BAIGIAMŲJŲ DARBŲ TEMATIKA
Magistrantūros nuolatinių (sesijinių) studijų Verslo ekonomikos programos Verslo finansų
specializacijos studentams 2015/2016 m.m.

Finansų katedra
Pateiktas temų sąrašas studentų ir dėstytojų pageidavimu, aprobavus katedrai, gali būti
keičiamas
Magistrantas ir vadovas atsakingi už temos dubliavimąsi
Eil.Nr.

Tema

1.

Darbo jėgos apmokestinimo Lietuvoje analizę

2.

Kapitalo apmokestinimo Lietuvoje analizė

3.

Lietuvos gyventojų taupomo politikos analizė

4.

Lietuvos gyventojų gyvenimo lygio rodikliai

5.

Lietuvos gyventojų investicinės elgsenos vertinimas

6.

Lietuvos gyventojų taupymo elgsenos vertinimas

7.

Investavimo sprendimų priėmimas finansų elgsenos kontekste/

8.

Lietuvos kapitalo rinkos raida, vystymosi problemos ir galimi sprendimo būdai

9.
10.

Vyriausybės vertybinių popierių rinka Pabaltijo valstybėse: raida po Nepriklausomybės
atkūrimo bei lyginamoji analizė
Akcijų vertinimo būdai, jų taikymo problematika bei taikymo galimybės pasirinktai
įmonei X

11.

Valstybės nemokestinių pajamų analizė Lietuvoje: raida, svarba bei įtaka ekonomikai

12.

Valstybės ir savivaldybių įmonės Lietuvoje bei jų veiklos analizė: finansinis aspektas

13.

Lietuvos savivaldybių skolinimosi ypatumai bei skolų valdymo problematika

14.

Energetinio investicinio projekto finansinis ekonominis įvertinimas X įmonės pavyzdžiu

15.

Rizikos kapitalo fondo investicinės veiklos analizė bei finansinis veiklos vertinimas

16.

Kapitalo struktūra ir finansinis svertas: analizė ir vertinimas

17.

Investicinio projekto į e-verslą sudarymas ir finansinis ekonominis įvertinimas

18.

Apmokestinamojo pelno nemažinančių sąnaudų ES šalyse analizė

19.

Kapitalo grąžos apmokestinimo ES analizė.

20.

Gyventojų pajamų apmokestinimo Lietuvoje ir Skandinavijos šalyse lyginamoji analizė.

21.

Įmonės apmokestinimo perleidžiant akcijas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje analizė.

22.

Įmonės reorganizavimo apmokestinimo analizė ES šalyse.

23.

Europos Sąjungos šalių valstybės skolos restruktūrizavimo mechanizmo analizė

24.

Įmonių bankroto prognozavimo modeliai, jų lyginamoji analizė ir taikymo galimybės

25.

Investicinio projekto efektyvumo bei rizikos vertinimas

26.

Įmonių restruktūrizavimo rezultatų finansinis vertinimas

27.

Įmonės prekinio kredito rizikos vertinimo modelis

28.

Kapitalo struktūros formavimas Lietuvos X sektoriaus įmonėse

29.

Pinigų srautų valdymo įmonėje vertinimas

30.

Turto įvertinimo įtaka įmonės finansinei būklei ir veiklos rezultatams

31.
32.

Kapitalo pelningumo analizės metodika ir jos panaudojimas praktikoje (X įmonės
pavyzdžiu
Lietuvos bankų vykdomo ekonomikos sektorių kreditavimo tyrimas

33.

Bankų skolinimo su nekilnojamu turtu susijusioms reikmėms problemos ir perspektyvos

34.

Europinio reguliavimo įtaka bankų nepalūkaninėms pajamoms

35.

Veiklos sąnaudų mažinimo ir inovacijų diegimo Lietuvos bankuose tyrimas

36.

2009 m. bankų patirtų nuostolių apimtys ir priežastys: Baltijos šalių palyginimas

37.

Užsienio kapitalo bankų dominavimo Lietuvoje tyrimas

38.

Patronuojančių bankų strateginis vaidmuo dukterinių bankų veiklai Lietuvoje

39.

Lizingo rinkos pokyčių Baltijos šalyse vertinimas

40.

Pastatų renovacijos plėtros Lietuvoje analizė teritoriniu /apskričių/ pjūviu

41.

Darbo rinkos tendencijos Baltijos šalyse krizės metu ir po krizės

42.

Nekilnojamojo turto bei kitų kainų pokyčių iki įsivedant eurą bei euro zonoje
(pasirinktose šalyse) tyrimas
Mokėjimų rinkos ypatumai: kaip mokame šiandien ir kaip mokėsime rytoj

43.

