekiamumas, kurį didina komercializacijos galimybės,
prieinama pagalbą/paramą idėjų pristatymui
Tarptautinių rinkų pasiekiamumas, kurį didina gebėjimai atlikti užsienio rinkų
analizes, eksporto parama ir skatinimas.

Verslumas
Organizacijos nuolatinio konkurencinio pranašumo šaknys yra organizacijos gebėjime aktyviai
veikti. Verslumas – tai procesas, kurio metu asmuo ar asmenų grupė sutelkę savo
materialiuosius ir nematerialiuosius išteklius siekia bendro tikslo – įgyvendinti sumanymą,
patenkinti poreikius sukuriant inovatyvų, unikalų produktą ar paslaugą.
Verslumas apima galimybių paiešką, išteklių paiešką ir šių dviejų dalykų apjungimą norimam
rezultatui pasiekti. Įkvėpimas kurti ir diegti inovacijas, kuris yra būdingas verslininkui,
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paprastai paliečia visas organizacijos dalis ir aspektus, pradedant naujais produktais ir baigiant
organizacine kultūra.
Trys pagrindiniai verslumą skatinantys veiksniai:
1. Siekis ieškoti naujų galimybių. Jis dažnai yra susijęs su organizacijos gebėjimui pamatyti,
nujausti aplinkoje tendencijas ir pokyčius, kurių kiti iki šiol nematė.
2. Inovacijos. Verslumui būdingas požiūris, skatinantis keisti, maištauti, transformuoti(is),
žvelgti į daiktus ir procesus kitaip. Iš šio požiūrio ir yra sukuriami nauji produktai,
paslaugos, verslo metodai. Verslios įmonės rinkoje tampa “pokyčių agentais”. Tokios
įmonės yra svarbus inovatyvių idėjų šaltinis, kurios be jų galėjo likti neįgyvendintos.
3. Augimas. Verslininkai daug ir sunkiai dirba siekdami auginti verslą. Vienas iš augimo
šaltinių ieškoti naujovių ir jas nuolat jas siūlyti rinkai.
Yra išskiriami 4 verslumo etapai:
1. Tyrimas. Informacija, kurią reikia ištirti apima ekonomikos aktualijas, teisinę verslo
aplinką, kitus aplinkos pokyčius, aktualius inovacijos kūrimui ir įgyvendinimui. Svarbu
tyrimą atlikti gana kritiškai, kadangi informacija, kuri bus atrasta, suformuos tolimesnes
“žaidimo taisykles” kurių bus laikomasi sekančiuose procesuose.
2. Galimybių identifikavimas ir konkurencinių pranašumų paieška. Pirmajame etape atliktus
informacijos analizę, turėtų paaiškėti potencialios kryptys kur organizacija galėtų turėti
konkurencinį pranašumą. Apibrėžus nustatytas konkurencinio pranašumo sritis kyla
poreikis įsivertinti su tuo susijusias rizikas.
3. Sprendimas rizikuoti. Jei antrame etape radote konkurencinių pranašumų, tada galima
imtis idėjos įgyvendinimo įsivertinant su tuo susijusią riziką. Šiame etape yra
analizuojamas idėjos įgyvendinimo potencialas, planuojamas ir organizuojamas idėjos
įgyvendinimas.
4. Rizikos valdymas. Paskutinis etapas verslumo procese. Jis apima proceso (žmogiškieji
ištekliai, procesai, augimas) vadybą.
Inovacijų veiksniai
Tam, kad būtų kuriamos inovacijos, tik kūrybingų žmonių nepakanka. Procesui būtina tinkama
organizacijos infrastruktūra. Yra išskiriamos trys inovacijoms palankios infrastruktūros
veiksnių grupės: organizacinė struktūra, kultūra, žmogiškųjų išteklių valdymo procesai.
Organizacinės struktūros veiksniai
Organizacinės struktūros veiksnius dar galima sudalinti į 3 mažesnes kategorijas:
•
•

Inovacijas skatina žemesnis formalumo, centralizacijos, darbo specializacijos lygis
organizacijoje. Palankesnė inovacijų kūrimui aplinka bus tada, kai organizacinė struktūra
bus lankstesnė, lengviau prisitaikanti.
Išteklių prieinamumas. Galimybė gauti reikalingus išteklius yra inovacijų kūrimo
pagrindas. Kuo daugiau išteklių yra prieinama, tuo lengviau organizacijos vadovams
priimti sprendimus dėl inovacijų pirkimo, diegimo. Kuo daugiau išteklių yra prieinama,
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•

tuo lengviau organizacijai išgyventi nesėkmę, jei priimti sprendimai dėl inovacijų
nepasiteisintų.
Aukšto lygio komunikacija tarp skirtingų organizacijos skyrių sumažintų pasipriešinimą
inovacijų procesams. Skirtingų sričių/skyrių specialistų komandos, užduotys yra būdingi
inovatyvioms organizacijoms.

Organizacinės kultūros veiksniai
Inovatyvios organizacijos kultūra paprastai būna unikali. Tokia kultūra drąsina
eksperimentuoti, skatina nebijoti suklysti, įprasminti ne tik sėkmės, bet ir nesėkmės atvejus.
Tai leidžia sėkmingai pamatyti klaidas.
Inovatyviai kultūrai yra būdingos žemiau išvardintos charakteristikos:
Dviprasmybių suvokimas
kūrybiškumą.

