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Anotacija
Doktorantai įgys sisteminių klasikinės ir šiuolaikinės valdymo apskaitos žinių, plėtos turimus ir
formuos naujus įgūdžius apie organizacijų veiklos planavimo, kontrolės ir veiklos vertinimo sistemas,
kompleksiškai taikant valdymo apskaitos strategijas, metodus, technologijas; analizuojant, sisteminant
ir vertinant finansinę ir nefinansinę informaciją, padedančią spręsti šiuolaikinių organizacijų valdymo
ir veiklos organizavimo problemas.
Dalyko tikslas
Įgytos žinios padės geriau suprasti valdymo sistemos ir valdymo apskaitos paskirtį, valdymo apskaitos
tikslus, informacijos vartotojų poreikius, pelningumo (išlaidų–gamybos apimties–pajamų) analizės
metodiką, naudojamų išteklių savikainos nustatymo ir išteklių valdymo metodiką, produkcijos ir
paslaugų savikainos kalkuliavimo sistemas ir metodus, išlaidų ir pajamų analizės metodiką reikšmingų
valdymo sprendimų priėmimui, įmonės veiklos biudžetų sudarymo bei vykdymo kontrolės kriterijus,
investicijų vertinimo finansinius rodiklius, kitus įmonės bei jos padalinių veiklos efektyvumo
vertinimo rodiklius, strategines valdymo apskaitos kryptis, pagrindines strateginio valdymo
koncepcijas.

Turinys (temos)
Dalyko temos pavadinimas
Valdymo sistema ir valdymo
apskaita

Pelningumo (išlaidų – gamybos
apimties – pajamų) analizė

Naudojamų išteklių savikainos
valdymas

Apibūdinimas
Valdymo sistemos ir valdymo apskaitos samprata,
gamybinė ir valdymo apskaita, valdymo apskaitos
funkcijos, valdymo sprendimų priėmimas, valdymo
apskaitos raida, konkurencinės aplinkos pasikeitimų
įtaka, valdymo apskaitos padėtis Lietuvoje, pareigų
pasiskirstymas buhalterijoje.
Išlaidų samprata, išlaidų ir gamybos apimties
priklausomybė,
sudėtis ir klasifikavimas, išlaidų
išskyrimo
būdai,
ekonominis
ir
buhalterinis
priklausomybės modelis, sąlygotumai, grafinis ir
matematinis priklausomybės modelis, jautrumo analizė,
viena ir kelios produkcijos rūšys, struktūriniai pokyčiai,
analizės ypatumai paslaugų įmonėse ir viešosiose
įstaigose.
Savikainos samprata, išlaidų sudėtis ir klasifikavimas
savikainos kalkuliavimo tikslams, išlaidų sudėties ir
apskaitos skirtumai gamybos ir paslaugų įmonėse, išlaidų
apskaitos sąskaitų korespondencija, medžiagų išlaidų
apskaita, darbo užmokesčio išlaidų apskaita, netiesioginių
išlaidų apskaita, išlaidų priskyrimas gaminiui ir
netiesioginių išlaidų perpaskirstymas, pilnos ir nepilnos
savikainos kalkuliavimo sistemos, informacijos apie
produkcijos savikainą panaudojimas.

Produkcijos ir paslaugų
savikainos kalkuliavimas

Veiklos biudžetų sudarymas ir
įvykdymo kontrolė

Reikšmingų išlaidų ir pajamų
analizė sprendimų priėmimui

Investicijų valdymas ir
padalinių veiklos vertinimas

Gamybos
procesų
klasifikavimas,
savikainos
kalkuliavimo
metodo
samprata,
pasirinkimo
priklausomybė nuo įvairių faktorių. Savikainos
kalkuliavimo
metodai:
užsakyminis,
procesinis,
normatyvinis, funkcinis (ABC). Metodų privalumai ir
trūkumai. Nebaigtos gamybos įvertinimo būdai: svertinis
vidurkis, FIFO. Kombinuotų ir šalutinių produktų
savikainos nustatymas.
Biudžeto samprata, funkcijos, laikotarpis, biudžetų tipai.
Biudžeto sudarymo valdymas ir etapai. Pardavimų
biudžeto, gamybos biudžeto, medžiagų biudžeto, darbo
laiko biudžeto, gamybinių netiesioginių išlaidų biudžeto,
atsargų biudžeto laikotarpio pabaigai, savikainos
biudžeto,
bendrųjų,
valdymo-administracinių
ir
pardavimų sąnaudų biudžeto, pelno biudžeto sudarymas.
Biudžetų įvykdymo kontrolė.
Išlaidų ir pajamų reikšmingumas, kokybiniai faktoriai.
Produkcijos pardavimo kainos sprendimai. Ilgalaikio
užsakymo
vertinimas.
Produkcijos
asortimento
pasirinkimas esant ribotiems resursams. Sprendimai dėl
įrengimų pakeitimo. Sprendimai „gaminti ar nutraukti“
gamybą.
Investicijų samprata, rūšys. Investicijų vertinimo metodai,
kai naudojama pinigų laiko vertė. Investicijų vertinimas,
kai nenaudojama pinigų laiko vertė. Investicijų rizika ir
jos valdymas. Padalinių valdymo organizacinės
struktūros. Padalinių veiklos efėektyvumo vertinimas.

Atsiskaitymas
Egzaminas (70%) ir referatas (30 %) valdymo apskaitos koncepcijų ir procedūrų tematika
remiantis naujausiomis mokslinėmis publikacijomis, pateikiant doktoranto apibendrinimus ir
įžvalgas nagrinėjamoje temoje. Referato apimtis – 25-30 p.
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