44.
45.

Naujos 2015–2020 metų Europos Sąjungos finansinės perspektyvos paramos lėšų
panaudojimo Lietuvos regionų plėtrai tyrimas
Akcinės bendrovės DNB bankas fiziniams asmenims teikiamų paslaugų konkurencinė
analizė

46.

Finansų inžinerija ir jos taikymo galimybės privačių ir viešųjų investicijų plėtrai

47.

Verslo subjektų skolinimosi poreikio ir galimybių vertinimas

48.

Privataus ir viešojo sektorių partnerystė – efektyvus investicijų plėtros būdas

49.

Darbo jėgos ir kapitalo apmokestinimas Lietuvoje ir kitose ES valstybėse narėse

50.

ES finansinės paramos poveikis žemės ūkio subjektų plėtrai ir produkcijos
konkurencingumui

51.

Valstybės įmonės veiklos vertinimo rodikliai: analizė ir vertinimas

52.

Mažųjų bendrijų veiklos analizė ir finansinių rodiklių vertinimas

53.

Pensijų fondai ir jų veiklos perspektyvos keičiantis įstatymų reguliavimui Lietuvoje

54.

N įmonės pelningumo rodikliu analize ir jų vertinimas

55.

N įmonės kapitalo svertinė kaina ir jos veiksnių analizė

56.
57.

ES finansų rinkos infrastruktūros integracija, vykdant tarptautinius mokėjimus ir
atsiskaitymus : analizė ,problemos ir perspektyvos
UAB „Būsto paskolų draudimas“ veiklos analizė ,problemos ir iššūkiai

58.

Kredito unijų kredito rizika ir jos valdymo tobulinimas

59.

Kredito unijų raida ir jų vystymosi perspektyvos

60.

Mokėjimo įstaigų veiklos ir efektyvumo analizė ir vertinimai.

61.

Bankų veiklos koncentracijos Baltijos šalyse analizė ir įtaka bankų veiklai

62.

Finansų sektoriaus rizikos veiksnių analizė

63.

Finansų sektoriaus stabilumo stiprinimo priemonių analizė

64.

Makroprudencinės priemonės ir šias priemones įtakojantys veiksniai

65.

Bankų pertvarkymo fondo sudarymo ir panaudojimo bei Indėlių garantijų sistemų
tobulinimo mechanizmai.
Atsiskaitymų vėlavimo įtaka pirkėjų nemokumui: priežasčių ir pasekmių analizė

66.

67.

Įmonės kapitalo struktūros įtaka įmonės kapitalo kaštams ir jos investiciniams
sprendimams

68.

Kredito rizikos valdymas nefinansinio sektoriaus įmonėse: finansų krizės pamokos

69.

Valstybės nekilnojamojo turto valdymo efektyvumo didinimas

70.

Socialinio būsto problematika Vilniuje: finansinis aspektas

71.

Europos sąjungos biudžeto išlaidų analizė

72.

Lietuvos ne gyvybės draudimo rinkos analizė

73.

Lietuvos skolos vertybinių popierių rinkos analizė ir perspektyvos

74.

“X„ Lietuvos bendrovės” finansinė analizė ir finansinio valdymo tobulinimo kryptys

75.

Lietuvos kapitalo rinkos analizė ir plėtros galimybės

76.

Europos Sąjungos naftos pervežimo „X“ bendrovės finansinė analizė ir perspektyvos

77.

Užsienio investicijų įtaka Lietuvos kapitalo rinkos rodikliams

78.

Lietuvos draudimo tarpininkavimo veiklos analizė.

79.

Baltijos oficialiojo prekybos sąrašo akcijų likvidumo, kainos ir apyvartumo analizė.

80.

Baltijos skolos vertybinių popierių rinkos analizė.

81.
82.
83.
84.
85.
86.

Lietuvos kredito rizikos įtaka Lietuvos paskolų palūkanų normoms
Lietuvos banko veiklos skaidrumas: centrinių bankų palyginimas
Ekonominių ciklų įtaka Lietuvos verslui: finansinis aspektas
Europos Sąjungos šalių kredito rizika
Nekilnojamojo turto finansinė rizika
Lietuvos socialinio draudimo senatvės pensijų sistemos tobulinimo galimybės

87.

Lietuvos 2 pakopos pensijų kaupimo sistemos tobulinimo galimybės pasaulinės patirties
kontekste

88.

Lietuvos gyvybės draudimo paslaugų rinkos reguliavimo tobulinimo galimybės

89.

Baltijos šalių gyvybės draudimo paslaugų rinkų lyginamoji analizė

90.