- per daug objektyvumo, tikslumo, specifiškumo gali riboti

Tolerancija nepraktiškumui - darbuotojų nepraktiškos, iš pirmo žvilgsnio kvailos idėjos
neturėtų būti atmetamos. Kas šiandien atrodo nerealu, rytoj po smegenų šturmo ir kūrybinio
mąstymo procesų gali tapti puikiomis idėjomis. Kas atrodo kvaila, rytoj gali būti motyvacija
inovacijai.
Mažiau kontrolės
Taisyklės, įstatymai, politika ir kiti veiksniai kontroliuojantys organizacijos veiklą turėtų būti
kuo mažesnis jei norime skatinti kūrybinį mąstymą.
Priimtina rizika
Darbuotojai turėtų būti skatinami eksperimentuoti, nebijant nesėkmių. Klaidos taip pat yra
mokymosi šaltinis.
Dėmesio sutelkimas į rezultatą, o ne į metodus
Darbuotojams keliami tikslai turėtų būti aiškūs. Darbuotojai turėtų būti drąsinami patys
kūrybiškai rinktis jų pasiekimo būdus. Norimo pasiekti rezultato akcentavimas sufleruoja
darbuotojams patiems pasirinkti problemos sprendimus siekiant galutinio tikslo.
Konfliktų toleravimas
Reikėtų skatinti nuomonių įvairovę. Darbuotojų vieningumas ir sutarimas nėra būtina sąlyga
aukštų rezultatų pasiekimui. Nuomonių įvairovė gali paskatinti pozityvų, pažangų mąstymą,
lemiantį kūrybiškumą.
Sistemos atvirumas
Vadovai turi nuolat stebėti vykstančius procesus ir greitai reaguoti į pokyčius.
Žmogiškųjų išteklių valdymas
Naujoviškos organizacijos linkusios aktyviai skatinti savo darbuotojų mokymą ir plėtrą, kad jų
žinios išliktų naujausios. Tokios organizacijos taip pat siekia, kad jų darbuotojai jaustųsi
užtikrinti ir saugūs savo darbo srityje, nebijotų ieškoti ir klysti, kad darbuotojai taptų „pokyčių
čempionais“. “Idėjų čempionai” aktyviai ir entuziastingai palaiko naujas idėjas, siekia suteikti
paramą jų įgyvendinimui, geba įveikti pasipriešinimą ir užtikrina naujovių įgyvendinimą.
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Kliūtys inovacijoms
Nuolatinis inovacijų diegimas jau tapo verslo išlikimo strategija. Ilgalaikis organizacijos
gyvybingumas gali būti užtikrintas nuolat analizuojant informaciją ir būnant motyvuotiems
inicijuoti pokyčius. Verslo noras išlikti ir sėkmingai veikti verčia reaguoti į analizės metu atrastą
informaciją, investuoti, išnaudoti naujas galimybes. Kodėl turint aiškias veikimo startegijas
daug organizacijų kiekvieną dieną sunkiai kovoja dėl išlikimo? Vangioje ekonomikoje net
lyderiai negali pripažinti pokyčių poreikio, arba pokyčius inicijuoja neteisinga kryptimi
atsižvelgiant į tuo metu rinkoje esančius apribojimus. Tokios organizacijos nustoja veikti arba
traukiasi.
Kita vertus, dauguma organizacijų supranta, kad turėtų kurti ir diegti inovacijas, tačiau šis
poreikis taip ir lieka neįgyvendintas praktiškai. Tokiose organizacijose naujovių diegimas
dažnai vyksta tradiciniu būdu, siaurai sutelkiant bandymus spręsti labai matomas verslo
problemas. Organizacijos novatoriškų pastangų sėkmė priklauso nuo to, kaip organizacija
geba įveikti kliūtis, ribojančias inovacijas. Šiame skyriuje išskiriamos 4 priemonės.
Per didelė problema
Didžioji dalis organizacijų šiandien nėra įsisąmoninusios poreikio nuolatinėms inovacijoms.
Pokyčių, naujų idėjų poreikis dažniausiai atsiranda tada, kai organizaciją ištinka bėda.
Susidūrus su poreikiu skubiai išspręsti organizacijos ar netgi tam tikro sektoriaus problemą,
prisimenamos inovacijos. Minėtos problemos paprastai lemia per mažos apimties ir per vėlai
pradėtus bandymus diegti inovacijas. Problema lieka pilnai neišspręsta. Tai gali kelti grėsmę
ilgalaikei organizacijos veiklos perspektyvai, turėti neigiamos įtakos organizacijos ekonominei
situacijai. Šiame etape dažnai vieninteliai efektyvūs sprendimai būna susiję su organizaciniu
restruktūrizavimu arba didelėmis investicijomis. Stengiantis išspręsti per daug sudėtingą
problemą, aplinka būna nedraugiška inovacijoms. Organizacijoje patiriama daug streso, kuris
riboja kūrybiškas idėjas, jų priėmimą, mažina toleranciją rizikai, didina nenorą investuoti.
Nesugebėjimas sukoncentruoti dėmesio ties problema
Kai kurios organizacijos investuoja į vykdomą strateginį planavimą ir mokslinius tyrimus ir
plėtrą, siekdamos diegti naujoves ir spręsti problemas tol, kol jos netapo pernelyg didelės ir
sudėtingos. Šiose organizacijose inovacijos dažniausiai yra susijusios su iš anksto aiškiomis
aktyvios kontrolės, sprendimų priėmimo sritimis. Šis inovacijų metodas gerai veikia, kai
pokyčiai pramonėje, aplinkosaugos ar kitose srityse, į kuriuos reikia reaguoti, yra labai aiškūs.
Tačiau dažnai šios problemos yra sudėtingos ir labai skirtingos, jų sprendimui vien inovacijos
neužtenka.
Išorinių konsultantų darbo trukmė
Siekiant nepražiūrėti problemų, kol jos netapo pernelyg didelės ar sudėtingos, gebėti
sukoncentruoti dėmesį, galima pasitelkiant pagalbą iš šalies. Tam organizacijos gali samdyti
išorinius ekspertus, kompetetingus, turinčius patirties ir verslo valdymo žinių. Organizacija gali
pirkti ekspertų, kurie patars, konsultuos ieškant galimybių inovacijoms, įveikiant iššūkius jų
kūrimo ir diegimo procese. Vis dėlto konsultantų ir patarėjų atsiradimas gali paskatinti kitą
kliūtį inovacijoms. Konsultanto darbo užmokestis priklauso nuo laiko, kurį jis skyrė
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organizacijos problemos sprendimui. Išorinis konsultantas bus mažiau motyvuotas kuo
greičiau išspręsti problemą. Eksperto darbo įkainis taip pat priklauso nuo problemos srities.
Šioje vietoje kliūtimi tampa tai, kad kiekviena problema, kuriai galima kviesti ekspertus yra
unikali ir reikalauja netipinių sprendimų. Tai išorės ekspertų pasirinkimo ir su jų darbu
susijusių organizacijos kaštų klausimus daro dar labiau neapibrėžtais.
Susitelkimas į sprendimą
Viena iš dažniausių kliūčių diegiant inovacijas, susitelkimas į vienos, išgrynintos problemos
išsprendimą. Tokiu atveju visas 100 proc. Energijos, kūrybiškumo yra nukreipiama atsakyti į
vieną vienintelį klausimą, kaip išspręsti identifikuotą problemą. Siaura problema, ribotas jos
sprendimų skaičius, susiaurina mūsų matymo ir kūrybinio mąstymo lauką. Kai norime
kūrybiškai spręsti problemą, mes turime ieškoti ne esamų sprendimų, o dar neatrastų
galimybių. Jei inovatorius tik sprendžia problemas, jis niekada neras laiko galimybių paieškai.
Šalia į problemos sprendimą orientuotų inovacijų visada yra paliekama daug laisvos erdvės
neatrastų galimybių paieškai.
Kliūčių įveikimas
Šiandien dauguma organizacijų suvokia minėtas kliūtis inovacijų diegimo procese. Suvokiama,
kad inovacija kaip “gaisrų gesinimo” priemonė didelių ir sudėtingų problemų sprendime yra
nepakankama. Inovacijas reikia kurti ne spręsti didelėms problemos, o siekiant jų išvengti.
Tokios inovacijos lems teigiamus pokyčius ir jų poveikis bus efektyvus.
Iš anksto pamatyti galimybes ir jas išnaudoti diegiant inovacijas galima suburiant skirtingų
profesijų, skirtingų sričių, skirtingų sektorių profesionalų komandą. Ši komanda turi generuoti
kūrybiškas idėjas, identifikuoti problemą, pasiūlyti sprendimo būdus, įžvelgti apribojimus.
Siekiant pasiūlyti tinkamiausias galimybes pageidaujamiems pokyčiams, ekspertų komanda
turi ieškoti problemų, ieškoti iš pirmo žvilgsnio nematomų inovacijų galimybių. Svarbu, kad
galimybės nebūtų šiandien rinkoje siūlomi problemų sprendimo būdai. Minėti metodai ir
požiūris yra veiksmingi įveikiant inovacijų kūrimo, diegimo barjerus.
Inovatoriai turėtų siekti išsiaiškinti galimas problemas ir galimybes, kol vis dar yra laiko ir
išteklių, kad būtų galima efektyviai jas spręsti, rasti nešališkus ir neribotus sprendimus,
pokyčių idėjas.
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1.2.2: Inovacijų tipai
Inovacija, procesas verslo praktikoje, kurio rezultatas gali būti naujas arba žymiai patobulintas
produktas (pvz., produkto savybių pasikeitimas), procesas (pvz., naujas pristatymo metodas),
rinkodaros metodas (pvz., naujo produkto pakuotė) arba organizacinis metodas (pvz., darbo
vietos organizavimo pakeitimas) ir pan. Inovacijos leidžia organizacijoms geriau patenkinti
vartotojų poreikius, būti pranašesnėms prieš konkurentus, pasinaudoti strateginėmis rinkos
galimybėmis, suderinti organizacijos stiprybes su rinkos galimybėmis (Rujirawanich et al.,
2011).
Inovacijų objektas
Inovacijų kūrimas ir diegimas keičia pačią organizaciją. Keičiasi kuriami produktai ir paslaugos
bei jų gamybos metodai. Inovacijas galime klasifikuoti pagal tai, kas yra jų objektas:
•
•
•
•
•

Gaminio inovacija: sukuriamas visiškai naujas produktas ar paslauga.
Proceso inovacija: inovacija apima gamybos metodą ir dažniausiai paties gaminio
nekeičia.
Platformos inovacija: inovacijos kūrimui naudojama ta pati platforma ar metodas.
Atvirkštinė inovacija: inovacijos diegimas ir išbandymas augančiose ekonomikose,
prieš pasiūlant industrializuotai, tradicinei rinkai.
Skaitmeninės inovacijos: naujų technologijų sukūrimas ir taikymas esamoms verslo
problemoms spręsti.

Inovacijų lygmenys
Kita dažnai naudojama inovacijų klasifikacija priklauso nuo jų inicijuojamų pokyčių
apimties:
•
•

Palaipsniui įgyvendinamos inovacijos. Tai mažesnės apimties pokyčiai, produktų ar
paslaugų tobulinimas palaipsniui, atskirais etapais. Pokyčiai vykdomi palaipsniui
sumažina nesėkmės riziką.
Kardinaliomis inovacijomis keičiami verslo modeliai, kuriami visiškai nauji produktai
ar paslaugos. Šios inovacijos nėra nuolatinės. Jos yra labiau rizikingos, susijusios su
didesnėmis sąnaudomis ir grąža. Labai radikalios inovacijos gali “sutrikdyti” visos
organizacijos veiklą.

