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ИНОВАЦИЯ И

СПОСОБНОСТ ЗА ИНОВАЦИИ И ЗАЕТОСТ
0. УВОД

Настоящата концепция за обучение е насочена към фирми
и ръководни кадри в малки и средни предприятия (МСП),
които като новатори и промоутъри на иновациите искат да
инициират и следят нововъведенията. Фундаменталните
научни понятия и практически инструменти могат да Ви
помогнат в това, да се прецени иновационната способност
на фирмите, да се въведат необходимите промени заедно
със сътрудниците и екипа и по този начин да се обезпечи
заетост. Теоретичните разсъждения се поясняват с
практически примери и се задълбочават чрез упражнения.
За създаването на насърчаваща иновациите и заетостта
култура се посочват принципи и инструменти, които могат
да се изпробват в трудовото ежедневие. Поясненията и
упражненията за самостоятелна работа трябва да
подпомогнат прилагането на наученото в практическите
примери. По този начин трябва да се подготви прехода към
трудовото ежедневие. Учебният материал дава указания
за това, как наученото може по-нататък да бъде
задълбочено чрез собствени проучвания.
Указания:
В началото на главите и разделите се формулират целите
на обучението. Дефинициите, практическите примери,
въпроси, упражнения и цитирана литература са
обозначени със символи. Учебният материал се обобщава
в края на главите. Въпросите и упражненията за проверка
на напредъка на учене се намират в разделите или в края
на отделните глави.

 Дефинициите са означени с този символ.
 Този символ указва изпробвани чек-листи, документи
Практическите примери са обозначени с този символ

 Упражнения за самостоятелна обработка и
разсъждение са обозначени с този символ

 Извадки от текстове и допълнителна литература ще

ЗАЕТОСТ
Понятието „Иновация”
(от латинската дума
novus = нов) описва
внедряването и
успешното реализиране
на нови решения на
проблеми. Това могат
да бъдат нови
технически изделия,
научни работни и
производствени
процеси, или
организационни и
социални решения на
проблеми. Иновацията
може да ускори
процесите и да промени
начина на работа.
Непрекъснатото учене и
постоянното развиване
на компетентностите са
важни за фирмите и
сътрудниците, за да
получат работа.
Фирмите и сътрудниците
носят в еднаква степен
отговорност за
постигането на
способност за заетост.
Чрез създаването на
насърчаващи
иновациите и заетостта
рамкови условия
сътрудниците биват
окуражавани да
допринасят за успеха на
фирмата чрез знания и
творчески идеи. За да се
засили иновационната
способност на фирмите
и сътрудниците, трябва
преди всичко да се
обърне внимание на
фирмената култура,
практиките за
управление и персонала.

намерите след този символ.
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Причини
за
разработването
самостоятелно учене
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цел

