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I studijų pakopos temos pagal specializacijas 

Eil. 
nr. 

Tema Dėstytojas 

                                                                                                       Finansų inžinerija 

1. Portfelio draudimas naudojant pasirinkimo sandorius ir jų strategijas/ Portfolio hedging using option contracts and their strategies doc. dr. R. 
Martinkutė-Kaulienė 

4. Nepastovumo veiksnio įtakos pasirinkimo sandorio kainai vertinimas/ Assesment of influence of volatility factor on the price of 
option contract 

5. Apyvartinių lėšų optimalaus dydžio nustatymas X įmoėje/ Optimal sizing of  working capital  in the X  enterprise doc. dr. J. Žaptorius 

6. Lizingo apskaitos ypatumai  ir plėtros galimybių analizė/ Lease accounting peculiarities and analysis of development opportunities 

7. Materialaus turto remonto, įkainojimo ir nusidėvėjimo sąnaudų valdymas ir apskaitos politika/ Management of maintenance, 
valuation and depreciation expenses and accounting policy of tangible assets 

15. Skolinimo inovacijos/ Lending innovations dr. T. Mendelsonas 

17. Atviros bankininkystės poveikis finansų sektoriui/ Impact of open banking on financial sector 

21. Įmonių galimybių tapti viešomis vertinimas (vykdyti viešąjį akcijų pardavimą)/ Assessment of companies possibilities going public prof. dr. D. 
Jurevičienė 

22. Apskaitos politikos poveikis finansiniams rezultatams X įmonės pavyzdžiu/ Impact of accounting policies on financial results on the 
example of Company X 

R. Raudeliūnienė 

23. Atsargų valdymo analizė ir tobulinimas X įmonės pavyzdžiu/ Analysis and improvement of inventory management X company 
example 

27. Produktų savikainos analizė ir jos mažinimo galimybės X įmonės pavyzdžiu/ Product Cost Analysis and its Reduction Opportunities for 
the example of X Company 

29. Finansų piramidės (Ponzi schemos anatomija) dr. G. Ševčenko 

31. Finansų tarpininkavimas - kas laimi? 

32. Finansų rizikų vertinimas ir valdymas 

34. Lietuvos rinkoje paplitusių finansų technologijų priemonių analizė ir rinkos plėtros tendencijų vertinimas/ The analysis of FINTECH 
instruments in Lithuanian market and evaluationof their development trends 

dr. G. Žilinskij 

36. Apsidraudimo prekybos strategijose tyrimas/ Investigation of hedging in trading strategies dr. N. Maknickienė 

38. Finansinio kintamumo prognozavimas naudojant sentimentų analizę/ Financial volatility prediction by using sentiment analysis 
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39. Obligacijų emisijos, kaip paskolų alternatyvos analizė/ Analysis of bond issues as an alternative to loans (NT plėtros bendrovė 
"Rewo", "Žaliosios" obligacijos") 

40. Kredito reitingų nustatymo metodikos tyrimas/ Analysis of credit rating methodology L. Gudelytė 

42. Euros zonos palūkanų normų rizikingumo tyrimas/ Analysis of the risk of euro area interest rates 

43. Lietuvos kredito unijų veiklos rizikos valdymo 2008-2018 m. analizė/ Analysis of risk management of Lithuanian credit unions in 2008-
2018 

44. EUR/USD kurso priklausomybės nuo pinigų politikos tyrimas/ Analysis of EUR / USD exchange rate dependency on the respective 
monetary policy 

49. Darnaus vystymosi įtaka įmonės pelningumo rodikliams/ Influence of sustainability on profitability ratios of a company dr. I. Lapinskaitė 

53. Asmens skolinimosi galimybių Lietuvoje tyrimas/Investigation of Personal Borrowing Possibilities in Lithuania dr. K. Taujanskaitė 

54. Baltijos šalių namų ūkių finansinio raštingumo tyrimas/ Research on Financial Literacy of Baltic countries Households 