“Trikdančios inovacijos”
Sąvoka “trikdanti inovacija” apibrėžta Clayton Christensen 1995 metais. Jis apibūdino
trikdančią inovaciją kaip naujovę, kuri sukuria naujas rinkas ir vertę, sutrikdo ir papildo esamą
rinką, sunaikindama senus vertės kūrimo būdus. Pavyzdžiui, kompiuteris ir rašomoji mašina;
geležinkelio pramonė ir arklių ekspresas; o kitas - lėktuvas ir vandens transportas. Šio tipo
inovacijų kūrimas ir diegimas trunka ilgai, procesas gana lėtas. Jei inovacija pasirodo sėkminga
ir tinkama rinkai, tada procesas tampa nesustabdomas, kartais net “sunaikinantis” iki tol
egzistavusius produktus ir paslaugas.
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1.2.3: Inovacijų metodai
Palaikančiosios inovacijos
Nuolatinis inovacijų diegimo procesas reiškia, kad sukūrus inovacijas yra poreikis jas vėl
tobulinti, rinkai pasiūlyti esamus produktus, paslaugas metodus papildančias inovacijas.
Pagrindinis šių inovacijų variklis – šiuo metu esamų vartotojų poreikių patenkinimas,
problemų sprendimas.
Vartotojų inicijuotos naujovės
1970 -aisiai Von Hippel pasidalino įžvalga, kad vartotojų kaip inovacijų šaltinio svarba yra ne
mažesnė, o gal net ir didesnė, nei gamintojų. Pati sąvoka “vartotojo inovacija” pasako, kad tai
yra inovacija, kurią sukūrė prekės, paslaugos vartotojas.
Inovacijų galimybių paieškos šaltiniai
Peter F. Drucker išskyrė 7 inovacijų galimybių paieškos šaltinius. Pirmieji keturi šaltiniai yra
atrandami jūsų organizacijos veiklos srityje, o likusiųjų trijų reikia ieškoti išoriniuose
veiksniuose lemiančiuose pramonės pokyčius (1985):
1. Netikėta sėkmė: netikėtų pasisekimų analizė suteikia daug galimybių sėkmingai
diegti naujoves.
2. Netikėta nesėkmė: nesėkmės tikrai pastebimos ir įvardijamos dažniau nei sėkmės
atvejai ir gali būti vertinami kaip galimybių šaltiniai. Nesėkmės leidžia pamatyti
pagrindinius pokyčius kuriuose atsiranda galimybės.
3. Nesuderinamumas: neatitikimas tarp to, kas yra ir kas turėtų būti.
4. Proceso poreikis: tai reiškia, kad jūsų organizacija identifikuoja silpnąsias vietas ir jas
stiprina, pertvarko. Šis naujovių šaltinis kyla iš jūsų esamų pajėgumų ir verslo būdų.
5. Demografiniai pokyčiai: dėmesys demografiniams pokyčiams yra galingas inovacijų
galimybių šaltinis, nes gyventojų, pajamų lygiai, išsilavinimas ir amžius svyruoja
nuolat.
6. Prasmės, suvokimo, nuostatų pokyčiai: laikas keičia žmones. Keičiasi žmonių požiūris
į gyvenimą, suvokimas, ko galima pasimokyti iš pokyčių. Organizacijos turi atkreipti
dėmesį į šiuos dalykus siekdamos išlaikyti teisingą veiklos kryptį. Pavyzdys galėtų būti
žmonių požiūris ir noras būnant 50 metų amžiaus atrodyti kaip keturiasdešimties.
Pramonė reaguoja į tokias nuostatas, ypač, kosmetikos gamybos srityje, kuriant daug
produktų, padedančių atrodyti jauniau.
7. Naujos žinios: kuo spartesni technologiniai pokyčiai vyksta, tuo daugiau naujų
galimybių atsiranda. Vienu reikšmingiausių technologinių pokyčių galima įvardinti
internetą, bet ir be šio yra daug kitų reikšmingų inovacijų, kurias lėmė technologijų
revoliucija. Sąvoka “naujos žinios” apima ne tik technologijų pokyčius, bet ir naujus
metodus, patobulintus procesus.
Skyriaus santrauka
Organizacija, kuri pirmesnė įdiegia naujoves, gauna didesnį atlygį, pasiekia didesnę maržą ir
pan. Konkurentams pamačius ir ėmus naudoti tokias pačias technologija, kyla grėsmė, kad
pirmaujančios organizacijos praras savo konkurencinį pranašumą. Tas momentas yra tam
tikra lūžio taškas, parodantis, kada jau yra būtinos kūrybinės idėjos. Svarbu atsiminti, kad
inovacijos turėtų būti ne vienkartinis, o nuolatinis procesas organizacijoje. Kaip matėte šiame
skyriuje, organizacijai neužtenka vien turėti kūrybiškų darbuotojų komandą. Žmogiškasis
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faktorius yra svarbus, tačiau jis nesukurs organizacijai ilgalaikio, pastovaus konkurencinio
pranašumo, kai kalbame apie inovacijas. Inovacijoms yra būtina joms palanki aplinka ir
infrastruktūra. Šiame skyriuje pristatyti veiksniai, formuojantys tinkamą aplinką. Šiame
skyriuje taip pat aprašytos kliūtys inovacijoms ir kaip jas galima įveikti.

Praktinės užduotys
Activity 1: Identifikuokite kliūtis inovacijoms
Tikslas
Identifikuokite, kokios yra pagrindinės kliūtys inovacijoms jūsų organizacijoje ir kaip
būtų galia jas įveikti.
Užduoties detalizavimas
Paskelbkite diskusijų forume:
•
•

Sąrašą potencialių kliūčių inovacijoms kurias matote jūsų organizacijoje.
Išskirkite pagrindinius sunkumus, kuriuos turėsite įveikti.

Atsakymai
Forume pakomentuokite bent vieno iš diskusijoje dalyvaujančių asmenų pateiktus
atsakymus, pasidalinkite įžvalgomis ir patarimais, kaip jūs spręstumėte problemą.
Savianalizės klausimai

Klausimas 1
Savais žodžiais paaiškinkite kuo kūrybiškumas skiriasi nuo inovacijos?
Klausimas 2
“Turėti kūrybiškų žmonių organizacijoje nepakanka. Reikia turėti tinkamą infrastruktūrą kad
inovacijos būtų kuriamos ir diegiamos". Savais žodžiais paaiškinkite kas yra būtina
organizacijoje minėtos tinkamos infrastruktūros sukūrimui?
Klausimas 3
Savais žodžiais apibūdinkite kaip būtų galima įveikti įvairius barjerus, susijusius su
inovacijomis?
Skyriaus atsakymai į savianalizės klausimus

Atsakymas 1
Kūrybiškumas reiškia gebėjimą unikaliu būdu apjungti skirtingas idėjas, rasti neįprastus jų
ryšius. Organizacija, skatinanti kūrybiškumą, kuria unikalius darbo būdus arba naujus
metodus, kaip būtų galima spręsti problemas.
Inovacijos yra naujų prekių ir paslaugų diegimas arba nauji darbo būdai. Inovacijos – tai
kūrybinės idėjos priėmimo procesas, paverčiantis jį naudingu produktu, paslauga ar darbo
metodu. Todėl naujoviškai organizacijai būdingas sugebėjimas nukreipti kūrybiškumą į
naudingus rezultatus. Inovacijos yra susijusios ne tik su aukštųjų technologijų pramone, be to,
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inovacijos yra daugiau nei tik pradinė „didelė idėja“ arba galutinis produktas ar paslauga,
gimstanti kaip rezultatas. Inovacijos tiksliau apibrėžiamos kaip procesas, kurio metu žinios
transformuojamos į naujus produktus, paslaugas, produktyvumą, jo augimą ir pan. Bet kokio
naujo produkto, naujos paslaugos ar naujo gamybos metodo sėkmė priklauso nuo to, ar
naujoji sistema, asmenys ir organizacijos, kurie gali padėti perkelti naujoves iš idėjos etapo į
mokslinius tyrimus ir plėtrą, ir galiausiai komercializuoti, priklauso nuo visiškos jų sąveikos ir
sistemos prieinamumo.
Atsakymas 2
Yra trys grupės veiksnių, kurie skatina inovacijas organizacijose, jie yra:
1. Struktūros veiksniai: struktūros veiksniai dar gali būti suskirstyti į mažesnes grupes.
Pirmoji – struktūros lankstumas. Mažiau formalios, mažiau centralizuotos,
pasižyminčios mažesne darbo specializacija struktūros. Jos yra labiau lanksčios,
tinkamesnės inovacijų kūrimui ir diegimui. Antra grupė būtų išteklių prieinamumas.
Trečia, efektyvi vidinė komunikacija. Komunikacija tarp organizacijos skyrių padeda
lengviau įveikti kliūtis inovacijoms. Multi sektorinės, skirtingų sričių specialistų
komandos yra vienas iš inovacijas kuriančių organizacijų bruožų.
2. Kultūros veiksniai: inovatyvių organizacijų kultūra yra panaši. Jos skatina
eksperimentuoti, premijuoja sėkmės atvejus ir siekai įprasminti nesėkmę.
Inovatyvioms kultūroms yra būdinga:
•
•
•
•
•
•
•

Dviprasmiškumo įsisąmoninimas
Tolerancija nepraktiškumui
Mažiau kontrolės
Tolerancija rizikai
Susitelkimas daugiau į rezultatą, o ne į procesą
Konfliktų toleravimas
Sistemos atvirumas

3. Žmogiškųjų išteklių veiksniai: inovatyvios organizacijos linkusios aktyviai skatinti savo
darbuotojų mokymąsi ir tobulėjimą, kad jų įgytos žinios nesentų. Tokios organizacijos
taip pat siekia formuoti saugumo jausmą, kad sumažintų baimę būtų nubausti už
klaidas ir skatinti, kad darbuotojai eksperimentuotų ir taptų „pokyčių čempionais“.
Atsakymas 3
Dabar organizacijos pripažįsta šias svarbias inovacijų kliūtis. Ieškoti problemos sprendimo
tada, kai problema jau yra – ne inovatyvu. Siekiant, kad inovacijos veiktų didelio masto
problemų atžvilgiu, organizacijos turi anksti numatyti realias pasaulio problemas, suprasti
galimą poveikį jų verslui ir laiku veikti, kad realizuotų teigiamus pokyčius. Norėdamos anksti
įžvelgti problemas ir pamatyti galimybes, organizacijos turi siekti inovacijų, burdamos įvairių
sričių specialistų komandą, turinčią įvairių disciplinų ir turinčių patirties keliose pramonės
šakose. Šie specialistai pirmiausia turi sutelkti dėmesį į kūrybiškos įžvalgos kūrimą ir siekti, kad
jų problemos nustatymo ir sprendimo apribojimai galėtų atskleisti galimus trukdžius.
Galiausiai, norint užfiksuoti geriausias pokyčių galimybes, inovacijų kūrėjai turi ieškoti
problemų ir naujų inovatyvių sprendimų būdų, o ne rinktis iš esamų metodų.
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Skyriaus papildoma medžiaga

Nuoroda 1: Inovacijų portalas| Joe Tidd & John Bessant
Aprašymas
Inovacijų portale rasite nemokamos, atviros prieigos informacijos (atvejų analizės,
vaizdo siužetai, garso įrašai, individualios ir grupinės užduotys ir pan.), padėsiančios
geriau suprasti įvairius inovacijų kūrimo ir diegimo aspektus.
Nuoroda
http://www.innovation-portal.info/
Skyriaus literatūra
Robbins and Coulter, (2002). Management. 7th Edition. Prentice hall.