на

материала
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Материалът за самостоятелно учене е създаден в рамките на проект „InnoWeit – от
иновацията към професионално продължаващо обучение“. Финансираният със средства от
ЕС проект http://www.adam-europe.eu/prj/10932/project_10932_de.pdf има за цел да помогне на
фирми от България, Гърция, Испания и Унгария да оценят способността си за иновации, на
база на резултатите от оценката да въведат мерки за промяна и да подобрят компетентността
за създаване на иновации на своите сътрудници. Приема се, че една фирма може да изчерпи
потенциала си за иновации само тогава, когато включи възможно най-голям брой сътрудници.
В цялостния иновационен процес фирмените ръководства и ръководните кадри имат найголямо значение.
Обновяването и подобряването на изделия и услуги са важни за фирмите, ако искат да устоят
на конкуренцията. За обновяването и подобряването допринасят хората. Защото:
„Иновациите се правят от хора“ (Kriegesmann, Kerka, & Kottmann, 2007, стр. 179). За да се
разработят нови решения, ръководителите и сътрудниците на всички нива се нуждаят от
гъвкавост, готовност за учене и приспособяване. В професионален контекст те трябва да
разполагат с необходимите професионални и отнасящи се до ситуацията компетентности, за
да могат да овладяват нови и нежелани ситуации.
Днес ролите и задачите на
ръководителите са многостранни и претенциозни. Като
мениджъри на промените те създават среда, която прави промяната възможна. Те събират и
обобщават информация от различни източници и развиват концепции за оптимизиране на
фирмените процеси. Те поощряват таланти, дават възможност за непрекъснато развиване на
компетентности и се грижат за обвързването на сътрудниците. Ръководните кадри са
едновременно с това и предприемачи. Те откриват и насърчават възможностите за нови
изделия, пазари и услуги. Заедно със своите сътрудници те разработват дългосрочни цели и
въвеждат мерки за постигането на тези цели. Като кормчии ръководителите намират и
поддържат курса при трудни условия (Akademie, 2009).
Материалът за самостоятелно учене е предназначен за мениджъри и ръководни кадри, преди
всичко такива, които решават проблеми, развиват компетентности, създаващи организация и
фирмена култура, както и промоутъри на иновации. Материалът за самостоателно учене
съблюдава познанията от емпиричните данни в пилотните предприятия на странитепартньори от ЕС. Като експерти на място партньорите по проекта съблюдаваха изискванията
на практиците и културния контекст.

Материалът за самостоятелното учене има за цел усвояване на „компетентност за действие”
(Kriegesmann, Kerka, & Kottmann, 2007, стр. 184). Той е предназначен за мениджъри и
ръководни кадри, които искат да насърчат иновациите и способността за заетост в своите
фирми.
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Проблеми на
фирмата

Ръководителите като:
Развиване на
организационни умения
за способност за
ионовации и заетост.

─ Хора, които решават
проблемите на фирмата
─ Промоутъри на иновации

Анализ на иновационната
способност. Инструменти за
иновационна ориентация на
служителите.

─ Хора, развиващи
компетентности
─ Хора, формиращи
фирмената култура
─ Хора, развиващи
организацията
Формиране на фирмена
култура, подпомагаща
иновациите и
способността за заетост

Анализ на способността за
заетост. Инструменти за
развиване на насърчаващи
иновациите компетентности

Фигура 1: Роли и задачи на ръководните кадри в перспективата на моду

Изхождайки от един фирмен проблем (практически казус), се дават знания в област
Иновации и заетост и на база на методи и инструменти се насърчава готовността за
изпробване. Практическите примери и упражнения трябва да окуражат обучаващите се да
действат самостоятелно и да разработват нови решения. За тази цел могат да се напуснат –
първо мислено – обичайните пътеки и да се изпробват инициативите чрез примери.
Инструментите и предложенията се овладяват така, че могат да се прилагат в работното
ежедневие.