55. ES šalių namų ūkių biudžetų tyrimas/ Research on EU Household Budgets 

64. Įmonių susijungimų/įsigijimų vertinimas/ Evaluation of Mergers and Acquisitions of Companies doc. dr. D. 
Burkšaitienė 

66. Kapitalo struktūros įtakos įmonės finansiniams rodikliams vertinimas/ Assessment of the Impact of Capital Structure on the 
Company's Financial Indicators 

67. Tarptautinės prekybos santykių tarp ES šalių tyrimas/ The investigation of international trade relations among EU countries I. Grigonytė 

68. Lietuvos verslo blogų skolų poveikis šalies ekonominio tvarumo rodikliams/ The influence of the bad debt of Lithuania businesses to 
the indicators of economic sustainability 

69. Socialiai atsakingos įmonės veiklos finansinė analizė ir jos vertinimas/ Financial analysis and evaluation of the activities of the socially 
responsible company 

doc. dr. R. 
Tamošiūnienė 

70. Diskonto normos apskaičiavimo modelio pagrindimas Lietuvos atvejui/ Justification of diccount rate for Lithuania doc. dr. A. Dzikevičius 

71. Alternativių rizikos matų panaudojimas valdant investicijų portfelius/The use of alternative risk measures for the management of 
investment portfolios 

dr. R. Vilkancas 

73. Įmonės „X“ gaminių (paslaugų) savikainos nustatymas, taikant jungtinių produktų bei šalutinių produktų modelius (tema siūloma, jei 
diplomantas turi galimybę gauti įmonės kelių metų vidinius veiklos rodiklius, o ne tik metinę finansinę atskaitomybę)/ Company “X“ 
costing system analysis based on flow of joint products and byproducts 

dr. V. Filipavičius 

76. Kainodaros veiksnių pokyčių įtakos įmonės finansiniams rodikliams vertinimas/ Evaluation of pricing factors’ changes on financial 
ratios 

doc. dr. A. 
Miečinskienė 

77. Kainodaros politikos tobulinimas pelningumo didinimui / Improvements of price policy for higher profitability 
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78. Kainodaros inžinerija siekiant įmonės veiklos efektyvumo augimo/ Pricing engineering for increase of enterprise activity effectiveness 

79. Produktyvių investicijų finansavimo tyrimas/ Research on productive investment financing 

81. Ekonominio ciklo įtakos verslo įmonių kapitalo struktūros pokyčiams analizė doc. dr. A. 
Vasiliauskaitė 

82. Banko veiklos efektyvumo vertinimas 

                                                                                                        Investicijų ekonomika 

2. Rizikos kapitalo investicijų poveikio įmonių veiklos rezultatams vertinimas/ Evaluation of the impact of venture capital investments 
on the performance of enterprises 

doc. dr. R. 
Martinkutė-Kaulienė 

5. ES fondų panaudojimo Lietuvoje vertinimas/ Evaluation of the Use of EU Funds in Lithuania dr. A. Kvietkauskienė 

9. Europos Sąjungos struktūrinių fondų priemonių skirtų smulkaus ir vidutinio verslo konkurencingumui skatinti analizė/ Investigation of 
practice of European Union structural funds investments for promotion competitiveness of small and medium business 

I. Danilevičienė 

10. Investicinio projekto ekonominė analizė ir pagrindimas/ The economic analysis and base of investment project 

12. Investicijų į X įmonės plėtrą rizikos vertinimas/ Risk assessment of investment in X company development dr. N. Dobrovolskienė 

14. Pensijų fondų investicinių strategijų perspektyvos/ Prospects for pension funds investment strategies prof. dr. D. 
Jurevičienė 