Drucker, P. F. (1985). Innovation and entrepreneurship: Practice and principles. New York:
Harper & Row.
Rujirawanich, P., Addison, R., & Smallman, C. (2011). The effects of cultural factors on
innovation in a Thai SME. Management Research Review, 34(12), 1264-1279.
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Skyrius 1.3 Tyrimo metodai
Skyriaus pristatymas
Šiame skyriuje daugiausia dėmesio skiriama naujų verslo galimybių įvertinimo metodams ir jų
komerciniam įgyvendinimui. Į šį skyrių įeina ir tyrimo pasiūlymo rengimas.
Skyriaus temos:
•
•

1.3.1. Moksliniai metodai naujai verslo galimybei įvertinti, įskaitant etinius aspektus.
1.3.2. Tyrimo pasiūlymo rengimas.

Skyriaus tikslai
Šio skyriaus pabaigoje Jūs gebėsite:
•
•
•
•

Išvardinti verslo galimybių pasirinkimo būdus
Nustatyti veiksnius, į kuriuos reikia atsižvelgti vertinant rinkos patrauklumą kaip
vieną iš atrankos kriterijų
Apibūdinti šešių pakopų koncepcijos patikrinimo ir koncepcijos vertinimo procesą
Parengti tyrimų pasiūlymą, siekiant įgyvendinti verslo galimybes
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1.3.1: Tyrimo metodai, skirti įvertinti naujas verslo galimybes
Sukūrus galimų naujų verslo galimybių ir idėjų sąrašą, kitas žingsnis yra nuspręsti, kokias idėjas
tyrinėti ir tęsti, ir kurias atsisakyti. Šios idėjos ir galimybės turi būti įvertintos ir tinkamai
atrinktos, o šis procesas dažnai apibūdinamas kaip idėjos patikrinimas. Idėjų tikrinimo tikslas
– nustatyti geriausias galimybes ir perspektyviausias idėjas iš idėjų, kurios buvo sukurtos.
Konvergencinis mąstymas
Kai sukuriame pakankamai daug idėjų iš kurių lieka išsirinkti tinkamiausią, mes turime naudoti
konvergencinio mąstymo metodą. Šis mąstymo būdas per kritiką ir analitiką padeda pasirinkti
pačią tinkamiausią idėją. Turimos idėjos yra vertinamos pagal aiškius kriterijus ir lyginamos
tarpusavyje kol nustatoma, kuri idėja bus sėkmingiausiai įgyvendinama.
Koncepcijų pasirinkimo metodai
Visos komandos naudoja tam tikrą metodą, nuspręsdamos, kokias idėjas ir koncepcijas
plėtoti. Toliau pateikiami keli metodų pavyzdžiai:
• Sprendimų matricos: ekspertų grupė vertina kiekvieną idėją pagal nustatytus
atrankos kriterijus ir nusprendžia, kokią veiklą tęsti.
• Intuicija: subjektyvūs kriterijai naudojami sprendžiant, kuri koncepcija yra geriausia.
• Balsavimas: komandos nariai balsuoja už tinkamiausią idėją. Laimi idėja, surinkusi
daugiausia balsų.
• Už ir prieš: sudaromas sąrašas idėjos stiprybių ir silpnybių, kuriuo remiantis priimami
sprendimai.
• Produktas čempionas: įtakos turintis komandos narys, remdamasis savo patirtimi
nusprendžia, kurią idėją pasirinkti.
• Sprendimas iš išorės: remiamasi klientų ar kitų išorės subjektų nuomone.
• Prototipai ir bandymai: kuriami prototipai, atliekami bandymai. Remiantis rezultatais
priimamas sprendimas.
Idėja ir rinkos patrauklumas
„Idėjos atranka yra idėjų vertinimo procesas, atsižvelgiant į klientų
poreikius ir kitus kriterijus, lyginant sąvokų santykines stipriąsias ir
silpnąsias puses ir pasirinkus vieną ar daugiau idėjų tolesniam tyrimui,
bandymui ar plėtrai“..”
(Ulrich ir Eppinger, 2008).
Rinkos patrauklumas yra esminis idėjos pasirinkimo kriterijus. Analizuojant rinkos
patrauklumą reikia atsižvelgti į:
•
•

Rinkos potencialą; dydis, augimas, poreikiai
Konkurenciją; kainos, pradinė konkurencija, intensyvi konkurencija ir rinkos
perpildymas, pagrindinės stiprybės konkuruojant pvz. pardavimų komanda,
paslaugos, produkcija
• Preliminarios pardavimų apimtys
Atsižvelgiant į šiuos kriterijus ir papildomai dar siekiant komercializacijos galima sėkmingai
idėjas transformuoti į naujus produktus, paslaugos, kurie būtų paklausūs ir siūlytų klientams
jų problemų sprendimo būdus.
REINNOVATE 2017-1-IE01-KA202-025689
Reinnovate | Modulis 1 | Verslo galimybių identifikavimas atliekant tyrimą

Page 33 of 51

Idėjų piltuvas
Idėjų kūrimo “piltuvas” (1 paveiksle) parodo koncepcijos kūrimo etapus. Piltuvas veikia kaip
idėjų filtras. Kiekviename etape parodytos idėjos ir koncepcijos, kurios generuojamos ir
filtruojamos tol, kol pasirenkama ir patikrinama viena pagrindinė idėja.

Paveikslas 4 Idėjų piltuvas (Ulrich & Eppinger 2008, p.128)
Atrankos procesas suskirstytas į dvi pagrindines veiklos sritis: idėjų patikrinimas ir idėjų
vertinimas. Idėjų piltuvas yra tam tikra filtro forma. Kiekvienas idėjų generavimo etapas
sudarytas iš daugelio idėjų, kurios analizuojamos, atmetamos tol, kol bus pasirinkta ir
išbandyta galutinė idėja. Šiame skyriuje bus aprašytas detaliau atrankos procesas.
Vertinimo metodika ir atrankos matrica
Ulrich ir Eppinger (2008) pateikia vertinimo metodiką ir pristato idėjų atrankos matricą. Toliau
nurodyti veiksmai taikomi tiek atrankos procese, tiek idėjos vertinime:
1. Sukurkite atrankos matricą.
2. Įvardinkite idėjas.
3. Idėjas analizuokite ir grupuokite.
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4. Idėjas apjunkite arba patobulinkite.
5. Atsirinkite vieną ar keletą idėjų.
6. Apmąstykite procesą, kurį ką tik atlikote.
Kituose skyriuose sužinosite, kaip šie veiksmai taikomi idėjų atrankai ir įvertinimui.
Idėjos patikrinimas
Žingsnis 1: Sukurkite atrankos matricą
Šiame etape visas dėmesys sutelkiamas į idėjas ir kriterijus, pagal kuriuos jas vertiname. Idėjos
išvardijamos matricos viršuje, o pasirinkimo kriterijai išdėstomi kairėje matricos pusėje.
Pasirenkama etaloninė (lyginamoji) idėja, pagal kurią vertinamos visos kitos pasirinktos
sąvokos. Pavyzdžiais palyginimui galime pasirinkti konkurento produktą, paslaugą.
Idėjų vertinimo kriterijai
Vertinimo kriterijai gali apimti šiuos klausimus:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ar idėja atitinka dabartinius organizacijos prioritetus?
Koks yra idėjos potencialas?
Kiek reikės pastangų ir išlaidų šios idėjos įgyvendinimui?
Ar mes turime reikiamą komandą ir išteklius idėjai įgyvendinti?
Ar techniškai įmanoma atlikti?
Ar idėja sukurs papildomos vertės klientui?
Ar idėja palengvins darbuotojų darbą?
Ar įmanoma idėją įgyvendinti per pageidaujamą laikotarpį?

Idėjos pasirinkimas ir rinkos patrauklumas
Rinkos patrauklumas yra pagrindinis idėjos atrankos kriterijus. Analizuojant rinkos
patrauklumą, reikia apsvarstyti aspektus aprašytus 28 puslapyje.
Etiniai aspektai
Kokios etikos vertybės susijusios su jūsų organizacijos veiklos sritimi? Ar yra kokių nors etikos
gairių pramonės srityje, kurioje jūs vykdote veiklą? Kaip jūs galite būti aktyvūs ir tuo pačiu
demonstruoti etikos normas, formuoti etiškumo nuostatas versle? Ar pastebite susirūpinimą
iš klientų ar kitų rinkos dalyvių dėl etikos normų laikymosi jūsų veiklos srityje?
Žingsnis 2: Įvardinkite ir įvertinkite idėjas
Kiekviename matricos langelyje įrašomas idėjos vertinimo rezultatas. Pasirinktos idėjos yra
lyginamos su etalonine pagal kriterijus:
•
•
•

+ (geresnė nei)
0 (tokia pati)
- (blogesnė nei)

Žingsnis 3: idėjų atranka, rangavimas
Atlikus idėjų vertinimą ir palyginimą, jas reikia atrinkti. Susumuokite kiekvienos idėjos
rezultatus apskaičiuodami “geresnė nei”, “tokia pati”, “blogesnė nei” reikšmes.
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Žingsnis 4: apjunkite, patobulinkite idėjas
Šiame etape dar kartą analizuojami gauti rezultatai. Jei kažkuri koncepcija atlikus vertinimą
atrodo neperspektyvi, ją koreguokite, taisykite, tobulinkite ir dar kartą palyginkite su kitomis.
Žingsnis 5: pasirinkite vieną ar keletą idėjų
Kai komandos nariai yra patenkinti atsirinktų idėjų santykine kokybe, jie gali nuspręsti, kokias
sąvokas pasirinkti tolesnei analizei.
lentelė 2 parodyta idėjų kūrimo matrica. Jos pagalba yra lyginamos 4 skirtingos idėjos. Iš
pateiktos lentelės matyti, kad priimamas sprendimas atsisakyti C idėjos ir toliau analizuoti kitų
trijų koncepcijų tinkamumą.