Lietuvos kredito įstaigų pelningumo struktūrinė analizė

91.

Lietuvos finansų sektoriuje sukuriamos pridėtinės vertės tyrimas

Ekonominės politikos katedra
Prof. B. Galinienė
1. Įmonės ūkinės finansinės veiklos analizės svarba ir įtaka verslo vertinime;
2. Vertybinių popierių vertinimo ypatumai ir metodiniai reikalavimai, jų praktinis
realizavimas;
3. Investicinių projektų vertinimo ypatumai ir metodologija.
4. Turto vertintojų ir bankininkų santykiai nustatant įkeičiamo turto vertę;
5. Nuomos rinka, nuomos interesų vertinimas;
6. Verslo vertės nustatymo metodų, taikomų įvairiose šalyse, lyginamoji charakteristika ;
7. „N“ verslo vertės nustatymo teorija ir praktika
Doc. N. Balčiūnas
1. Ekonominės ir pinigų sąjungos plėtra ir Lietuvos perspektyvos
2. Lietuvos lizingo rinkos analizė ir perspektyvos (arba tendencijos)
3. Lietuvos lizingo rinkos analizė ir tendencijos X lizingo segmente (automobilių, ir t.t.)
4. Valstybės skolos raida Lietuvoje (arba X šalyje): tendencijos ir problemos
5. Valstybės skola ir jos valdymas Lietuvoje (arba X šalyje)
6. Lietuvos valstybės skolos raida ir skolinimosi rizika
7. Valstybės skola ir jos priimtinumas Lietuvoje ir X šalyje
8. Lietuvos šešėlinės ekonomikos plėtra ir jos tendencijos (arba X šalyje)
9. Vertybinių popierių rinkos raida Lietuvoje ir jos tendencijos
10. Lietuvos banko integracija į Europos centrinių bankų sistemą ir problemos
11. Lietuvos mokėjimų balansas: analizė ir tendencijos
12. ES struktūrinių fondų formavimas ir panaudojimas (finansinis aspektas)
13. Ekonominių-finansinių krizių raida ir tendencijos
14. X šalies ekonominė-finansinė krizė ir problemos
15. Investicinio projekto rengimas ir jo finansinis-ekonominis vertinimas (X įmonėje)
Doc.Dr. Birutė Visokavičienė
1 Investicinių pajamų ir kapitalo grąžos augimo analizė ir perspektyvos Lietuvoje
2 .Pinigų politicos perdavimo mechanizmo poveikis bendrojo vidaus produkto augimui
Prof.R.Stanikūnas
1. Įmonių koncentracija ,susijungimai-analizė ir vystymosi tendencijos
2. Koncentracijos lygio analize ir jos įtaka konkurencijai
3. Monopolijų liberalizacija ir ryšis su konkurencija
4. Klaidinančios reklamos įtaka vartotojams ir konkurencijai
5. Nesąžininga konkurencija - intelektualines produkcijos srityje
6. Produktų pakaitalų įtaka konkurencijos ribojimui
7. Prieštaravimų tarp konkurencijos ir pramonės politikos analizė
8. Konkurencijos politikos tikslu nustatymas ir įvertinimas
9. Valstybes pagalbos efektyvumas ir įtaka konkurencijai
10. Valstybes pagalbos rūšys ir jų panaudojimo kryptis