15. Gyvybės draudimo kaip investavimo priemonės vertinimas/ Assessment of Life Assurance as an Investment Facility 

16. Fundamentinė ir techninė Azijos akcijų rinkos analizė dr. G. Ševčenko 

17. BRIK šalių investicinio potencialo tyrimas 

18. Investuotojų pasitikėjimo Lietuvos ekonomika tyrimas 

19. Lietuvos investicinio klimato ir ekonomikos perspektyvų tyrimas 

20. Investavimas - rizikos ir pelno santykio tyrimas 

21. ES struktūrinių fondų paramos skatinamojo poveikio X sektoriui vertinimas/ Evaluation of influence of EU strauctural funds on X 
sector development 

dr. G. Žilinskij 

22. Investicijų į skirtingo išsivystymo lygio šalių akcijas tyrimas/ Investigation  of investments into equity of countries with different levels 
of development 

dr. N. Maknickienė 

23. Investicijų į skirtingo kredito reitingo šalių akcijas tyrimas/ Investigation  of investments into equity of countries with different credit 
ratings 

24. Investicijų į skirtingo kredito reitingo akcijas tyrimas/  Investigation  of investments into equity with different credit ratings 
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25. Investavimo finansų rinkose, naudojant sentimentų analizę, tyrimas/ Investigating investment in financial markets using sentiment 
analysis 

26. Investuotojo elgsenos finansų rinkose tyrimas/ Investigating investor behavior in financial markets 

27. Indėlių ir paskolų portfelio struktūros Lietuvos bankuose nuo 2000 m. raidos tyrimas/ Analysis of development of deposit and loan 
portfolio structures in Lithuanian banks since 2000 

L. Gudelytė 

28. Lietuvoje veikiančių investicijų fondų rizikos rodiklių raidos analizė/ Analysis of the development of risk indicators for investment 
funds acting in Lithuania 

29. Kredito įstaigų išduodamų vartojamųjų paskolų rinkos 2011-2018 m. Lietuvoje analizė/ Analysis of consumer loans of Lithuanian 
credit institutions in 2011-2018 
 

32. Investicijų paskirstymas tarp marketingo komplekso elementų/ The allocation of investments among marketing mix elements dr. I. Lapinskaitė 

33. Investicijų optimalus paskirstymas įmonės X marketingo veikloms/ Optimal distribution of the investment between marketing 
activities 

34. Investicijų skirtų įmonės darniam vystymuisi projektavimas ir valdymas/ Projecting and managing the investment for company‘s 
sustainable development 

36. Įmonių darnaus vystymosi poveikio įmonės vertei tyrimas/ Research on impact of companies sustainable development on company's 
value 

38. Tiesioginių užsienio investicijų analizė ir jų ryšys su šalies ekonomikos raida/ Analysis of Forecasting of Foreign Direct Investment and 
Socio-Economic Indicators in Country 

doc. dr. K. Garškaitė-
Milvydienė 

39. Tiesioginių užsienio investicijų poreikis ir įtaka konkurencingo verslo plėtrai/ The need and impact of foreign direct investment on the 
development of a competitive business 

40. Įmonių mokamų mokesčių įtakos investicinei aplinkai Lietuvoje tyrimas/ Investigation of the Impact of Enterprise Taxes on the 
Investment Environment in Lithuania 

41. Įmonių investicijų poreikio didinant verslo potencialą analizė ir vertinimas/ Analysis and Evaluation of the Investment Needs of 
Enterprises in Increasing Business Potential 

42. Įmonės finansinės būklės įvertinimas investicinio sprendimo priėmimui/ Financial Statement Analysis and Evaluation of Companies 

43. Investicijų į žmogiškąjį kapitalą Baltijos šalyse vertinimas/ Evaluation of Investment in Human Capital in Baltic countries doc. dr. D. 
Burkšaitienė 

44. Investicijų į įmonės plėtrą vertinimas ir prognozavimas/ Assessment and Forecasting of Investment into Development of Company 

46. Investicinio projekto finansinis-ekonominis ir rizikos vertinimas/ Financial-Economic and Risk Assessment of the Investment Project 

47. Investicinio portfelio formavimas X vertybinių popierių biržoje/ Formation of investment portfolio in the exchange market of X I. Grigonytė 
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48. Optimalaus investicinio portfelio formavimas ir valdymas X rinkoje/ The formation and management of an optimal investment 
portfolio in the X market 