lentelė 2 Naujos idėjos įsivertinimo matrica (Ulrich ir Eppinger 2008)
Atrankos kriterijai
Lengva įgyvendinti
Lengva naudoti
Nustatymų aiškumas
Tikslumas
Patvarumas
Lengva pagaminti
Mobilumas
+ suma
0 suma
- suma
Bendra suma
Rangas
Tęstinumas

Idėja A
0
0
0
0
0
+
+

Idėja B
0
0
0
0
+
+

Idėja C
0
0
0
0
0
0
0

2
5
0

2
4
1

0
7
0

2
1
Taip

1
2
Taip

0
3
Ne

Lentelė 3 parodyta idėjų įsivertinimo matrica, kai analizuojame koncepcijas, kurios turėtų
pakeisti esamas sistemas, produktus ir pan. Bazinis rodiklis su kuo lyginame naujas
koncepcijas yra dabartinė sistema, kurią visuose kriterijuose vertiname 0 reikšmėmis.
Lentelė 3 Idėjų įsivertinimo matrica esamoms idėjoms tobulinti (Ulrich ir Eppinger 2008)

Atrankos kriterijai
Finansinė nauda
Strateginė nauda

Bazinis
rodiklis
(veikianti
sistema)
0
0

Idėja A

Idėja B

+
+

+
0
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Įdiegimui reikalingi
ištekliai
Įdiegimo rizika
Įdiegimo laikas
Poveikis veiklai
+ suma
0 suma
- suma
Bendra suma
Rangas
Tęstinumas

0

0

0

0
0
0

0
+

0
+

0
6
0

3
2
1

2
3
1

0
0
yes

2
1
yes

1
2
yes

Žingsnis 6: Apsvarstykite proceso rezultatus
Prieš tęsiant tolimesnį vertinimą ir siekiant efektyvaus sprendimų priėmimo būtina apsvarstyti
iki šiol gautus analizės rezultatus.
Idėjų vertinimas
Idėjų vertinimas taškais, leidžia geriau pamatyti įvairių koncepcijų skirtumus. Priimant
sprendimus šiame etape svarbu įsivertinti kurių kriterijų svoris mums yra svarbiausias. Tam
tinka tie patys šeši žingsniai.
Žingsnis 1: Susikurkite kriterijų matricą, kurią naudosite vertinimui
Kaip ir atrankos etape, komanda kuria matricą ir pasirenka orientacinę koncepciją. Idėjos vėl
vardijamos matricos viršuje, o kriterijai kairėje pusėje. Šį kartą komanda vertina kriterijus, kad
nustatytų jų santykinę svarbą. Šiuo tikslu jie skirtingiems kriterijams suteikia balus, kurių suma
sudaro 100 balų. Sprendimų dėl tinkamų svorių nustatymo procesas gali būti šiek tiek
subjektyvus. Sprendimai dėl kriterijų lyginamojo svorio turi būti gerai apsvarstyti ir
išdiskutuoti, nes tai nes tai daro reikšmingą įtaką reitingavimui.
Žingsnis 2: Vertinkite koncepcijas
Šiame etape toliau vertinkite sąvokas, lygindami jas su pavyzdine koncepcija.
Rekomenduojama skalė nuo 1 iki 5, panaši į 3 lentelėje nurodytą skalę.
Lentelė 4 Santykinio našumo vertinimas ( Ulrich ir Eppinger 2008)
Santykinis našumas
Daug blogesnis už koncepciją su kuria
lyginame
Blogesnis už koncepciją su kuria lyginame
Toks pat
Geresnis už koncepciją su kuria lyginame
Daug geresnis už koncepciją su kuria
lyginame

Rangas
1
2
3
4
5
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Žingsnis 3: Išranguokite idėjas
Įvedę kiekvienos sąvokos reitingus, apskaičiuojate svertinius balus, padauginus rezultatą
pagal kriterijų svorius. Grynasis balas yra svertinių balų suma. Suranguokite idėjas pagal balų
sumą.
Žingsnis 4: Sujunkite arba patobulinkite idėjas
Jei šiame etape sukurta idėja jūsų netenkina, ją koreguokite, apjunkite, tobulinkite.
Žingsnis 5: Parinkite vieną ir kelias idėjas.
Kai komandos nariai yra patenkinti kiekvienos idėjos santykine kokybe, jie nusprendžia, kokias
sąvokas pasirinkti tolesnei analizei. Pasirinktos idėjos gali būti toliau plėtojamos į prototipus
ir išbandomos su klientais siekiant gauti jų atsiliepimus.
Žingsnis 6: Proceso refleksija
Paskutinis žingsnis, komandos nariai peržiūri procesą ir jo rezultatus, kad pagerintų jį ir
užtikrintų, kad pasirinktos įgyvendinti idėjos yra tos, kurios turi didžiausią potencialą.
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1.3.2: Tyrimo pasiūlymo rengimas
Tyrimai gali būti apibūdinami kaip sistemingos ir organizuotos pastangos tirti problemą, kuriai
reikia sprendimo. Tyrimas apima keletą veiksmų, kuriais siekiama rasti atsakymus į
susirūpinimą keliančius klausimus ir didinti mūsų supratimą. Tyrimai suteikia mums
informaciją ir žinias, reikalingas problemų sprendimui ir jų priėmimui. Jie demonstruoja
sistemingą požiūrį į žinių kūrimą ir gali būti vertinami kaip susietų veiklų serija, pradedama
nuo pradžios iki galo, žr. 2 paveikslą.

Paveikslas 5 Tyrimo etapai
Tyrimo procesas prasideda nuo problemos ar galimybės nustatymo. Kitas tyrimo proceso
žingsnis yra literatūros apžvalga, siekiant nustatyti, kas jau žinoma apie jūsų problemą ar
galimybę. Po to formuluojamas tyrimo klausimas ir tikslai. Toliau seka tyrimo pasiūlymo
rengimas, kurio metu sukuriamas planas, apibendrinamas informacijos poreikis, metodai kaip
ji bus renkama, analizuojama, kad atsakytų į išsikeltą klausimą. Paskutiniai tyrimo proceso
etapai yra duomenų rinkimas, duomenų analizė ir išvadų nustatymas.
Kaip identifikuoti problemą, reikalaujančią sprendimo ar verslo galimybes buvo aprašyta
pirmąjame skyriuje. Kaip atsirinkti potencialias idėjas analizuojant, lyginant koncepcijas,
aprašyta 3 skyriuje. Po šių dviejų etapų, sekantis etapas yra tyrimo tikslų iškėlimas ir
literatūros apžvalga.
Tyrimo tikslai
Konkretūs tikslai parodo, kur bus sutelktas dėmesys jūsų tyrimo projekte, kas bus matuojama
ir vertinama. Tyrimo tikslai turėtų būti glaudžiai susiję su problema ar galimybe, kurią jūs
identifikavote, ir turėtų apibendrinti, ko tikitės pasiekti. Geriausia nurodyti savo tyrimo tikslą,
naudojant veiksmažodžius, kurie yra išmatuojami, pavyzdžiui: apskaičiuoti, įvertinti, patikrinti,
palyginti ir t.t. Gerai parašyti tikslai visada atsakys į šį klausimą:
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Kokio rezultato tikimės, kokios apimties, kada?
SMART
SMART yra priemonė, kurią galite naudoti norėdami užtikrinti, kad jūsų tyrimo tikslai būtų
teisingai suformuluoti. Nors yra keletas akronimo prasmės interpretacijų, dažniausiai SMART
reiškia, kad tikslai turėtų būti konkretūs, išmatuojami, pasiekiami, aktualūs ir apibrėžti laike
1. Konkretumas
Jūsų tyrimo tikslai turėtų būti aiškūs ir konkretūs, kitaip jūs negalėsite sutelkti savo pastangų
ar jaustis tikrai motyvuoti juos pasiekti. Formuluodami tikslą, bandykite atsakyti į penkis
klausimus:
•
•
•
•
•

Ką noriu pasiekti?
Kodėl tai svarbu?
Kas bus įtrauktas?
Kur tai bus įgyvendinta?
Kokie ištekliai tai riboja?

