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NAUJAS KONTEKSTAS:
VUCA REALYBĖ

Šiandienos kontekstą
“Harvard Business Review”
apibūdina kaip VUCA realybę:

V- Volatility/kintamumas
U- Uncertainty /neapibrėžtumas
C-Complexity/kompleksiškumas
A- Ambiguity /daugiaprasmybė

Naujame verslo kontekste 
(VUCA realybėje) 
reikalingas naujas -
visuminis strateginis 
mąstymas.

Kviečiame pamąstyti.
Pamąstyti ne tik apie strateginius verslo sprendimus, bet  ir apie ateitį…



Pagal Dž. Barker, „Pralenkiantis 
mąstymas: kaip pamatyti 
tendencijas anksčiau kitų“, (2014)

1. AUKŠČIAUSIA 
KOKYBĖ

3. ATEITIES 
NUMATYMAS

2. INOVACIJOS

Aukščiausia kokybė yra 
būtina sąlyga būti XXI a. 
rinkoje, be šios sąlygos  
naujos organizacijos 
negalės net pradėti savo 
egzistavimo. 

Tai - nauja organizacijų 
kompetencija, kuri suteikia 
galimybę kokybiškiems 
inovaciniams produktams 
pasirodyti tinkamu metu 
tinkamoje vietoje.

XXI a. organizacijų konkurenciniu pranašumu tampa kokybės ir 
inovacijų kūrimo dermė. Nuolat gimstančios inovacijos skatina 

mus nuolat vystytis. Inovacijos tampa verslo varikliu.

Esminių veiksnių triada,
leidžianti organizacijai ateityje pasiekti klestėjimo

VUCA REALYBĖS KONTEKSTAS



Pagal Dž. Barker, „Pralenkiantis 
mąstymas: kaip pamatyti 
tendencijas anksčiau kitų“, (2014)

VISUMINIS STRATEGINIS
MĄSTYMAS

Visuminis strateginis mąstymas
apima plačiau:

▪ STRATEGO PROTAS.

▪ STRATEGO GYVENIMO STILIUS.

▪ VERSLAS KAIP VISUMA.

▪ ATEITIS KAIP BŪSIMAS ĮVYKIŲ 
SRAUTAS.

▪ STRATEGINIAI APMĄSTYMAI. 

▪ VEIKSMAI KAIP STRATEGINĖS 
UŽDUOTYS.

“Iki šiol mąstėme: suformuluokite misiją ir iš jos seks tikslai.
Pati gi misija ir yra veiklos tam tikru laiko periodu prasmės atspindys. 

Praktikoje viskas ne taip paprasta...”
PROF. GENADIJUS KONSTANTINOVAS



Pagal Dž. Barker, „Pralenkiantis 
mąstymas: kaip pamatyti 
tendencijas anksčiau kitų“, (2014)

„Strategijos meistras turi būti 
dėmesingas viskam aplinkui jį,
ne paprasčiausiai žiūrėti, bet 
dar ir pasinaudoti savo protu 
siekdamas suprasti pačią daiktų 
esmę.

Iš esmės, stratego protas —
toks pat, kaip irdidžiojo
mąstytojo protas“. 

Kinų karo vadas Sun Czy,
Konfucijaus amžininkas

STRATEGO PROTAS

“Gražios strateginės mintys gimsta ir subręsta meistro galvoje, kuris moka suprasti daiktų ir 
įvykių esmę, jausti gyvenimo ir laiko grožį ir visa tai transformuoti į grakštų permainų šokį.“

PROF. GENADIJUS KONSTANTINOVAS



Pagal Dž. Barker, „Pralenkiantis 
mąstymas: kaip pamatyti 
tendencijas anksčiau kitų“, (2014)

VISUMINIO STRATEGINIO MĄSTYMO 
KONTEKSTAS

“Bendras gyvenimo stiliaus ir mąstymo stiliaus 

suvokimas sukuria strateginio mąstymo suvokimo 

kontekstą.

Vaizduotėje aprėpti įvykių lauką, pasinerti į 

situaciją, į save – visa tai yra apmąstymai.

Būtent apmąstymai formuoja situacijos suvokimo 

kontekstą, sukuria pagrindą išsikelti strateginius 

uždavinius ir juos spręsti.