49. Žaliųjų investicijų aplinkos Lietuvoje tyrimas/ Research on Green Investments Environment in Lithuania J. Borisova 

50. Investicinio projekto įtakos gerovės ekonomikai tyrimas/ Research on the Impact of Investments Projects on Welfare Economics 

51. Žaliųjų investicijų projekto efektyvumo vertinimas/ Evaluation of Green Investments Project 

52. X įmonės finansinės rizikos analizė ir valdymas/ Analysis and Management of X Companie's Financial Risk 

53. Susijungimų ir įsigijimų vertinimo strategijų lyginamoji analizė/ Comparative Analysis of Evaluation Strategies in Mergers and 
Acquisitions 

54. Investavimo strategijų kapitalo rinkoje lyginamoji analizė/ Comparative Analysis of Investment Strategies in Capital Market 

55. Ryšio tarp kredito reitingų ir finansinių rodiklių šalyje tyrimas/ Analysis of Relationship of Credit Risk Rating and Financial Ratios in a 
Country 

56. Akcijų rinkos išsivystymo lygio ir šalies ekonominio augimo ryšio tyrimas/ Study on Relationship between Stock Market Development 
and Economic Growth of the Country 

57. Įmonės vertės nustatymo būdų lyginamoji analizė/ Comparative Analysis of Companie's Evaluation Methods 

58. Įsigijimų ir susijungimų įtakos įmonės veiklos rezultatams vertinimas/ Evaluation of Impact of Mergers and Equisitions on Companie's 
Performace 

59. Pasirinktos įmonės elektroninio verslo plėtros investicinio projekto rengimas ir finansinis vertinimas/ Preparation and financial 
evaluation of the investment project of certain company e-business development 

doc. dr. R. 
Tamošiūnienė 

60. Pasirinktos įmonės investicinio projekto rengimas ir finansinis vertinimas/ Preparation and financial evaluation of the investment 
project of certain company 

61. Pasirinktos įmonės investicinio patrauklumo vertinimas/ Evaluation of investment attractiveness of certain company 

62. Investicijų projektų rizikos vertinimas Monte Carlo modeliavimo būdu/ Evaluation of investment project risks using Monte Carlo 
simulation 

doc. dr. A. Dzikevičius 

64. Viešojo investicinio projekto vertinimas (gali būti vertinami koncesijų projektai)/ Evaluation of the public investment project dr. V. Filipavičius 

65. Įmonės „X“ tarptautinės plėtros (arba investicinio projekto) įtaka jos vertei/ International expansion (or investment project) impact 
on company “X” share value 

66. ES investicijų struktūros analizė ir vertinimas/ Analysis of EU investment structure and its evaluation  doc. dr. A. 
Miečinskienė 

67. Tiesioginių užsienio investicijų vertinimas/ Evaluation of Foreign Direct Investment 

68. Tiesioginio investavimo užsienyje priežasčių analizė ir vertinimas/ Analysis of causes for foreign direct investment and its evaluation 
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69. Tiesioginių užsienio investicijų tendencijų krizių laikotarpiu tyrimas/ Research on foreign direct investment trends during the period 
of economic crises  

70. Europos sąjungos šalių skolų krizė: priežasčių ir pasekmių tyrimas/ Debt crises in EU countries: causes and consequences 

71. Susiliejimų ir įsigijimų sandorių kainas lemiančių veiksnių tyrimas/ Research on factors affected prices of mergers and acquisitions  

72. Tiesioginio investavimo užsienyje galimybių ir tikslingumo tyrimas/ Research on opportunities and expedience for foreign direct 
investment 

73. ES paramos skaitmeninimo projektams X įmonėje efektyvumo vertinimas/  The assessment of efficiency of the EU support for 
digitalisation projects in X company  

Kristina Kovaitė 

74. Vertybinių popierių portfelio rizikos diversifikavimo galimybių tyrimas doc. dr. A. 
Vasiliauskaitė 

75. Akcijų rinkų indeksų grąžų kitimo priklausomybių tyrimas 

 