2. Galimybė išmatuoti
Išmatuotas tikslas yra gyvybiškai svarbus; tai leis jums stebėti savo pažangą ir žinoti, kada
tikslas jau yra pasiektas.
• Kokiais rodikliais galima įvertinti pažangą ir sėkmę?
• Kokių duomenų jums reikės, kad įvertintumėte pažangą ir sėkmę? Kita vertus, ar jums reikės
sukurti naujas priemones, pvz. apklausos, tikslinės grupės ir t.t.?
3. Galimybė pasiekti
Jūsų tikslas yra tinkamas, jei yra realus ir gali būti pasiekiamas. Nors tikslai turėtų būti ne per
daug lengvi, tačiau būtina sąlyga, kad būtų įmanoma juos įgyvendinti. Gali būti, kad tik
nustatę tikslą, jūs pamatysite galimybes ir prieinamus išteklius, apie kuriuos iki šiol
nepagalvojote. Rekomenduojama pasitikrinti, ar jūsų tikslo formuluotė yra gera, atsakant į
tokio pobūdžio klausimą:
• Ar galiu pasiekti šį tikslą per užsibrėžtą laiką, su turimais ištekliais, prieinama parama ir kt.?
4. Aktualumas
Šiuo žingsniu siekiama užtikrinti, kad jūsų tikslas būtų jums aktualus ir kad jis atitiktų jūsų
organizacijos prioritetus. Tikslas tinkamas, jei galite atsakyti į šiuos klausimus „taip“:
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• Ar verta?
• Ar tai tinkamas laikas?
• Ar tai atitinka kitas pastangas ir poreikius?
• Ar tai pridėtinė vertė organizacijai?
• Ar esu tinkamas asmuo šiam tikslui pasiekti?
5. Apibrėžiamas laike
Formuluojant tikslą, būtina jį apibrėžti laike t.y. nustatyti data iki kurios tas tikslas turėtų būti
pasiektas.
Literatūros paieška ir peržiūra
Literatūros paieška ir apžvalga yra metodinis darbas su jūsų tyrimo temai aktualia informacija.
Šis etapas gali būti gana greitas, jei yra atliekamas sistemingai, surasta informacija yra
grupuojama ir saugoma efektyviai.
Žingsnis 1: Suplanuokite paieškos strategiją
Norint ieškoti informacijos internete, svarbu sukurti tinkamą paieškos strategiją. Žodžiai,
kuriuos pasirinkote ieškoti informacijos, gali turėti reikšmingą poveikį rezultatams, kuriuos
gaunate. Kiekvienam informacijos poreikiui svarbu nustatyti pagrindinius terminus ir
alternatyvius žodžius, kurie gali būti naudojami.
Raktinių žodžių identifikavimas
Raktiniai žodžiai apibūdina temines sritis ir, turėdami gerą raktinių žodžių rinkinį, padės jums
greičiau rasti pageidaujamą informaciją.
Sinonimai
Sinonimai yra žodžiai, turintys tą pačią ar panašią reikšmę. Autoriai vartoja skirtingus žodžius
ir frazes, kad apibūdintų temines sritis. Turėsite užtikrinti, kad į paieškos strategiją
įtrauktumėte visus sinonimus ir raktinius žodžius.
Paieškos būdai
Rašybos ženklų operatoriai
Rašybos ženklų operatorių naudojimas leidžia paieškoje naudoti raidžių pakaitalus. Jie yra
reikalingi kai yra kelios panašios raktinio žodžio versijos. Pavyzdžiui įvedus paieškos langelyje
anglų k. žodis “behavio?r” , paieškos sistema ieškos ir ”behavior” ir “behavior”.
Trumpiniai
Naudojant sąvokų sutrumpinimus yra galimybė paieškoje gauti skirtingus rezultatus,
susijusius su skirtingomis sąvokos variacijomis. Paieškos langelyje reikia suvesti tik pirmąsias
žodžio (kamieno) raides ir (*). Paieškos rezultatuose matysite reikšmes su skirtingomis žodžio
galūnėmis. Pavyzdžiui, ieškodami anglų k. žodžio “ interact*” gausime tokius rezultatus: “
interact”, “interacting”, “interaction”, and “interactivity”.
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Kabutės
Citavimo ženklai yra dar vienas naudingas paieškos būdas, nes jie leidžia ieškoti konkrečių
frazių. Pvz., Ieškant „priežiūros namų uždarymo“ bus grąžinti rezultatai, kuriuose yra ši tiksli
frazė.
Jungtukai
Jungtukų ir, ar, ir kt. naudojimas informacijos paieškoje pagerina jos rezultatus. Naudokite
“ir”, jei nori išplėsti paiešką, “ar, arba” jei norite susiaurinti paiešką, “ne”, jei norite eliminuoti
tam tikrus informacijos aspektus.
Frazių paieška
Informacijos paieškoje naudokite ne pavienius raktinius žodžius, o frazes. Šiuo atveju taip pat
rekomenduojama naudoti kabutes, kad gautumėte siauresnius rezultatus, geriau
atitinkančius jūsų užklausos kontekstą.
Žingsnis 2: Informacijos paieška
Dabar, kai nustatėte paieškos strategijas, laikas rasti informaciją. Didžiausią kiekį informacijos
pateikiantis šaltinis yra internetas. Naudojantis informacija internete reikia mokėti ją
atsirinkti. Nei vienas iš mūsų neturi laiko skaityti viso, ką internete galima rasti. Būtina sutekti
dėmesį į problemą, į tikslą, kurio siekiame. Pirmajame etape ieškoma informacijos apie tai,
kokių darbų jau buvo padaryta dėl problemos ar verslo galimybių, ir kiek įmanoma geriau
patenkinti jūsų informacijos poreikius, naudojant jau turimus duomenis.
Yra labai daug informacijos šaltinių, kuriuos galima naudoti informacijos paieškoje. 4 lentelėje
pateikti keli variantai.

Lentelė 5 Rekomenduojami šaltiniai informacijos paieškai
Category

Content/Purpose

Location

Bendra
informacija

Bendros
informacijos
paieška pagal
tematiką

www.google.com

Akademiniai
tinklapiai

Akademinė
biblioteka

Ieškokite jus
dominančioje
srityje atliktų
mokslinių tyrimų,
informacijos apie
patentus
Ieškokite jus
dominančioje
srityje atliktų
mokslinių tyrimų,
informacijos apie
patentus

Tips
Naudokite prieš
tai aprašytas
paieškos
startegijas,
kurios padės
susiaurinti
paieškos
rezultatus

https://scholar.google.com/

https://login.proxy.lib.ul.ie/login
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platesnė prieiga
prie informacijos.
Švietimo
srities šaltiniai

Internete ieškokite
laisvos prieigos,
nemokamų
aukštųjų mokyklų
kursų

www.moocs-list.com
www.oercommons.org
•
•

Verslo
bendruomene
i skirtos
duomenų
bazės

Interenete
ieškokite laisvos
prieigos,
nemokamų verslo
organizacijų,
kompanijų sukurtų
kursų, naudingos
informacijos ir kt.

•

•

•

•
•
•

Asociacijų
svetainės

Dažnai asociacija
tinklapiuose galima
rasti nuorodas,
nukreipiančias į
aktualios
informacijos
šaltinius

•
•
•

•

“Business balls” – nemokamas internetinis
informacijos šaltinis vadovams, vadybos
specialistams www.businessballs.com
“IBIS world” – šiame tinklapyje pateikiami
patarimai, informacija apie rinkas. Šioje
interentinėje svetainėje galite pasinaudoti
nemokama demo versija. Pasibaigus demo
laikotarpiui galite pasinaudoti specialiais
prenumeratos pasiūlymais.
http://www.ibisworld.com/
“Gartner group” – tinklapyje pristatomi IT
sektoriaus tyrimai, aktuali informacija,
galima nemokama prieiga prie kai kurių
leidinių.
http://www.gartner.com/technology/hom
e.jsp
“International Data Corporation” – teikia
rinkos tyrimų ir verslo ataskaitas
technologijų įmonėms. Yra nemokama
bandomoji versija. http://www.idc.com/
“Research farm” – šios kompanijos veikla
mažmeninės prekybos tyrimų analitika.
Galima parsisiųsti nemokamą ataskaitos
pavyzdį, peržiūrėti trumpus tyrimų
aprašymus ir pan.
freehttp://www.researchfarm.co.uk/
Rinkodaros sritis – marketing profesionalų
institutas www.cim.co.uk
Finansų sritis – profesionalių, sertifikuotų
apskaitos specialistų asociacija
www.accaglobal.com/
Tiekimo grandinės sritis – asociacija
vienijanti specialistus, dirbančius tiekimo
grandinės sirtyje
http://www.apics.org/sites/apics-supplychain-council
Gamybos sritis – asociacija vienijanti
gamybos specialistus www.ame.org/
Pardavimų sritis – pardavimų profesionalų
asociacija http://associationofprofessionalsales.com/
HR ir mokymai – Žmogiškųjų išteklių
valdymas www.shrm.org tęstinis mokymas,
profesinio kompetencijų ugdymas https://www.cipd.co.uk/cpd
Inžinerijos sritis – Airijos inžinierių institutas
- https://www.engineersireland.ie/
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•
•
•
•

•

Valstybinės
organizacijos

Šiose svetainėse
dažnai pateikiama
informacija apie
konkrečios
pramonės šaką ir
pastangas, kurios
yra diegiamos
siekiant skatinti ir
palaikyti augimą

Vadybos sritis – Airijos vadybos institutas –
http://www.imi.ie/
Tiekimas – Logistikos ir transporto
profesionalų institutas www.ciltinternational.org
Pirkimų sritis – Pirkimų ir teikimo
profesionalų institutas - www.cips.org
Draudimo sritis – drausimo profesionalų
institutas - www.cii.co.uk. Tarptautinė
draudimo profesionalų organizacija leidžia
jums atsisiųsti informaciją apie geriausią
praktiką draudimo sektoriuje
http://www.internationalinsuranceprofessi
onals.org/
Mažmeninės prekybos sritis – Mažmeninės
prekybos lyderių asociacija
http://www.rila.org

OECD - Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros
organizacija (OECD) - www.oecd.org

Worldcat yra svetainė, leidžianti ieškoti prieigos
knygų kitose bibliotekose visame pasaulyje.
https://www.worldcat.org/
Priklausomai nuo susitarimo su leidėju ir
„Google“, knygomis internete galima naudotis
neribotai arba matyti tik dalį puslapių.
https://books.google.com/

Knygos

Kai kada internete galima rasti žmonių įkeltas pdf
knygas arba jų skyrius. Ieškokite įvesdami knygos
pavadinimą ir pdf.
Vidiniai
įmonės
duomenys

„Google“ knygos
taip pat susietos
su „WorldCat“.
Taigi tiesiai iš
„Google“ knygų
galite spustelėti
„Rasti
bibliotekoje“ ir
jums bus
pateiktas
bibliotekų,
turinčių knygą,
sąrašas.

Informacija apima įmonių rengiamas ataskaitas,
vadovus naudojamus instrukcijoms, informaciją
duomenų bazėse, naudojamoje IT sistemoje ir
pan.

