
91

ISSN 1648-2603   •   VIEÐOJI POLITIKA IR ADMINISTRAVIMAS   •   2003. Nr. 4

Profesorius Stasys Puðkorius 2001 m. iðleido va-
dovëlá aukðtosioms mokykloms „Sprendimø priëmi-
mo teorija. Kiekybiniai metodai“.

 Vadovëlá recenzavo Vilniaus universiteto Koky-
bës vadybos katedros profesorius habil. dr. Adolfas
Kaziliûnas (ðiuo metu LTU profesorius), Klaipëdos
universiteto Vadybos katedros profesorius habil. dr.
Antanas Makðtutis (ðiuo metu LKA profesorius) ir
LTU Valdymo teorijos katedros docentas dr. Kon-
stantinas Sasnauskas.

 Vadovëlis rekomenduotas Aukðtøjø mokyklø
bendrøjø vadovëliø leidybos komisijos (2001-08-29
Nr. 05A-106).

Profesoriaus S. Puðkoriaus parengtas leidinys yra
tiesiogiai skirtas Lietuvos teisës universiteto studen-
tams, studijuojantiems vieðojo administravimo, mo-
kesèiø, savivaldos institucijø, muitø administravimo
ir Europos Sàjungos politikos ir administravimo ma-
gistrantûroje. Be to, ðis leidinys gali bûti sëkmingai
panaudotas ir daugelyje kitø studijø, tuo labiau, jog
jame nagrinëjami metodai gali bûti plaèiai taikomi
rengiant kursinius ir baigiamuosius darbus, atliekant
ávarius mokslinius tyrimus, rengiant disertacijas vie-
ðojo administravimo bei teisës ir valdymo klausimais.

Kartu reikia reikia paþymëti, jog ðis leidinys gali
bûti panaudotas ne vien tik studijuojant. Jo medþia-
ga yra labai naudinga daugeliui specialistø, dirban-
èiø tiek vadybos ir administravimo, taip pat vieðojo
administravimo, tiek kitose srityse; ðiuo leidiniu gali
naudotis valstybës tarnautojai, mokslininkai ávairio-
se ðvietimo ir mokslo bei studijø grandyse dirbantys
dëstytojai, taip pat politikai, verslininkai, plataus pro-
filio teisininkai.

Galima sakyti, jog leidinys daugeliu poþiûriø yra
universalus. Jo medþiagà galima panaudoti spren-
dþiant praktinius administravimo uþdavinius, pagrin-
dþiant ávairias socialinës ekonominës raidos koncep-
cijas, racionalizuojant valdymo struktûras: vadovëliu
galima pasinaudoti ir versle, ir vieðajame sektoriuje.

Leidinys parengtas labai kokybiðkai. Medþiaga
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apie ávarius kiekybinius metodus iðdëstyta paprastai
ir aiðkiai, jà puikiai gali suprasti netgi skaitytojai, ne-
turintys specialaus matematinio ar kitokio panaðaus
iðsilavinimo. Pateikta daug konkreèiø metodø taiky-
mo pavyzdþiø, o dalis metodø aiðkinama sprendþiant
aktualius praktinius uþdavinius. Toks medþiagos pa-
teikimo bûdas leidþia gana giliai suvokti kiekybiniø
metodø esmæ. Leidinyje pateikta daug iliustracijø, kai
ámanoma, siûlomi grafiniai uþdaviniø sprendimo bû-
dai.

Leidinys ne tik naudingas studijuojant bei prak-
tinëje veikloje, bet ir labai laiku iðleistas ir iðplatin-
tas. Leidinio paskleidimas bus naudingas tuo, jog leis
vadybos ir administravimo praktikoje sustiprinti ra-
cionaløjá pradà priimant valdymo sprendimus. Ði ap-
linkybë yra ypaè svarbi tuo poþiûriu, jog leidþia áveik-
ti visuomenëje susiformavusá valdymo, kaip neracio-
naliø arba nepakankamai racionaliø veiksmø, stereo-
tipà: ne paslaptis, jog daugelis valdymo ir vadybos da-
lykø praktikoje yra siejama visø pirma su vadovø in-
tuicija, kûrybingumu, psichologinëmis nuostatomis.
Taip ðiek tiek ignoruojamas formalizuotinø sàlygø ir
kiekybiðkai ávertinamø argumentø prioritetiðkumas.
Skaitytojai, perskaitæ knygà, supras, jog valdymas ir
vadyba yra labai sudëtingas mokslas, turás savo prie-
mones ir grieþtus kiekybinius metodus.