Преглед на главите и структура на материала
Тази глава служи за общ увод в модула и представяне на практически пример, на който ще се
позоваваме винаги по-нататък в модула. При отделните упражнения винаги се връщайте към
него, за да проучите фактите.
В първа глава ще анализирате и разберете понятието и значението на Иновация, защо
промяната и нововъведението са значими за хора, действащи в организации 1. Представят се
инструменти за измерване наиновационната способност на фирми. За управлението на
предприетите иновационни дийности се разработва карта за отбелязване на иновациите.
С това се очертава рамката за темата на втора глава: Иновация и способност за заетост.
Касае се за въпроса какво е способност за заетост и по какво може да се разпознае тя. В една
среда, която непрекъснато се променя от иновации, е от интерес как могат да се развият във
фирмата знания и компетентности за иновации. Дава се указание за разработването на
Ние използваме понятията организация и предприятие като синоними, при което понятието „предприятие” се
отнася за стопанско предприятие (а не институции, като напр. университети или администрация).
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модел на компетентности, който поставя в центъра способността за иновации и обновяване. В
тази глава практиците се запознават с инструменти, с които компетентността за действие на
сътрудниците може да се поощрява в контекста на рутина и обновяване.
В центъра на трета глава стои фирмената култура. Едгар Шайн (1995) описва културата като
„Модел от общи основни предпоставки, който групата е усвоила при овладяването на своите
проблеми за външно нагаждане и вътрешна интеграция“. Той отстоява възгледа, че
ръководните кадри трябва да посветят вниманието си на фирмената куртура. Фирмената
култура включва общи традиции, история, език, ритуали. Тя може да бъде двигател за
промени и въз основа на съвместни норми, ценности и стандарти да даде на сътрудниците и
ръководните кадри ориентация за собственото развитие и насърчаваща иновациите насока на
организацията. Представени са модели за изследване на фирмената култура и признаци на
иновационна куртура. За осъществяването на промяна в културата чрез развитие на
персонала и организацията е описан модел на процеса.
В предишните глави бяха пояснени въпроси, свързани с иновацията и способността за
иновации. В четвърта глава са представени концепции за учеща се организация. За
практиците тези принципи дават указания за това, как ученето и готовността за промени
могат да бъдат внедрени устойчиво във фирмата, особено в структурите и процесите, за да
остане тя способна за създаване на иновации и заетост.
В последната глава още веднъж се обобщават най-важните елементи на модула. В
приложението ще намерите отговори на въпросите от упражненията, които бяха поставени в
отделните глави. Можете да установите дали сте разбрали наученото. След приключването
на модула приложете новите си знания и развийте чрез опит и грешки ценни компетентности
за способност за иновации и заетост.
Желаем Ви успех при ученето и прилагане на наученото.

Структура на модула от пръв поглед
Глава 0: Увод
и практически
пример

Глава 2: Способност за
заетост. Развиване на
компетентности като
сфера на дейност

Глава 1: Иновация и иновационна способност

Глава 3: Фирмена
култура. Промяна на
културата като сфера
на дейност

Глава 4: Структури и
процеси. Организационни
способности като сфера на
дейност

Глава 5: Резюме и контрол на ученето
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Практически пример
За да се запознаете с предизвикателствата, срещу които се изправят фирмите и
ръководителите в условията на промяна, ние Ви представяме първо филмата на
изобретателя. В следващите глави ще се позоваваме отново на практическия пример.