Strateginis mąstymas – tai visų pirma pamąstymai 

apie ateitį, apie veiklos prasmę, apie verslą kaip 

visumą. 

Apmąstymai būtini, bet vėliau ar anksčiau nuo 

apmąstymų reikia pereiti prie veiksmų. Perėjimo 

nuo apmąstymų prie veiksmų momentas ir yra 

sprendimų priėmimo momentas. Mes taip 

struktūruojam visą kelią nuo strateginių 

apmąstymų iki veiksmų.”

Iš prof. Genadijaus Konstantinovo knygos 

“Strateginis mąstymas”

“Strateginiai uždaviniai prasmingi tik tam tikrame kontekste. 

Strateginiai apmąstymai – tai savotiškas mąstymo žaidimas su įvairiais 
kontekstais, kuris turi vesti link aiškaus strateginių uždavinių formulavimo.” 



STRATEGINĖS PERŽVALGOS SESIJOS IDĖJA 

Tai naujo formato – ATEITIES IŠŠŪKIŲ IR EINAMŲJŲ SPRENDIMŲ paieškos sesija, kurioje 
dalyvauja 4-5 organizacijų vadovų komandos  ir atskiri įmonių lyderiai.

Intelektualios  ir konceptualios žinios yra 
pagrįstos naujaisiais vadybos, filosofijos, 
sociologijos mokslo pasiekimais. Jas perteikia 
profesoriai, kurie yra jas patys atradę - išmastę, 
išjautę, kurios plečia požiūrius, suteikia galimybes 
pamatyti naujus reiškinių aspektus.

Iš išplėsto požiūrio išplaukia nauji 
įrankiai, instrumentai, leidžiantys 
kitaip veikti neapibrėžtumo sąlygomis 
(VUCA realybė).

Aptarimuose – konsultacijose gali 
girdėti ir matyti kitų organizacijų 
aktualijas, iš jų mokytis ir pamatyti savo 
organizaciją naujų žvilgsniu - “iš šalies”

Apsikeitimas realiomis žiniomis su kitomis 
nekonkuruojančiomis organizacijomis 
sudaro galimybę gauti praktines įžvalgas 
naujų žinių ir įrankių taikymui savo 
organizacijoje.

STRATEGINĖJE 
PERŽVALGOS SESIJOS 
INTEGRUOJASI:



KAM TO REIKIA ?

1) Kai kada mums trūksta tiesiog žinojimo, ir dėl to 
negalime matyti perspektyvos dalykų.
Sesijos metu bus suteikiamos mąstymą ir požiūrį 
plečiančios žinios, kurios leis į savo veiklą pažvelgti iš 
“naujo kampo“.

2) Kai kada mums trūksta tiesiog tikėjimo savo 
perspektyvinėmis įžvalgomis.
Kitų organizacijų komandų ir lyderių dalyvavimas sukurs 
didesnį idėjų lauką ir ateities galimybių potencialą.

3) Kai kada mūsų vadovai nejaučia vidinės 
motyvacijos kurti sąlygas pokyčiams ir būti 
aktyviais pokyčių nešėjais.
Jų dalyvavimas kartu leis jiems suprasti ir atrasti naujas 
pokyčių prasmes.

4) Kai kad perspektyvinės teisingos idėjos 
nesirealizuoja, nes trūksta “vertimo į einamąsias 
užduotis.“
Sesijos metu platesnio ir gilesnio požiūrio žinioms  
perkelti į organizacijos realybę bus pateikiami 
programos autoriaus instrumentai.

5) Kai kada...



SESIJOS STRUKTŪRA

Pirmasis aspektas -
Ateities matymo ypatumai ir su juo susiję 
strateginių iššūkių identifikavimo 
įgūdžiai, pasiremiant platesnio požiūrio 
žiniomis.

Ką gali gauti dalyviai?

Minimaliai – darbo su strateginiais 
iššūkiais is platesnio požiūrio  svarbos 
suvokimą.

Maksimaliai – nustatyti sau asmeniškai 
arba kompanijos aktualius strateginius 
iššūkius.

Antrasis aspektas -
Strateginės matricos sudarymas.

