
VERSLO SISTEMŲ KOKURECIGUMAS 
VERSLO SISTEMŲ EKOOMIKOS MAGISTRO IŠTĘSTIĖS STUDIJOS 

 

SAVARAKIŠKO DARBO TEMOS 
 

 

1. KOKURUOJAČIOS ĮMOĖS KOKURECIGUMO ĮVERTIIMAS 
1.1. Egzistuojančių metodų, leidžiančių įvertinti konkuruojančios įmonės konkurencingumą, 

apžvalga. 

1.2. Konkuruojančios įmonės konkurencingumo analizė pagal Porterio penkių 

konkurencingumo jėgų modelį. 

1.3. Porterio penkių konkurencingumo jėgų modelio tinkamumo konkuruojančios įmonės 

konkurencingumo analizei įvertinimas. 

 

2. LIETUVOS KAIMO TURIZMO SEKTORIAUS KOKURECIGUMO ĮVERTIIMAS 
2.1. Surinkti Lietuvos kaimo turizmo sektoriaus konkurencingumą parodančius rodiklius (pvz., 

pelningumą) už pastaruosius 3-5 metus. 

2.2. Išanalizuoti Lietuvos kaimo turizmo sektoriaus konkurencingumą pagal Porterio penkių 

konkurencingumo jėgų modelį. 

2.3. Susieti Lietuvos kaimo turizmo sektoriaus konkurencingumo rodiklių dinamiką su Porterio 

penkių konkurencingumo jėgų modelio analizės rezultatais. 

 

3. KOMERCIIŲ BAKŲ KOKURECIGUMO AALIZĖ 
3.1. Komercinių bankų sektoriaus konkurencingumo Lietuvoje įvertinimas pagal Porterio 

penkių konkurencingumo jėgų modelį.  

3.2. Teisės aktų, reglamentuojančių komercinių bankų Lietuvoje veiklą, ir kitų papildomų 

faktorių, galimai įtakojančių jų konkurencingumą, analizė. (Papildomas, bet ne privalomas 
savarankiško darbo užduoties punktas) 

3.3. Surinkti komercinių bankų sektoriaus konkurencingumą Lietuvoje parodančius rodiklius už 

pastaruosius 3-5 metus. 

3.4. Susieti komercinių bankų sektoriaus konkurencingumo Lietuvoje rodiklių dinamiką su 

Porterio penkių konkurencingumo jėgų modelio analizės rezultatais. 

3.5. Porterio penkių konkurencingumo jėgų modelio tinkamumo komercinių bankų sektoriaus 

konkurencingumo analizei įvertinimas. (Papildomas, bet ne privalomas savarankiško darbo 
užduoties punktas) 

Pastaba. Galima analizuoti komercinių bankų sektorių aplamai, arba imti kurią nors vieną jų 

paslaugą (pvz., mokėjimų kortelės, kreditai, lizingas ir pan.). 

 

4. KOKURECIGUMO VERTIIMAS ATLIEKAT VIDAUS AUDITĄ 
4.1. Veiklos audito modelių teorinė apžvalga. 

4.2. Įvertinti, kaip veiklos auditas galėtų pagerinti įmonės konkurencingumą: kokius 

konkurencingumą nusakančius rodiklius įtakoja, ir kurie iš teorinėje darbo dalyje apžvelgtų 

veiklos audito modelių būtų labiausiai nukreipti į įmonės konkurencingumo didinimą. 

 

5. KLASTERIZACIJOS ĮTAKA LIETUVOS KOKURECIGUMUI 
5.1. Bendra Lietuvoje veikiančių klasterių apžvalga: apibendrintas sąrašas, veikiančių klasterių 

tipai, tikslai, dalyviai.  

5.2. Lietuvoje veikiančių klasterių sėkmingumo analizė pagal subalansuotą klasterių vertinimo 

taškų kortelę (galima atlikti bendrą visų išskirtų klasterių vertinimą, arba detalų vieno 

pasirinkto klasterio vertinimą). 
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5.3. Klasterių įtaka Lietuvos globalaus konkurencingumo indeksui. (Papildomas, bet ne 
privalomas savarankiško darbo punktas).  