Фирмата на изобретателя
Фирма ИНОТЮБ & Cue. е била учредена през 1991 г. от пет съдружника, чрез мениджърска
приватизация на бивша държавна фирма за производство на специални машини.
Изходна ситуация
В момента на поемането на държавната фирма най-важните пазари, напр. в Русия, вече са
били изгубени. Производственото оборудване е било в лошо състояние. Един голям прототип
на производствена инсталация за нанасяне на повърхностни покрития още не е бил пуснат в
действие. Не е било сигурно дали изобщо тази разработка би била функционално способна.
След промяната обучителните структури са били разрушени. Добре образованите сътрудници
са били дефицитни. Младите инженери след следването си оставали в университетите и
работели в сигурната среда на изследване и преподаване. Наличните сътрудници били
мотивирани да съдействат за преустройството, но отчасти не разполагали с необходимите
професионални компетентности.
В тази ситуация фирменото ръководство се концентрирало върху това, да осигури
оцеляването на фирмата и да създаде условия за развиването на нови области на дейност.
Все още съществуващите структури за пласмент били използвани за продажбата на
козметични продукти, които били произвеждани на база на остарели рецептури и със стари
производствени съоръжения. Продължила работата по завършване на производствената
инсталация за нанасяне на повърхностни покрития. Дългият път към успеха бил извървян
благодарение на предприемаческия и изобретателски дух.
Фирмата днес
Междувременно трима от учредителите на фирмата напуснали. Днес фирмата се ръководи
основно от собственика и неговата съпруга. Тя се кооперира стратегически със създаващ
иновации чуждестранен партньор, който има дял под 50 % и е важен за достъпа до
международни пазари.
Основните дейности са конструиране на инсталации за производство на опаковки за
козметични продукти и напитки. Иновативните специални инсталации, напр. за формоване,
пълнене и затваряне на опаковъчни материали, се разработват предимно от собственика по
искане на клиенти и във връзка с доставчици. Фирмата си е извоювала добра репутация
поради възможността да предлага специфични за клиентите решения на проблеми и
притежава множество патенти. Собственикът е бил избиран за Изобретател на годината.
Неговото мото е: „Всичко е възможно, ако човек вярва в това“.
Освен това фирмата предлага за клиенти от различни браншове производство на печатни
платки, което се ръководи като отдел от бивша сътрудничка от тази област. Тази дейност е
била запазена след поемането на предприятието, защото там е съществувал прототип на
производствено съоръжение и след значителни инвестиции той е можал да бъде пуснат в
експлоатация.
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Предприятието е оборудвано с места за ръчна работа, стари инструментални машини, както и
високопроизводителни, отчасти автоматизирани производствени линии, на които могат да се
изработват специфични за клиентите разработки. Изграждането на производствени
съоръжения в една китайска дъщерна фирма се е оказало непечелившо поради
нарастващите разходи за заплати. Работните места за конструиране и производствените
съоръжения са отчасти свързани в мрежа, така че данните от чертежите се предоставят
директно на обработващата машина и повече не е необходимо операторът на машината да
програмира на място. Преди доставянето на данните всички съоръжения се монтират и се
тестват за функционална способност.
Сътрудниците на ИНОТЮБ
ИНОТЮБ има 90 служители. Някои от тях работят от дълги години във фирмата и притежават
твърде всеобхватни знания и опит. Фирмените структури отчасти са израстнали исторически.
Семейството – собственици на фирмата, са с инженерно образование и чрез сформирането
на отдели, носещи собствената си отговорност, е насочило през последните години фирмата
изключително към международния пазар. Петима инженери-проектанти формират
разширеното фирмено управление. Те отговарят преди всичко за проектите на клиентите. В
бъдеще те трябва да бъдат привлечени като ключови фигури в обмислянето на развитието на
фирмата.
Сътрудниците притежават знания относно проекти, клиенти и методи. Те не се проверяват,
или развиват систематично. Задачите, респективно ролите, са били спечелвани от
сътрудниците през годините в зависимост от способностите, опита, наклонностите и нуждите
по-скоро непланирано. Такива опитни и притежаващи специфични за фирмата познания
сътрудници не могат да се намерят на пазара на труда. Поради това изграждането на
необходимия капацитет на персонала е затруднен. При набирането и професионалното
изграждане на млади инженери фирмата установява, че преподаваният в университетите
материал често не може да бъде ползван в работното ежедневие и изграждането им често
отнема повече време, отколкото е запланувано.
Чрез създаването на център за професионално обучение трябва да се противодейства на
дефицита на квалифицирани и иновативни специалисти. При тези дейности фирмата бива
подпомагана от местната Търговско-промишлена палата. Тя служи като генератор на идеи и
създава контакти с мрежа от МСП. Съществуват също така стабилни контакти с местния
Технически университет.
Стратегически цели
За да разшири и утвърди позицията на производител на специални инструментални машини,
фирменото ръководство си е поставило за цел значително подобрение на производствените
процеси чрез промяна на фирмената култура и чрез целенасочено управление на
компетентностите. Фоирмата ще стане за клиентите си „Експерт по иновации” и признат
партньор. В този смисъл фирмата ще се стреми към информация и тенденции, които биха
могли да бъдат важни за нейните основни клиенти. Техническите иновации и новите услуги не
бива да бъдат оставяни на случайността. Собственичката на фирмата си е поставила за цел
да открива новостите не само в техническата област, а и при организационните и социални
въпроси. За тази цел трябва да се разширява мрежата в и около фирмата.



Упражнение: Моля, опишете със свои думи фирмената и иновацонна
стратегия, която следва фирма ИНОТЮБ. Какви въпроси бихте задали на
собствениците,
за
да
можете
още
по-добре
да
разберете
предизвикателството?
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