dr. Laima Urbšienė (l.urbsiene.studentai@gmail.com )
1. Mokslo, technologinės pažangos ir inovacijų plėtotės įtaka pasirinktam Lietuvos
ekonomikos sektoriui (pramonės, energetikos, žemės ūkio, statybos, transporto ir
t.t.);
2. Tarptautinių veiksnių įtaka Lietuvos verslo plėtrai;
3. Valstybės investicijų ir makroekonominės bei struktūrinės politikos įtaka Lietuvos
verslo plėtrai.
4. Pasaulio investuotojų prioritetų, pasirenkant šalis tiesioginėms užsienio investicijoms,
tyrimas
5. Lietuvos kapitalo rinkos patrauklumo ir konkurencingumo lyginamoji analizė
6. Lietuvos vertybinių popierių rinkos integracijos į ES rinką privalumai ir grėsmės
7. Vertybinių popierių rinkos globalizacijos įtaka įmonių kapitalo pritraukimui
8. Finansų krizės įtaka bankinio sektoriaus reformoms
9. Eksporto plėtros ir skatinimo priemonių tendencijos ir jų įtaka Lietuvos
ekonominiam augimui
10. Valstybės investicijų tendencijos ir jų įtaka Lietuvos ekonominiam augimui
11. Finansų sistemos plėtotės tendencijos ir įtaka Lietuvos verslo plėtrai
12. Finansų sistemos tvarumo įtaka Lietuvos verslo plėtrai
13. Šalių finansų rinkų atvirumo ir tarpusavio priklausomybės vertinimas
14. Reformos po krizės. Esama situacijos ir tendencijos
15. Finansų rinkos reguliavimo tarptautiniu mastu poreikis ir globalaus prižiūrėtojo
vaidmuo.
16. Finansinio stabilumo reikšmė finansų rinkose
17. Pokriziniai pokyčiai tarptautinėje finansų rinkoje
18. Kokybinis ir kiekybinis pasirinktos finansų rinkos vystymosi tyrimas.
19. Ar reikalingi paradigminiai pokyčiai finansų rinkų reguliavime?
20. Netvaraus augimo keliamų grėsmių analizė
21. Fizinių asmenų finansinio turto struktūros dinamikos Lietuvoje tyrimas (lyginant
ją su ES šalimis)
22. Eksporto plėtros ir skatinimo priemonės ir jų poveikis Lietuvos ekonomikai
23. Optimali tiesioginių ir netiesioginių mokesčių struktūra
Docentė dr. Agnė Laužadytė-Tutlienė
1. Ekonominio augimo veiksnių analizė.
2. Globalizacijos įtaka ekonominei plėtrai ir pajamų nelygybei.
3. Valstybės ekonominės politikos priemonių efektyvumo vertinimas.
4. Taupymo elgsena ir pajamų nelygybė.
Lektorė Giedrė Dzemydaitė
1. Mokestinės verslo aplinkos ES šalyse vertinimas
2. Mokesčių sistemos efektyvumo vertinimas
3. Verslo kreditavimo Baltijos šalyse vertinimas
4. Tiesioginių užsienio investicijų įtakos šalies ekonomikai vertinimas
5. Investicinės aplinkos ES šalyse vertinimas

Lektorė Cohen Viktorija
1. Investavimo į nekilnojamo turto projektus rizikos analizė ir vertinimas
2. Nekilnojamojo turto kainų burbulai
3. Investicinių fondų plėtra ir ją sąlygojantys veiksniai.
4. Nekilnojamojo turto investicinių fondų veiklos specifika Lietuvoje
5. Gyvenamojo nekilnojamojo turto rinkos nuomos analizė ir vertinimas
6. Komercinio nekilnojamojo turto rinkos nuomos analizė ir vertinimas
7. Būsto nuomos rinkos analizė
8. Inovacijų įtaka X įmonės konkurencingumui
9. Inovacijų svarba regiono strateginėje plėtroje
10. Socialinio būsto specifika Lietuvoje

Apskaitos ir audito katedra
1. Bankroto tikimybės vertinimas
2. Darbo išlaidų analizė
3. Finansinės būklės analizė
4. Finansinio turto analizė
5. Finansinių rodiklių analizė ir prognozavimas
6. Gamybos išlaidų analizė
7. Gyventojų apmokestinimo analizė
8. Igalaikio turto analizė
9. Ilgalaikio materialiojo turto analizė
10. Ilgalaikio nematerialiojo turto analizė
11. Investicinių projektų rengimas, analizė ir vertinimas
12. Išlaidų priskyrimo užsakymui sistema
13. Įmonės pelno bei jį lemiančių veiksnių analizė
14. Įmonių biudžetai ir jų vykdymo kontrolė
15. Juridinių asmenų apmokestinimo analizė
16. Lietuvos mokesčių sistemos analizė ir vertinimas
17. Mokesčių įtaka valstybės pajamoms
18. Mokumo rodiklių analizė
19. Netiesioginių mokesčių analizė
20. Pelningumo rodiklių analizė
21. Pinigų srautų analizė ir valdymas
22. Produkcijos savikainos apskaičiavimas ir jos valdymas
23. Santykinių rodiklių taikymas viešojo sektoriaus subjektuose
24. Savikainos skaičiavimo metodų ir sistemų taikymas
25. Suderintų rodiklių sistemos (BSC) įdiegimas
26. Trumpalaikio turto analizė
27. Valdymo apskaitos informacijos naudojimas
28. Veiklos efektyvumo rodiklių analizė
29. Vidaus kontrolės sistema