Žingsnis 3: Įvertinkite informaciją
Internete yra daug informacijos, tačiau tai yra vieta, kur kiekvienas gali laisvai įkelti turinį ir
kai kuri informacija gali būti ne visada teisinga. Todėl būtina, kad besimokantysis įsivertintų
ar informacija teisinga. Paprastai informacija vertinama pagal šiuos kriterijus:
•

Šaltinis/autorius: ar šaltinis yra patikimumas, ar informaciją sukūrė ekspertai,
mokslo institucijos, informacija paruošta valstybinių institucijų iniciatyva ir pan.
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•
•
•
•
•
•

Savalaikiškumas: kada buvo parengta ir publikuota informacija, kokie reikšmingi
įvykiai įvyko per tą laiką, kiek skelbiama informacija yra išlikusi aktuali šiandien.
Aktualumas: kiek informacija leidžia atsakyti į išsikeltus klausimus, ar atitinka jūsų
analizuojamą objektą.
Šališkumas: kodėl informacija buvo publikuota, kokiu tikslu (formuoti nuostatas,
skatinti pirkti ir pan.
Kalbos stilius: objektyvus ar perdedantis informaciją.
Išsamumas: kiek buvo atsakyta į klausimus, kokie galimi tolesni tyrimai, apribojimai.
Tikslumas: ar tai tik autoriaus nuomonė, kiek remiamasi kitais šaltiniais, ar
informacija pakankamai tiksli, kokie įrodymai naudojami argumentacijai pagrįsti.

Klausimai, kuriuos galite naudoti informacijos paieškai įsivertinti:
• Kas yra šio straipsnio šaltinis, ar jis patikimas?
• Kokiu būdu ši knyga ar straipsnis prisideda prie mūsų supratimo apie nagrinėjamą
problemą ir kokiu būdu jis gali būti naudingas praktikai?
• Kokios yra stiprybės ir apribojimai?
• Ar problema galėtų būti veiksmingiau sprendžiama iš kitos perspektyvos?
• Ar autorius įvertino su problema susijusią literatūrą?
• Ar autorius įtraukia literatūrą, su kurios teiginiais jis nesutinka?
• Kiek reikšmingas buvo tyrimas: kas buvo autoriai? Kiek mokslinių tyrimų dalyvių jie
turėjo?
• Kada buvo parašytas straipsnis? Kokie pagrindiniai įvykiai šiuo metu įvyko, kurie gali
turėti įtakos tyrimui?
Žingsnis 4: Literatūros analizė
Surinkus informaciją iš antrinių šaltinių, ją būtina dar kartą peržiūrėti, įsivertinti spragas,
kurios liko neužpildytos. Literatūros analizės etape nustatykite panašumus, skirtumus, ryšius
tarp sąvokų ir procesų, silpnąsias vietas. Analizuojant informaciją svarbus kritinis požiūris į
jos turinį ir oponavimas jam.
Žingsnis 5: Informacijos santrauka
Literatūros apžvalga turėtų būti gerai organizuota ir struktūrizuota. Joje turi būti įtrauktas
įvadas, kuriame nurodoma, kokios temos yra aptartos, pagrindiniai skyriai, kuriuose aptariami
literatūros šaltiniai, ir jūsų išvados, pagrįstos tuo, ką radote skaitymo metu. Šio proceso
rezultatas - dabartinė tyrimų sritis, kurią jūs išnagrinėjote, - tai, kas jau žinoma apie jums
aktualią temą.
Nuorodos
Daugumai šaltinių, kuriuos analizuosite ir naudosite, bus galima nurodyti nuorodas. Jos yra
būtina literatūros analizės dalis, parodanti jūsų surinktos informacijos/idėjos/statistinių
duomenų/istorinių faktų patikimumą. Yra daug skirtingų nuorodų stilių: APA, APSA, MLA, IEEE
Harvard ir kt. Konkretus citavimo stilius šiame modulyje yra Harvardo stilius.
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Kodėl turėtumėte pateikti nuorodas?
Pateikiame keletą priežasčių, kodėl turėtumėte pateikti nuorodas į naudotus literatūros
šaltinius.
1. Nuorodos į informacijos šaltinį leidžia kredituoti autorių, kurio idėjas naudojate.
2. Nuorodos leidžia skaitytojui greitai rasti informaciją, kurią nurodote savo darbe, jei
skaitytojas nori tai padaryti.
3. Nuorodos leidžia išvengti plagijavimo. Tai reiškia, kad jūs nepateikiate svetimų idėjų
kaip savų. Kitų žmonių idėjų, nuomonių, pastabų ir išvadų kopijavimas be nuorodų
yra plagiatas, intelektinės vagystės forma, kuri yra moraliai ir teisiškai nepriimtina.
4. Naudojant nuorodas jūsų idėjų pagrindimas bus patikimesnis.
5. Nuorodos rodo, kad literatūros apžvalga atlikta korektiškai.
Kaip jūs pateikiate nuorodas?
Limeriko universiteto parengtas internetinis lankstinukas yra pagrindinis šaltinis kaip kurti
Harvardo stiliaus nuorodas, nuorodų sąrašus / bibliografijas. Šis lankstinukas yra įtrauktas į
rekomenduojamos literatūros sąrašą. http://libguides.ul.ie/citeitright. Šiuo lankstinuku
rekomenduojame naudotis rengiant literatūros sąrašus.
Informacijos valdymo programinė įranga
Nuorodų valdymo programinė įranga gali padėti automatiškai rinkti nuorodas iš duomenų
bazių; formatuoti šaltinių pavadinimus ir citatas įvairiais stiliais; sukurti jums aktualių
asmeninių nuorodų duomenų bazę.
Programinės įrangos parinktys, be kita ko, apima ir
„EndNote“; “Mendeley” (nemokama bibliografinė programinė įranga); ir “Zotero” (atviros
prieigos internete esanti bibliografinė programinė įranga).
Plagijavimas
Plagiatas yra kito asmens idėjų naudojimas, informacijos pristatymas nepateikiant nuorodų į
naudotus šaltinius. Plagiatas reiškia, kad jūs pasisavinate svetimas idėjas. Teigiama, kad
plagijavimas gali būti tyčinis ir netyčinis. Traktuojama, kad plagiatas yra tyčinis, kai
nepateikiate nuorodų į naudotus literatūros šaltinius. Netyčinis, kai nuorodas pateikiate
nekorektiškai. Bet kokiu atveju, abu atvejai yra nepriimtini.
Plagijavimo padeda išvengti
•
•
•
•
•
•
•
•

Naudokite kito asmens idėjas, nuomones ar teorijas.
Naudokite visus faktus, statistiką, grafikus, brėžinius ar bet kokią informaciją, kuri
atsiranda dėl kito, nei jūs, atlikto darbo.
Naudokite citatas.
Naudokite parafrazavimą.
Išmokite kaip apibendrinti informaciją.
Išmokite efektyviai perteikti savo mintis.
Išmokite parafrazuoti savais žodžiais.
Išsisaugokite įrašus šaltinių, kuriuos naudojate. Tai rekomenduojame padarykite tuo
metu, kai nusprendžiate, kad tą šaltinį naudosite.
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Veiksmai, kurie padidina plagijavimo tikimybę. Atkreipiame dėmesį, kad šis sąrašas nėra
išsamus.
• Informacijos kopijavimas/”įklijavimas” nenurodant šaltinio.
• Kopijuojant medžiagą iš knygų, žurnalų ir pan.
• Deleguoti užduotį kitam asmeniui, paprašant surinkti, išanalizuoti, apibendrinti
informaciją, ir ją pristatyti savo vardu, nenurodant to asmens.
• Apibendrinant svetimas idėjas ir nenurodant šaltinio.
• Naudojant statistiką, faktus, paveikslus, diagramas, citatas ir kt., ir nenurodant
šaltinio.
Tyrimo pasiūlymas
Prieš pradedant bet kokį tyrimo projektą, turėtų būti sudarytas susitarimas tarp projekto
rėmėjo ir tyrėjo dėl tiriamos problemos, taikytinos metodikos, tyrimo trukmės ir išlaidų. Tai
paprastai atliekama pateikus mokslinių tyrimų pasiūlymą ir pristatymą.
Tyrimo pasiūlymas skirtas įtikinti kitus, kad esate parengęs vertingą tyrimo projektą ir kad jūs
turite kompetenciją ir darbo planą, kad jį atliktumėte. Apskritai, tyrimo pasiūlyme turi būti
aptariami šie klausimai, neatsižvelgiant į jūsų tyrimo sritį ir pasirinktą metodiką: ką planuojate
atlikti, kodėl norite tai padaryti ir kaip ketinate tai padaryti.
Tyrimų pasiūlymas yra gana trumpas dokumentas, kuriame pateikiamas tyrimo projekto
planas. Jis parengiamas tyrimo proceso pradžioje prieš bet kokį duomenų rinkimą. Gerai
sukurtame tyrimo pasiūlyme parodoma, kokios tyrimo dalys, kaip jos dera viena su kita. Jame
aprašoma, kas bus padaryta, paaiškinama, kaip tai bus padaryta, ir pagrindžiama, kodėl
reikėtų atlikti tyrimą.
Tyrimų pasiūlymo tikslas - pateikti išsamų planuojamo tyrimo planą arba projektą, kuriame
pagrindinis dėmesys būtų problemai ir praktiniams tyrimo atlikimo būdams. Pasiūlymo
kūrimas yra susijęs su įvairiais etapais.
Žingsnis 1: Iš anksto atsirinkite idėjas
Pirmasis tyrimų pasiūlymo proceso žingsnis yra preliminarus idėjų surūšiavimas. Jums reikia
skirti pakankamai laiko, kad išsiaiškinti problemoms ir galimybėms, kurios jus motyvuos dirbti.
Lotoso diagrama
Lotoso diagrama yra struktūrizuotas smegenų šturmo procesas, leidžiantis išplėsti mąstymą
viena konkrečia tema ar klausimu, sukurti minčių žemėlapį, suplanuoti tiriamos temos gilumą
ir reikalingus veiksmus. Lotoso diagramos naudojimas prasideda nuo problemos/ galimybės
pavadinimo, tematikos, probleminių klausimų išdėstymo diagramos centre. Tada smegenų
šturmo pagalba generuojamos idėjos, kokie papildomi klausimai, aspektai leidžia labiau
detalizuoti tyrimo temą. Tų papildomų aspektų gali būti ne daugiau kaip 8. Šios 8
sugeneruotos naujos idėjos (klausimai, išsikeltos užduotys) yra perkeliamos į lotoso
diagramą.
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Paveikslas 6 Lotoso diagramos pavyzdys
Klasterizavimas
Klasterizacija - tai vizualinė technika, kuri padės jums analizuoti ir išplėsti idėjas, padės
pamatyti skirtingus idėjos aspektus. Klasteracijos metodo naudojimas prasideda nuo idėjos
apibūdinimo keliais žodžiais ir užrašymo lapo centre. Tada brėžkite aplink sąvokas
apskritimus, kurių vidų papildykite susijusią informacija. Turėtumėte gauti rezultatą, panašų į
7 paveikslo schemą.
Klasterizavimo metodas padeda jūsų protui brėžti panašių minčių linijas. Idėjos skatina naujas
idėjas, o ryšiai, kuriuos mes atrandame, neleidžia pamesti pradinės minties.

