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Ekonominės politikos katedra 

 
Prof.A.Miškinis 

1. Globalūs gamybos tinklai ir Lietuvos verslas  

2. Ekonominis augimas ir judėjimas vertės grandine  

3. ES ir JAV prekybos sutartis – nauda Lietuvai  

4. Europos Sąjungos vystymosi perspektyvos  

5. Globalios ekonomikos krizės ir kapitalo kontrolė  

6. Minimalaus atlyginimo kėlimo perspektyvos Lietuvoje  

7. Pajamų nelygybė Lietuvoje ir kitose ES šalyse 

Prof. B. Galinienė  

1. Verslo plėtra Lietuvoje. Verslo vertintojai ir verslą vertinančios įmonės; 

2. Turto (ar verslo) vertę lemiančių veiksnių įtakos vertei nustatymo teorinės ir praktinės 

galimybės; 

3. Verslo vertės nustatymo metodų, taikomų įvairiose šalyse,  lyginamoji charakteristika, 

jų praktinis taikymas; 

4. Verslo rinkos efektyvumo kriterijai, jų lyginamoji analizė  (teorinis ir praktinis 

aspektai); 

5. Verslo vertinimo metodologiniai ypatumai pasaulinėje praktikoje; 

 

Prof.B.Melnikas 

1. "X" produktų eksporto į ES rinkas strategijos 

2. Eksporto skatinimo patirties  ES šalyse lyginamoji analizė 

3. Klasterių kūrimo perspektyvos  "X" ekonomikos sektoriuje Europos integracijos procesų 

kontekste 

4. Žinių ekonomikos kūrimo strategijos ES socialinėje ekonominėje erdvėje 

5. Tarptautinio verslo plėtros "X" regione raidos  perspektyvų ir galimybių tyrimai 

6. Tarptautinio verslo plėtros "X" regione perspektyvos žinių visuomenės  kūrimo procesų 

 kontekste 

7. Tarptautinio  marketingo  strategija  plėtojant  "X" verslą ES ekonominėje erdvėje  

8. Inovacijų strategija "X"  ekonomikos sektoriuje ES  plėtros sąlygomis 

9. „X” paslaugų verslo plėtros strategija ES ekonominėje erdvėje    

10. „X” gamybinio verslo plėtros strategija ES ekonominėje erdvėje 

11. Efektyvumo didinimo  "X" ekonomikos sektoriuje ES socialinėje ekonominėje erdvėje 

galimybių studija 

     12.  „X” ekonomikos sektoriaus plėtros ES ekonominėje erdvėje galimybių ir perspektyvų 

studija  

13.Tarptautinis verslas „X“ globalizacijos sąlygomis“ : tendencijos ir plėtrai skirti 

ekonominiai sprendimai 

14. Tarptautinio verslo orientavimas į kultūros ir meno plėtojimą: tendencijos ir plėtrai skirti 

ekonominiai sprendimai  

15. Šiuolaikiniai eksporto skatinimo poreikiai  globalizacijos ir tarptautinės konkurencijos 

iššūkių kontekste 



16. Aukštųjų technologijų sektoriaus plėtros procesai ES ekonominėje erdvėje: šiuolaikiniai 

ekonomikos struktūros pokyčiai  

17. Žinių ekonomikos kūrimo procesai ES socialinėje ekonominėje erdvėje  

      

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. Monetarinių ir fiskalinių instrumentų poveikio investicijoms analizė 

2. Regioninės politicos formavimo ypatumai Lietuvoje 

3..ES makroekonominės regioninės politicos priemonių poveikis Lietuvos ekonomikos raidai 

 

  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. Tarptautinių veiksnių įtaka Lietuvos verslo plėtrai; 

2. Pasaulio investuotojų prioritetų, pasirenkant šalis tiesioginėms užsienio investicijoms, 

tyrimas 

3. Lietuvos vertybinių popierių rinkos integracijos į ES rinką privalumai ir grėsmės 

4. Vertybinių popierių rinkos globalizacijos įtaka įmonių kapitalo pritraukimui  
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5. Finansų krizės įtaka bankinio sektoriaus reformoms 

6. Eksporto plėtros ir skatinimo priemonių tendencijos ir jų įtaka Lietuvos 

ekonominiam augimui  

7. Šalių finansų rinkų atvirumo ir tarpusavio priklausomybės vertinimas 

8. Finansų rinkos reguliavimo tarptautiniu mastu poreikis ir globalaus prižiūrėtojo 

vaidmuo. 