6. FIASŲ KRIZĖS ĮTAKA ŠALIES KOKURECIGUMUI 
6.1. Pasirinkti po dvi ar daugiau valstybių, patenkančių į kiekvieną iš šių kategorijų: sunkiai 

sprendžia finansų krizės sukeltas ekonomines problemas, vidutiniškai sprendžia finansų 

krizės sukeltas ekonomines problemas ir efektyviai sprendžia finansų krizės sukeltas 

ekonomines problemas. 

6.2. Naudojantis pasaulio valstybių konkurencingumo vertinimo reitingais, surinkti duomenis 

apie šių valstybių konkurencingumo indeksą metai prieš krizę ir iki dabar. 

6.3. Išanalizuoti, kurie konkurencingumą nusakantys rodikliai dėl finansų krizės pablogėjo, 

kurie išliko stabilūs ir kurie pagerėjo. 

6.4. Įvertinti, kaip konkurencingumo rodiklių dinamika siejasi su valstybės gebėjimu spręsti 

finansų krizės problemas, ir kurie konkurencingumo rodikliai yra tampriai įtakojami 

finansų krizių. 

 

7. IVESTAVIMO FODŲ KOKURECIGUMAS LIETUVOJE 
7.1. Teorinis investavimo fondų sampratos ir industrijos struktūros aprašymas. 

7.2. Surinkti Lietuvos investavimo fondų sektoriaus konkurencingumą parodančius rodiklius 

(pvz., pelningumą) už pastaruosius 3-5 metus. 

7.3. Išanalizuoti Lietuvos investavimo fondų sektoriaus konkurencingumą pagal Porterio penkių 

konkurencingumo jėgų modelį. 

7.4. Susieti Lietuvos investavimo fondų sektoriaus konkurencingumo rodiklių dinamiką su 

Porterio penkių konkurencingumo jėgų modelio analizės rezultatais. 

 

8. EKILOJAMOJO TURTO MOKESČIO ĮTAKA ŠALIES KOKURECIGUMO RODIKLIAMS 
8.1. Teorinis nekilnojamojo turto mokesčio teisinės ir ekonominės bazės aprašymas. 

8.2. Nekilnojamojo turto mokesčio taikymas Lietuvoje bei pasirinktoje valstybėje. 

8.3. Išskirti, kuriuos ir kaip (didina/mažina) globalaus konkurencingumo indeksą sudarančius 

rodiklius įtakoja nekilnojamojo turto mokestis, ir atlikti šių rodiklių dinamikos analizę už 

pastaruosius 3-5 metus. 

 

9. KOKURECIGUMĄ DIDIATYS VADYBOS METODAI 
9.1. Vadybos metodų teorinė apžvalga, įvertinant jų sąsają su įmonės konkurencingumu. 

9.2. Pasirinkto vadybos metodo įtakos tam tikros industrijos konkurencingumui Lietuvoje 

analizė, remiantis atliktais moksliniais tyrimais bei tos industrijos pelningumo rodikliais už 

pastaruosius 3-5 metus. 

 

10. METODAI DIDIATYS TIEKIMO GRADIĖS EFEKTYVUMĄ X ĮMOĖJE 
10.1. Metodų, skirtų tiekimo grandinės efektyvumo padidinimui X įmonėje, apžvalga. 

10.2. Įvertinti įdiegtų metodų įtaką tiekimo grandinės efektyvumui, nustatant, kiek pagerėję 

tiekimo grandinės rodikliai įtakojo įmonės konkurencingumo rodiklius (pelningumą, 

produktų kainas, sąnaudas). 

 

11. AKTYVIOS DARBO RIKOS POVEIKIS SMULKAUS IR VIDUTIIO VERSLO KOKURECIGUMUI 

LIETUVOJE 
11.1. Apibrėžti rodiklius, nusakančius aktyvią darbo rinką. 

11.2. Įvertinti smulkaus ir vidutinio verslo pelningumo dinamiką Lietuvoje per pastaruosius 

5 metus. 

11.3. Įvertinti aktyvią darbo rinką nusakančių rodiklių dinamiką Lietuvoje per pastaruosius 

5 metus. 
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11.4. Išanalizuoti, kaip pelningumas koreliuoja su darbo rinkos rodikliais, koks jų 

tarpusavio ryšys. 