Verslo katedra
Prof.dr.A.Mačerinskienė
1.Projektų įtakos rinkos vystymui vertinimas
2. Projektų rezultatų daugiakriterinis vertinimas
Doc.Dr.M.Krutinis
Globalių atsiskaitymo sistemų evoliucijos įtaka inovacijoms versle.
Doc.dr.L.Belinskaja
1. Kredito reitingų naudojimo finansų rinkoje sudėtingumo, rizikų, galimybių ir problemų
vertinimas.
2. Mokęstinės rizikos vertinimas SVV įmonių veikloje.
3. Bankinių paslaugų prieinamumo SVV įmonėms vertinimas Lietuvoje.
4. Lietuvos bankų rinkos plėtros galimybių vertinimas ES finansų rinkos erdvėje.
5. Obligacijų rinkos (pasirinktoje šalyje) kredito ir rinkos rizikų vertinimas.
6. “X” draudimo produkto (pvz., transporto, turto ar kt.) draudimo tarifo pakankamumo
analizė Lietuvoje.
7. “N” draudimo įmonės 2005-2015 m. veiklos vertinimas (tobulinimo galimybės;
prognozės…)
8. Pensijų fondų lėšų paskirstymo finansinis planavimas.
Doc.dr.A.Ulbinaitė
1. Įmonės rizikos valdymo procesų vertinimas ir optimizavimas
2. Įmonės verslo procesų modeliavimas siekiant maksimizuoti kuriamą vertę
3. Finansinių ir nefinansinių rodiklių derinimas verslo vertės kūrimui

Doc.dr.A.Fominienė
1.X įmonės aplinkos vertinimas ir konkurencinio pranašumo didinimo galimybės
2.Franšizinio verslo modelių taikymo galimybės plečiant X įmonės veiklą
3. Atsargų valdymo tobulinimo galimybės smulkaus ir vidutinio verslo įmonėje ("X" įmonės
pavyzdžiu)
Lekt.dr.Tadas Gudaitis
1. Rizikos valdymo sistemos vertinimas ir problemos „X“ įmonės atveju.
2, Rizikos valdymo sistemos sukūrimas ir įdiegimo galimybės „X“ įmonėje

2.

Kiekybinių metodų ir modeliavimo katedra
Doc.Vytautas Kėdaitis
1. Lietuvos kredito unijų veiklą charakterizuojančių rodiklių sistema ir jos tobulinimo kryptys.
2. Lietuvos kredito unijų kapitalo statistinio tyrimo aspektai.
3. Lietuvos kredito unijų likvidumo vertinimo pagrindiniai aspektai ir galimi veiklos tvarumo
vertinimo metodai .
4. Lietuvos privačių miškų veiklos efektyvumo tyrimas (vadovai: doc. A. Gaižutis ir doc.
Vyt. Kėdaitis).

doc.Vita Karpuškienė
1. Užimtumo nepilną darbo dieną ir minimalios algos sąveikos analizė.
2. Darbo užmokesčio ir darbo našumo sąveika užsienio šalių ir Lietuvos darbo rinkoje.
3. Lietuvos minimalios algos didinimo pasekmių užimtumui teritorinė ir šakinė analizė.
Doc.R.Valkauskas
TEMA: Verslo finansiniai rodikliai BVP struktūroje: poveikio analizė
Business financial indicators in the GDP structure: impact analysis
Anotacija. Darbo tikslas: išnagrinėti situaciją, teoriškai ir empiriškai įvertinti verslo
finansinių rodiklių poveikį BVP struktūrai

Teorinės ekonomikos katedra
Doc. V. Gavelis
vytautasgavelis@rygveda.lt

868547599

1. Darbo užmokestis: diferenciacija, veiksniai (įmonėje, šalyje)
2. Nedarbą mažinančios priemonės (šalyje, rajone)
3. Ekologinės produkcijos gamybos ir pardavimo problemos
4. Mokesčių vengimas: priežastys, galimybės, pasekmės
5. Verslo efektyvumą didinantys veiksniai X sektoriuje (įmonėje, ūkio šakoje, regione)
6. Skurdo ir socialinės atskirties tendencijos
7. Piniginės išmokos šeimoms auginančioms vaikus
8. Piniginė socialinė parama nepasiturintiems gyventojams
9. Verslumą ir savarankišką užimtumą skatinančios priemonės
10. Verslo aplinka ir jo rėmimas Lietuvoje.
11. Moterų verslumas
12. Kaimo (ekologinis) turizmas
13. Lietuvos mokesčių sistemos tobulinimo kryptys
15. Korupcijos tendencijos Lietuvoje

Pastabos:
1. Atsižvelgiant į magistrantų pageidavimus, sumanymus bei tikslus rašant baigiamąjį
darbą, suformuluotų temų pavadinimai gali būti koreguojami ir keičiami.
2. Būsimo darbo turinys ir struktūra išsamiau aptariama su magistrantu individualaus
pokalbio metu.

