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Dalyko anotacija 

Dalyko tikslas  

Dalyko tikslas – suteikti doktorantams žinių ir gebėjimų finansų analizės, vertinimo, planavimo ir valdymo 

koncepcijų teorijų bei procedūrų taikymo srityse. 

Doktorantai įgys sisteminių šiuolaikinės finansų analizės ir valdymo žinių, plėtos turimus ir formuos naujus 

įgūdžius apie įvairių juridinių subjektų veiklos analizės, planavimo, prognozavimo, kontrolės ir vertinimo 

sistemas, kompleksiškai taikant valdymo apskaitos, finansinės analizės strategijas, metodus, technologijas; 

analizuojant, sisteminant ir vertinant finansinę ir nefinansinę informaciją, padedančią spręsti šiuolaikinių įvairių 

formų, kategorijų, veikimo sričių juridinių subjektų finansų analizės ir valdymo problemas. 

 

Turinys (temos) 

1. Valdymo apskaitos sistema ir jos vieta įmonės kontrolingo  (valdymo kontrolės) sistemoje. Valdymo 

apskaitos ir kontrolingo (valdymo kontrolės) sistemų samprata, funkcijos, paskirtis, informacijos 

taikymo sritys. Valdymo apskaitos ir kontrolingo (valdymo kontrolės) sistemų taikymo patirtis ir 

problemos Lietuvos įmonėse. 

2. Išlaidos ir jų vertinimas priimant valdymo sprendimus. Išlaidų koncepcija. Išlaidų klasifikavimas išlaidų 

valdymo procese. Inkrementinių / diferencinių išlaidų naudojimas priimant valdymo sprendimus. 

Išlaidų – apimties – pelno analizės problemų atvejai ir jų sprendimo būdai. Priklausomų ir 

nepriklausomų išlaidų naudojimas priimant valdymo sprendimus, susijusius su pasirinkimo alternatyvų 

vertinimu, tokių kaip: pakeisti įrangą ar naudoti seną, pirkti ar gaminti patiems, eksportuoti ar parduoti 

vietinėje rinkoje, plėsti veiklą ar užsidaryti; su produkcijos pardavimo kainos pasirinkimu; su ilgalaikio 

užsakymo vertinimu; su produkcijos asortimento pasirinkimu esant ribotiems resursams ir kt. Kokybės 

išlaidų valdymas. 

3. Naudojamų išteklių savikainos valdymas. Savikainos koncepcija. Tradiciniai ir šiuolaikiniai savikainos 

skaičiavimo metodai ir sistemos: užsakyminis, procesinis, normatyvinis, standartinių išlaidų, nekintantis 

(Uniform costing), veiklos sritimis paremtas (Activity based costing) metodai; pilnoji ir ribinė 

savikainos skaičiavimo sistemos; tikslinių išlaidų sistema (Target costing); nuolatinio tobulinimo 

išlaidų sistema (Kaizen costing) išlaidų skaičiavimas visam produkto gyvavimo laikotarpiui (Life cycle 

costing); apribojimų teorija (Theory of constraints).  Metodų privalumai ir trūkumai, jų taikymo įtaka 

veiklos rezultatams. Metodų ir sistemų pasirinkimo problemos. 

4. Veiklos ir finansinis planavimas ir prognozavimas. Biudžetų rūšys, turinys, parengimo nuoseklumas. 

Biudžetų funkcijų įgyvendinimas tradicinėse ir moderniosiose organizacijose. Veiklos ir finansinio 

biudžetų sudėtis ir jų parengimo procedūros. Finansinis prognozavimas ir modeliavimas. Inovatyvūs 

biudžetai: slenkantys, pelno planavimo, nuliniai, veiklomis grįsti, į rezultatus orientuoti ir kiti biudžetai. 

Biudžetų vykdymo kontrolės priemonės. Nuokrypių skaičiavimas ir analizė. Vadybos be biudžetų 

principai, privalumai ir trūkumai. 

5. Kontrolingo (valdymo kontrolės) sistemos taikymo alternatyvos: rezultatų, veiksmų, personalo, kultūros 

kontrolė. Rezultatų kontrolės taikymo problemos, rezultatų kontrolės elementai, sąlygos, lemiančios 

rezultatų kontrolės efektyvumą. Veiksmų kontrolės problemos, sąlygos, lemiančios veiksmų kontrolės 

efektyvumą. Personalo/kultūros kontrolė, sąlygos, lemiančios šios kontrolės efektyvumą. Įtempta ir 

atpalaiduota kontrolė. Skatinimo sistemos. 

6. Įmonės ir jos atsakomybės centrų veiklos vertinimas kontrolingo (valdymo kontrolės) sistemoje. 



Atsakomybės apskaitos samprata. Atsakomybės centrų formavimo ir jų veiklos efektyvumo vertinimo 

problemos. Finansinės ir nefinansinės atsakomybės centrų vertinimo priemonės. Įmonės vertės dydžio ir 

jo pokyčių matavimo priemonės: paremtos apskaitos duomenų taikymu; paremtos savininkų gerovės 

vertinimu. Lokali ir multinacionalinė tranferinė kainodara, jos formavimo metodai. Konfliktų tarp 

įmonės ir atsakomybės centrų atvejai ir jų sprendimo būdai. 

7. Finansų analizės informacinė bazė, ataskaitų rodiklių priklausomybė nuo analitinės informacijos 

vartotojų poreikių. Finansinės analizės rūšys, tradicinių analizės techninių būdų taikymo finansinėje 

analizėje problematika.  

8. Finansiniai rodikliai, jų privalumai ir trūkumai, įvairių formų, kategorijų, veikimo sričių juridinių 

subjektų veiklos analizės rodiklių metodikos. Finansinių santykinių rodiklių grupavimo problemos. 

Santykinių rodiklių analizės metodikos. Įmonės patrauklumo investuotojams įvertinimo galimybės. 

9. Kreditingumo reikšmė, jo vertinimas juridinių subjektų veiklos analizės, planavimo bei valdymo 

procese. Informacijos skaitmenizavimas, įtaka verslo sprendimams, finansų analizei. Finansinių 

duomenų alternatyvos. 
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