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Buhalterinės apskaitos studijų programos  

kursinių darbų pavyzdinės temos 2016-2017 m. m. 
 

1.      Ilgalaikio turto apskaitos  analizė  įmonėje X 

2.      Trumpalaikio turto apskaitos  analizė  įmonėje X 

3.      Atsargų apskaitos  analizė įmonėje X 

4.      Nuosavo kapitalo apskaitos  analizė įmonėje X 

5.      Įsipareigojimų apskaitos  analizė įmonėje X 

6.      Pajamų ir sąnaudų apskaitos analizė įmonėje X 

7.      Darbo užmokesčio apskaitos analizė įmonėje 

8.      Pinigų ir gautų paskolų apskaita X įmonėje 

9.      X įmonės finansinė atskaitomybė ir jos sudarymas 

10.  Ūkininko ūkio veiklos apskaita 

11.  Gyventojų pajamų mokesčio apskaita ir kontrolė įmonėje X 

12.  Pelno mokesčio apskaita ir kontrolė įmonėje X 

13.  Pridėtinės vertės mokesčio apskaita ir kontrolė įmonėje X 

14.  Materialinių gamybos išlaidų apskaita ir vidaus kontrolė 

 

 
 
 
 
Ekonomikos katedros vedėja        Kristina Puleikienė 
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Ekonomikos studijų programos  

Įmonių ekonomikos kursinių darbų pavyzdinės temos 2016-2017 m. m. 
 

1.      Komercinių bankų veiklos vertinimas ir palyginamoji analizė ( „X“, „Y“ bankų 

pavyzdžiu) 

2.      Lizingo paslaugas teikiančių bendrovių veiklos vertinimas ir palyginamoji analizė 

3.       „X“  įmonės pelningumas ir jį lemiantys veiksniai 

4.      Sezoniškumo įtaka „X“ organizacijos veiklai ir jos rezultatams 

5.      Smulkaus verslo įmonės veiklos rodiklių analizė ir veiklos perspektyvos 

6.      Eksporto įmonių veiklos efektyvumo lyginamoji analizė 

7.      Logistinės įmonės veiklos analizė ir perspektyvos 

8.      „X“ draudimo įmonės įmokų ir išmokų dinaminė analizė 

9.      Kurorto verslo įmonės veiklos efektyvumo analizė ir plėtros galimybės 

10.  X įmonės finansavimo šaltiniai ir jų pritraukimo galimybės 

11.  X įmonės veiklos analizė ir tobulinimo kryptys 

12.  X įmonės ekonominis veiklos efektyvumo įvertinimas ir veiklos tobulinimo kryptys 

13.  X įmonės apyvartinio kapitalo finansavimo galimybės 

14.  Ilgalaikis ir trumpalaikis X įmonės veiklos finansavimas 

15.  X įmonės finansinės būklės įvertinimas ir tobulinimo galimybės 

16.  Apyvartinio kapitalo X įmonėje panaudojimo efektyvumo įvertinimas 

17.  Darbo apmokėjimo ir darbo našumo priklausomybės analizė X įmonėje 

18.  X įmonės finansinės būklės analizė ir veiklos tobulinimo kryptys 

19.  Įmonės X retrospektyvinė ir perspektyvinė veiklos analizė 

20.  X ūkininko ūkio veiklos analizė ir perspektyvų prognozavimas 
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