Tai – vienas pagrindinių instrumentų, 
leidžiančių suformuluoti aktualių 
strateginių užduočių visumą, veikiant 
naujoje ( VUCA ) realybėje.

Ką gali gauti dalyviai?

Minimaliai – suprasti šio instrumento 
vaidmenį ir prasmę strategijos procese.

Maksimaliai – aktualių strateginių 
uždavinių lauko sukūrimas sau 
asmeniškai arba kompanijai. 

Sesijoje bus nagrinėjimi du svarbiausi visuminio strateginio mąstymo aspektai:
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Pirmoje dienos dalyje sesijos dalyviai įsisavins naujausias fundamentalias strateginio mąstymo žinias.
Antroje dienos dalyje vyks praktinis darbas su realiomis organizacijų situacijomis atskirose grupėse.



SESIJOS PLANAS

10:00-11:30 Paskaita „Menas matyti ateitį“ 

11:30-11:50 Pertrauka 

11:50-13:30 Paskaitos „Menas matyti 
ateitį“ tęsinys 

13:30-14:30 Pietūs

14:30-16:00 Darbas grupėse. Strateginiai 
iššūkiai. 

16:00-16:20 Pertrauka 

16:20-17:20 Darbo grupėse rezultatų 
aptarimas 

17:00-19:00 Baigiamoji diskusija. 
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10:00-11:30 Paskaita „Strateginė matrica
VUCA realybėje“ 

11:30-11:50 Pertrauka 

11:50-13:30 Paskaitos „Strateginė matrica 
VUCA realybėje“  tęsinys 

13:30-14:30 Pietūs 

14:30-16:00 Darbas grupėse. Strateginės 
matricos sudarymas. 

16:00-16:20 Pertrauka 

16:20-17:20 Darbo grupėse rezultatų 
aptarimas 

17:00-19:00 Baigiamoji diskusija.

Sesijos kalba – rusų/lietuvių (sinchroninis vertimas).



SESIJOS TEMOS

▪ Strateginis mąstymas naujame pasaulyje. 

▪ Strateginės minties evoliucija. 

▪ Strateginiai apmąstymai. 

▪ Strateginių sprendimų srauto valdymas. 

▪ Strateginis pasirinkimas neapibrėžtumo 
sąlygomis. 

▪ Strateginis paradoksas.  

▪ Dinaminė sprendimų integracija. 

▪ Ateities vizija ir pamąstymai apie ateitį. 

▪ Strateginiai horizontai. 

▪ Operatyvių ir strateginių sprendimų 
integracija. 

▪ Strategijos matrica. 

▪ Surinkimo taškas. 

▪ Strateginis mąstymas poindustriniame 
pasaulyje.   

▪ Esminės šiuolaikinio verslo problemos. 

▪ Esminės šiuolaikinės vadybos problemos.  



SESIJOS VEDANTYSIS

Tai - vienas žymesnių ekonomikos ir vadybos profesorių, vienas geriausių 
Rusijos konsultantų įmonių valdymo ir strateginės vadybos srityse.
Prof. Genadijus Konstantinovas yra fizikos ir matematikos mokslų 
daktaras, Pasaulio banko instituto ekspertas įmonių valdymo klausimais, 
Rusijos–Kanados įmonių valdymo programos akademinių reikalų 
direktorius, GU Maskvos aukštosios ekonomikos mokyklos įmonių 
valdymo centro direktorius, bendrosios ir strateginės vadybos katedros 
vedėjas ir profesorius.

Prof. Konstantinovas nagrinėja įmonių restruktūrizavimo, sisteminio 
mąstymo, konkurencijos naujos ekonomikos sąlygomis problemas.

Daugiau informacijos - http://www.time-stream.ru

Prof. Genadijus Konstantinovas

Žiūrėti prof. 
Genadijaus
Konstantinovo
paskaitas internete:

“Proto evoliucija” “Kelyje į strateginę išmintį” “Sąmonės pokytis”

https://www.youtube.com/watch?v=DEK1QfiSg4o
https://www.youtube.com/watch?v=5T7uBs4-Z9o
https://www.youtube.com/watch?v=E_NHvP40Uwo


“Lyderis — žmogus, paskui kurį jūs eisite 
ten, kur neitumėte savo iniciatyva. “

PROF. GENADIJUS KONSTATINOVAS


