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Dalyko anotacija, tikslas
Dalykas skirtas išplėsti bei pagilinti žinias, gautas studijuojant bendrąsias vadybos, apskaitos
bei audito disciplinas. Dalyke pateikiamos pagrindinės smulkių ir vidutinių įmonių vidaus
kontrolės problemos, turinčios teorinę ir praktinę reikšmę. Doktorantui keliamas uždavinys –
suprasti vidaus kontrolės reikšmę įmonės veikloje; gebėti analizuoti įdiegtą įmonėje vidaus
kontrolės sistemą bei priimti sprendimus kuriant vidaus kontrolės sistemą įmonėje.
Turinys (temos)
 Vidaus kontrolės samprata. Vidaus kontrolės apibūdinimas. Įmonės vidaus kontrolės
tikslai. Vidaus kontrolės formos. Įmonės vidaus kontrolės „esminiai“ apribojimai.
Atsakomybė už vidaus kontrolę.
 Kontrolės funkcija valdyme. Požiūris į kontrolę iš skirtingų perspektyvų.
 Įmonės vidaus kontrolės interpretacijų raida. Vidaus kontrolės atlikimo struktūra.
Vidaus kontrolės proceso veiksmų seka.
 Vidaus kontrolė modeliai. COSO vidaus kontrolės modelis (JAV). COSO rizikos
valdymo modelis (COSO ERM). COSO vidaus kontrolės modelis mažoms įmonėms.
CoCo vidaus kontrolės modelis (Kanada). Cadbury ir Turnbull vidaus kontrolės
modeliai (Jungtinė Karalystė). COBIT ir SAC vidaus kontrolės modeliai (JAV).
 Vidaus kontrolės elementai. COSO modelio struktūra. COSO ERM modelio vidaus
kontrolės sistemos struktūra. Kitų modelių vidaus kontrolės struktūros ypatumai.
Vidaus kontrolė kompiuterinėse informacinėse sistemose.
 Organizacijos tikslų ir rizikos valdymo proceso elementų tarpusavio ryšys.
 Vidaus kontrolė – rizikų valdymo sistemos sudėtinė dalis.
 Vidau kontrolė apskaitos posistemėje. Apskaitos ciklo struktūra. Apskaitos politikos ir
procedūrų reikalingumas. Pardavimų proceso vidaus kontrolė. Prekių (paslaugų)
pirkimo proceso vidaus kontrolė. Kasos operacijų atlikimo vidaus kontrolė. Darbo
užmokesčio proceso vidaus kontrolė. Ilgalaikio turto apskaitos vidaus kontrolė. Atsargų
apskaitos vidaus kontrolė. Finansinių ir nestandartinių operacijų vidaus kontrolė.
 Klaida ir apgaulės. Klaidos ir apgaulės interpretacijos. Apgaulės elementai. Klaidų ir
apgaulių klasifikavimas. Vadovybės atsakomybė už klaidas ir apgaules.
 Įmonės vidaus kontrolės ir vidaus audito sąsajos.
 Vidaus kontrolės ypatybės skirtingos veiklos įmonėse.
 Vidaus kontrolės veikimas viešajame juridiniame asmenyje. Vidaus kontrolės tikslai ir
veikimas. Finansų kontrolės tikslai ir veikimas.
 Vidaus kontrolės sistemos supratimas atliekant nepriklausomą auditą. Vidaus kontrolės
supratimo lygis. Auditoriaus atliekamos rizikos vertinimo procedūros.
Atsiskaitymas
Egzaminas (80%) ir referatas, savarankiško darbo užduotis (20 %) smulkių ir vidutinių įmonių

vidaus kontrolės sistemų tematika remiantis naujausiomis mokslinėmis publikacijomis, pateikiant
doktoranto apibendrinimus ir įžvalgas nagrinėjamoje temoje. Referato apimtis – 25-30 p.
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