Leidinio aktualumà lemia ir tai, kad Lietuvos in-
tegracijos á Europos Sàjungà laikotarpiu labai svar-
bu vadybos ir administravimo studijø Lietuvoje turi-
ná kaip galima didesniu mastu suderinti su ðiø studijø
turiniu prestiþiðkiausiuose Vakarø universitetuose.
Ðia prasme atsiþvelgtina á tai, kiek daug dëmesio kie-
kybiniams metodams ðiuo metu yra skiriama ðiuolai-
kinëse vakarietiðkose vadybos ir administravimo te-
orijose. Pavyzdþiui, paanalizavæ daugumà vadybai ir
administravimui skirtø moksliniø straipsniø, skelbia-
mø tarptautiniø mokslo organizacijø ar rimtuose uþ-
sienio leidiniuose, matysime, jog aktualiø vadybos ir
administravimo problemø sprendimas beveik visais
atvejais siejamas su kiekybiniø metodø panaudojimu
siekiant rasti optimalius sprendimø variantus, pagrás-
tai vertinti susiklosèiusias raidos tendencijas bei ar-
gumentuotai nustatyti „prieþasties – pasekmës“ pri-
klausomybæ. Prestiþiðkiausiuose Vakarø universite-
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tuose studijuojant vadybà ir administravimà, kieky-
biniams metodams yra teikiamas prioritetas. Beje, ski-
riant daugiau dëmesio Lietuvos kiekybiniams meto-
dams universitetuose organizuojamose vadybos ir ad-
ministravimo studijose pas mus vykdomø studijø ko-
kybë ne tik bûtø „priartinta“ prie Vakarø standartø,
bet ir bûtø teigiamai paveiktas mûsø universitetuose
rengiamø specialistø administraciniø gebëjimø plëto-
jimas: mûsø specialistai bûtø pajëgûs kur kas rimèiau
ir atsakingiau spræsti daugelá aktualiø vadybos ir ad-
ministravimo klausimø. Ðis teiginys yra ypaè opus ver-
tinant vieðojo administravimo specialistø rengimo per-
spektyvà.

Atskirai paþymëtina ir tai, kad ðis leidinys yra vie-
na pirmøjø kiekybiniams metodams vadybos studi-
jose skirtø publikacijø lietuviø kalba: ði aplinkybë yra
vertintina kaip svarbi prielaida tobulinti studijø me-
todiná aprûpinimà ir intensyvinti tiek savarankiðkà
studijuojanèiøjø darbà, tiek savarankiðkà specialistø
praktikø kvalifikacijos tobulinimà.

Galima teigiamai ávertinti ir leidinio sandarà.
Pirmojoje dalyje – „Vadyba ir kiekybiniai meto-

dai“ pabrëþiama, kad valdymo pagrindas – tai priima-
mi sprendimai, reikalaujantys rimto pagrindimo, op-
timaliø variantø paieðkos bei ágyvendinimo padari-
niø ávertinimo. Paþymima, kad sprendimais siekiami
tikslai gali bûti ágyvendinti ávairiais bûdais; savo ruoþ-
tu tiek ieðkant tinkamiausiø sprendimø, tiek ðiais
sprendimais numatomø tikslø ágyvendinimo bûdø bû-
tina taikyti specifinius metodus, tarp jø – operacijø ty-
rimo metodus. Sveikintina tai, kad leidinyje yra gana
iðsamiai parodytos operacijø tyrimo metodø taikymo
galimybës, atskleista ðiø galimybiø ávairovë.

Antrojoje dalyje – „Tiesinis programavimas“ at-
skleidþiamos ávairios tiesinio programavimo taikymo
galimybës, formuluojami praktiniai vadybiniai uþda-

viniai ir pateikiami jø sprendimo bûdai, prioritetà tei-
kiant grafinio, „lenteliø“ ir simplekso metodø panau-
dojimui.

Treèiojoje dalyje – „Diskretusis programavimas“
apibûdinamos vadybinës situacijos, kuriose taikytini
diskreèiojo programavimo metodai. Apþvelgti diskre-
èiojo programavimo uþdaviniø sprendimai. Smulkiau
nagrinëjamas vienas ið jø – sprendimas „atkirtimo“
metodu.

Ketvirtojoje dalyje – „Tinklinis planavimas“ at-
skleidþiamas tinklinio planavimo turinys, nagrinëja-
mos skirtingos tinkliniø planø formos. Pabrëþiama,
kad taikant tinkliná grafikà yra geriau panaudojami
materialieji, þmogiðkieji iðtekliai, ið anksto nustato-
mos ávairios sàveikos problemos, numatomos „silpno-
sios“ vietos, o tai ágalina padidinti valdymo efektyvu-
mà. Apraðyta tinklinio grafiko sudarymo procedûra.

Penktojoje dalyje – „Masinio aptarnavimo siste-
mos“ pateikti uþdaviniai, sprendþiami remiantis ma-
sinio aptarnavimo teorija, iðnagrinëti vadybinëje
praktikoje pasitaikantys atvejai.

Ðeðtojoje dalyje – „Sprendimø medþiai“ nagri-
nëjama sprendimø medþiø diagramø sudarymo me-
todika. Pateiktos ir iðnagrinëtos ávairios praktinës si-
tuacijos.

Septintojoje dalyje – „Loðimø teorijos metodai“
pateiktos pagrindinës sampratos, apraðyti ávairûs lo-
ðimø teorijos uþdaviniø sprendimo bûdai.

Kaip svarbus leidinio privalumas paminëti-
na tai, jog autorius parinko daug praktiniø pavyzdþiø,
iliustruojanèiø ávairias vadybos sritis.

Apibendrinant galima dar kartà teigiamai
ávertinti iðleistà vadovëlá ir pasidþiaugti, kad lietuviø
kalba parengtos vadybinës literatûros fondas pasipil-
dë dar vienu vertingu leidiniu.
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