Paveikslas 7 Klasterizacija (Wasko, 2014)
Žingsnis 2: Temos pasirinkimas ir pasiūlymo rengimo pradžia
Įsivardinkite neatsakytus klausimus ir neištirtas sritis jus dominančioje tematikoje.
Išsigryninus šią informaciją suformuluosite tyrimo temą.
Žingsnis 3: Aprašykite temą, idėją, struktūra
Kai apsisprendžiate dėl tyrimo pasiūlymo tematikos, sekantis žingsnis yra sukonkretinti
informaciją iškeliant tris klausimus: kas, kodėl ir kaip. Atsakymai į šiuos klausimus jums leis
detalizuoti projekto temos, sudedamųjų dalių informaciją. Atsakymai parodys, kaip tyrimas,
kurį norite atlikti sukurs pridėtinę vertę esamos problemos sprendimui, kodėl to reikia, ir kaip
pasirinkti metodai leis tai padaryti.
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“Kas, kodėl ir kaip” – trys esminiai elementai, kurie turi atsispindėti jūsų pasiūlymo turinyje.
Tyrimo pasiūlyme taip pat būtina pristatyti problemą, tyrimo etapus, pagrindžiant kaip visa
tai padės siekti tikslo.

Paveikslas 8 Tyrimo pasiūlymo būtini elementai
Žingsnis 4: Pasiūlymo rašymas
Atsakius į pagrindinius klausimus, sekantis etapas yra parengti tyrimo pasiūlymo tekstą.
Rekomenduojamos tyrimo pasiūlymo sudedamosios dalys: pavadinimas/antraštė, tikslai,
uždaviniai, literatūros analizė, metodologija, planas, rezultatai.
Pavadinimas/antraštė
Pavadinimas turi būti aiškus, konkretus, parodyti jūsų tyrimo esmę.
Tikslai, uždaviniai
Šis skyrius turi būti trumpas, konkretus. Tyrimo tikslas aprašomas vienus akiniu, teiginiu, kuris
parodo, ko siekiate atliekamu tyrimu. Remiantis tikslu suformuluojami uždaviniai, skirti jam
pasiekti. Teisingai ir aiškiai suformuluoti uždaviniai padės lengviau suprasti, ką turite atlikti
palaipsniui, kad tikslas būtų pasiektas.
Literatūros apžvalga
Skaitykite jūsų temai aktualią informaciją, analizuokite, oponuokite, sisteminkite. Literatūros
apžvalga parodo, kiek esate įsigilinęs į problemą.
Metodologija
Kai turite pavadinimą, tikslą, problemą, būtina apsispręsti kokią informaciją ir kaip rinksite.
Kaip ieškosite informacijos priklauso nuo jūsų pasirinktų tyrimo metodų. Metodologija –
sąrašas užduočių, kurias turėsite atlikti tyrime. Užduotys parodo, kokių pavyzdžių, statistinių
duomenų, kitos informacijos jums reikia ir kaip ją planuojate gauti, kokiais informacijos
šaltiniais naudositės.
Pavyzdžiui, ar duomenims rinkti atliksite apklausą? Jei atliksite apklausą, kaip pasirinksite
tikslinę grupę? Jei tyrimo projektas susijęs su inžinerija, kaip jį atliksite? Pavyzdžiui, jei sieksite
sukurti obuolių smulkintuvą, galintį kiekvieną minutę susmulkinti dvylika obuolių, kokiu būdu
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nustatysite, kiek jėgos reikia 1 obuoliui? Ar planuojate naudoti statistinius duomenis iš
oficialiosios statistikos portalų, tokių kaip Eurostat? Ar planuojate atlikti interviu?
Šiame etape pagrindinis tikslas yra pasirinkti metodus, kurių pagalba jūs rasite tikslią,
patikimą, reikalingą informaciją, efektyviausiu būdu (atsižvelgiant į finansinius ir laiko kaštus).
Yra pakankamai daug įvairių metodų, iš kurių galite pasirinkti jums tinkamiausius, pavyzdžiui,
kokybiniai, kiekybiniai, lyginamieji metodai, eksperimentiniai, atvejo analizė, etnografiniai
tyrimai.
Literatūros sąraše rasite daugiau informacijos apie tyrimo metodus. Šiame skyriuje detaliau
pakomentuosime kuo kiekvienas iš jų skiriasi, kokiais internetiniais šaltiniais galima
pasinaudoti atliekant tyrimą. Prieš priimdami sprendimą dėl tyrimo metodo, turite aiškiai
suvokti savo tyrimo esmę, nes nuo to priklauso, kokie duomenys jums yra reikalingi ir kokį
metodą reikia naudoti. Galbūt jums reikia pasirinkti ir derinti keletą metodų, arba, ar jūs esate
tikri, kad tinkamiausias metodas yra atvejo analizė? Taikant atvejo analizę, sėkmė priklauso
nuo gebėjimo pasirinkti tikslinę grupę, ir, kaip ji atsakys į klausimus, interviu, focus grupių
metu ir pan. Jei Informacija, kurią gausite bus pakankamai išsami ir gili, greičiausiai, šis
metodas yra teisingas pasirinkimas.
Veiklų ir laiko planavimas
Parenkite tyrimo darbo planą, kuriame būtų išdėstyti uždaviniai ir laikas. Darbo planą galite
pateikti jums priimtina forma. Vienas iš variantų būtų Ganto diagrama.
Siekiamas rezultatas
Koks yra jūsų projekto laukiamas rezultatas ir kokia nauda bus organizacijai, projektą
įgyvendinus.
Skyriaus santrauka
Šiame skyriuje jums pristatytas verslo galimybių vertinimo procesas. Jis suskirstytas į dvi
pagrindines dalis: koncepcijos pasirinkimas ir vertinimas. Šiame skyriuje taip pat išsamiai
išnagrinėti veiksmai, susiję su tyrimo pasiūlymo rengimu, įskaitant tikslus, literatūros apžvalgą
ir tyrimų metodiką.

Praktinės užduotys
Užduotis 1: Atraskite idėją
Tikslas
Užduotis skirta apmąstyti potencialius, jūsų organizacijai aktualius tyrimus, išdėstyti
savo idėjas raštu, parodant ryšius tarp jų.
Užduotis
Suformuluotai idėjai užpildykite lotoso diagramą arba sukurkite klasterizacijos
schema. Rezultatą išsaugokite kaip paveikslėlį ir įkelkite į idėjų diskusijų forumą.
Įterpimui naudokite Moodle redagavimo funkciją “įterpti/redaguoti paveikslą”.
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Užduotis 2: Tyrimo metodikos paieška
Tikslas
Kadangi metodologijos pasirinkimas turi atitikti jūsų tyrimo tikslus ir geriausią
konkrečios tyrimų srities praktiką, ši veikla padės jums pradėti galvoti apie tinkamus
metodus savo pačių tyrimo atlikimui.
Užduotis
Atlikite paiešką informacijos pagal žemiau išvardintus raktinius žodžius. Užduotis
padės jums geriau susipažinti su skirtingai tyrimo metodais.
•
•
•
•
•
•

Kokybinis tyrimas
Kiekybinis tyrimas
Lyginamasis tyrimas
Veiklos tyrimas
Apklausa
Eksperimentas

Užduotis 3: Nuorodos
Užduotis
a) Pagal žemiau pateiktą informaciją, sukurkite literatūros šaltinio nuorodą, kuri būtų
korektiška, atitiktų raštvedybos taisykles, tinkama įrašyti į naudotos literatūros sąrašą:
Pavadinimas: Organic Chemistry 1 as a Second Language: Translating the Basic
Concepts
Leidimo vieta: New York
Autorius: D R Klein
Leidėjas: Wiley
Metai: 2003
b) Pacituokite sukurtą šaltinį tekste.

Papildoma skyriaus medžiaga
Nuoroda 1: Mąstymo įrankiai Lotoso diagrama | Don Collins | vimeo
Aprašymas
Trumpas vaizdo įrašas, kuriame aprašoma lotoso diagramos technika.
Nuoroda
https://vimeo.com/28799678

Nuoroda 2: Literatūros šaltinių paieška| Elsevier’s biblioteka
Aprašymas
„Elsevier“ bibliotekos prisijungimo ir naudojimosi vadovas
Nuoroda
https://libraryconnect.elsevier.com/sites/default/files/ELS_Webb-LC_litsearch_handout.pdf
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