9. Pokriziniai pokyčiai tarptautinėje finansų rinkoje 

10. Kokybinis ir kiekybinis pasirinktos finansų rinkos vystymosi tyrimas. 

11. Ar reikalingi paradigminiai pokyčiai finansų rinkų reguliavime? 

12. Netvaraus augimo keliamų grėsmių analizė 

13. Fizinių asmenų finansinio turto struktūros dinamikos Lietuvoje tyrimas (lyginant ją 

su ES šalimis) 

14. Eksporto plėtros ir skatinimo priemonės ir jų poveikis Lietuvos ekonomikai  

15. 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.  Smulkaus ir vidutinio verslo įtakos ekonomikos augimui vertinimas 

2. Tiesioginių užsienio investicijų pritraukimo ES šalyse vertinimas 

3.  Regionų produktyvumo skirtumai ir jų konvergencija 

4.  Tiesioginės užsienio ir vidinės investicijos regionų plėtroje 

5.  Aglomeracijos ekonomikos įtaka verslo plėtrai 

6. Tarptautinio verslo veiklos vietos pasirinkimo veiksniai 

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 

 

Verslo katedra 

 

Prof.dr.A.Mačerinskienė 

1.Projektų įtakos rinkos vystymui vertinimas 

2. Projektų rezultatų daugiakriterinis vertinimas 

Doc.Dr.M.Krutinis  

Užsakomųjų paslaugų svarba tarptautinę elektroninę prekybą vykdančioje įmonėje. 

 

Doc.dr.L.Belinskaja 

1.Ekologinių investicijų plėtra: kylančių rinkų atvejis. 

2. Privalomojo ir papildomojo sveikatos draudimo Lietuvoje ir užsienio šalyse modelių 

palyginimas(tobulinimo galimybės).  

3.Tarptautinės prekybos ir investavimo galimybių vertinimas: Lietuva-Kinija. 

4. Globalinio maisto vartojimo įpročių kaitos ir poveikio Lietuvos (pasirinktos šalies) maisto 

sektoriuivertinimas. 

5. Lizingo rinkos vertinimas Lietuvoje ir Estijoje (palyginamoji analizė) 

6. Naujų verslo valdymo technologijų (TQM, Lean Production, Enterprise Resource Planning 

Balanced Scorecard ar kt.)  “X” tarptautinės kompanijos (pagal pasirinktą kompaniją) 

vertinimas. 

7. Lyderystės stilių ir verslo procesų valdymo transformacija pasaulio rinkų globalėjimo 

kontekste. 

 

Doc.dr.A.Ulbinaitė 

1. Įmonės verslo plėtros procesų vertinimas ir valdymas 

2. Multiverslo kūrimas ir teritorinė plėtra: verslo procesų integracija ir valdymas 

Doc.dr.A.Fominienė 

1.Internacionalizacijos procesai ir jų vertinimas (X įmonės ar sektoriaus pavyzdžiu).                              

2. Franšizinio verslo modelių taikymo galimybės plečiant X įmonės veiklą tarptautinėse 

rinkose      

3. X įmonės plėtros tarptautinėse rinkose strategijos formavimas ir vertinimas 

 

 

Lekt.dr.Tadas Gudaitis 

1. Rizikos valdymo sistemos vertinimas ir problemos „X“ įmonės atveju 

2. „X“ sektoriaus (pvz. gamybos, prekybos, paslaugų) įmonių verslo  plėtros užsienio rinkose 

strategijos sukūrimas bei pritaikymas 

3. X“ įmonės verslo plėtros užsienio rinkose strategijos sukūrimas bei  pritaikymas 

 

 

iekybinių metodų ir modeliavimo katedra 



 

Doc.Vytautas Kėdaitis 

1. Lietuvos vieta pasaulio valstybių bendruomenėje: integruotų indeksų pagrindu.  

2. Gėrovės lygis: vertinimo aspektai ir problemos 

 
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: Tiesioginių užsienio investicijų poveikis Lietuvos ekonominiam augimui 

Anotacija. Darbo tikslas: išnagrinėti tiesioginių užsienio investicijų pobūdį, teoriškai ir 

empiriškai įvertinti jų poveikį Lietuvos ekonominiam augimui.. 

 

 

Teorinės ekonomikos katedra 

 

 Doc. V. Gavelis  

  vytautasgavelis@rygveda.lt           868547599 

        

 

1.  Darbo jėgos emigracijos ir reemigracijos tendencijos (šalyje, rajone) 

2.  Jaunimo (moterų) emigracijos ypatumai ir tendencijos 

3.  Socialinės - ekonominės emigracijos pasekmės  

4. Verslumą skatinančios priemonės Lietuvoje ir užsienyje 

5.  Užsienio turizmo tendencijos 

 

 

 

 

 

        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. 


