
Magistritööde teemad 2022/2023

Juhendaja nimi,
ruum Deltas

Magistritöö teema (või teemavaldkond) Märkused

Ettevõtluse õppetool

Mervi Raudsaar
4042,

Merike Kaseorg
4048

Toimetuleku probleemidega perede motivatsioon
parandada oma majanduslikku olukorda

Täiskasvanute
finantskirjaoskuse uuringud,
võib teha kahe peale

Merike Kaseorg
4048

COVID-19 mõju väike- või pereturismiettevõtete
ärimudelitele

Võib teha kahe peale

Mervi Raudsaar
4042

Sotsiaalse ettevõtluse mõju
Teemat ja selle fookust
täpsustame koostöö käigusEttevõtlik ülikool

Ettevõtlusharidus kõrgkoolis

Mervi Raudsaar
4042,

Urmas Tross

Kohaliku omavalitsuse institutsioonilist
ettevõtlikust toetavad ja takistavad tegurid

Aivar Pere

4007

Ülikoolide hargettevõtete (spin-off) programmide
rollist ettevõtluse ökosüsteemis, Tartu Ülikooli
näitel

https://ut.ee/et/hep

Juhtimise õppetool

Maaja Vadi 4051,

Priit Vahter

Automatiseerimise võimalused ja ohud Eesti
ettevõtte näitel

Ettevõtte kaasus sellest, miks
ja kuidas automatiseerimist
rakendatakse

Krista Jaakson
4049

Ettevõtte turupositsiooni mõju personali
vähendamise (downsizing) strateegia valikule

CRANET andmed
(suurettevõtted)

Töötajate ootused tööandja eetilisusele
Palgainfoagentuuri andmed
2019 vs 2022

Ettevõtte tulemuslikkuse seos kasutatavate
juhtimismeetoditega Eesti juhtimisuuring 2021

Krista Jaakson
4049,

Anne Reino

Juhi eetiline otsustamine ja töötajate eetilise
organisatsioonikultuuri taju

Andmed tuleb koguda

Vihjeandja kaitse Eesti ettevõtetes Andmed tuleb koguda

https://majandus.ut.ee/et/teaduskonnast/majandusteaduskonna-tootajate-kontaktid#Ettev%C3%B5tluse%20%C3%B5ppetool
https://majandus.ut.ee/et/teaduskonnast/majandusteaduskonna-tootajate-kontaktid#Juhtimise%20%C3%B5ppetool


Juhendaja nimi,
ruum Deltas

Magistritöö teema (või teemavaldkond) Märkused

Anne Reino

4107

Tehisintellekti kasutamine personalitöös
Craneti andmeid või koguda
ise (sõltub eelistatud
metoodikast)

Ettevõtete asutamislood ja nende
manifesteerimine

Kaugtöö seosed tunnetatud läbipõlemisega

Kas vihjeandmise kavatsuse (valmidus) ja eetilise
organisatsioonikultuuri vahel on seos?

Veiko Valkiainen
4049, Kurmet
Kivipõld 4053

Isejuhtivate organisatsioonide (self-managing
organizations) lähenemise rakendamine Eesti
ettevõtetes

Empiiriline töö, võib teha kahe
peale

Õppejõud ei osale
teemamessil. Huvi korral
kirjutage palun
veiko.valkiainen@ut.ee

Kurmet Kivipõld
4053, Ilona
Baumane-Vitolina

Organisatooni kultuuri ja organisatsioonilise
eestvedamise võimekuse seosed

Algandmed olemas; võib
kirjutada ka kahe peale

Õppejõud ei osale
teemamessil. Huvi korral
kirjutage palun
kurmet.kivipold@ut.ee

Kurmet Kivipõld
4053, Aksel Ers

Üksuste juhtide juhtimiskvaliteeti enam mõjutavad
tegurid Eesti Energia tootmisettevõttes

Osa algandmeid olemas, osa
tuleb koguda; võib kirjutada ka
kahe peale

Õppejõud ei osale
teemamessil. Huvi korral
kirjutage palun
kurmet.kivipold@ut.ee

Kristjan Pulk

4052

Juhtide teadlikkus kognitiivsete nihete
kasutamisest (projekti)juhtimises

Produktiivsuse mõjutamine kaastöötajate võrdleva
info esitamisega

Heuristilised võtted ettevõtte kapitali
ümberpaigutamise otsustes

Anne Aidla 4053,
Helen Poltimäe Kaugtöö rakendamine eri riikides olemas CRANET 2021 andmed

mailto:veiko.valkiainen@ut.ee
mailto:veiko.valkiainen@ut.ee
mailto:veiko.valkiainen@ut.ee


Juhendaja nimi,
ruum Deltas

Magistritöö teema (või teemavaldkond) Märkused

Majanduse modelleerimise õppetool

Tiiu Paas 4019,

Merilen
Laurimäe

Inimeste majanduslik toimetulek ja selle
dünaamika

Teemat ja selle fookust
täpsustame koostöö käigus

Tiiu Paas 4019,
Kaire
Piirsalu-Kivihall

Kaugtöö ja selle seos töötajate töörahuloluga.
Teemat ja selle fookust
täpsustame koostöö käigus

Helen Poltimäe
4018

Rohepöördega seotud teemad

Ettevõtetes rakendatavate keskkonna- või
energiaefektiivsusmeetmed ning nende mõjud

Liis Roosaar

4019

Lühiajalised ja pikaajalised alampalga saajad Eestis
aastatel 2005-2019

Registriandmete kvantitatiivne
analüüs Statistikaametis

Bianka

Plüschke-Altof,

Helen Poltimäe

Plastikkottide müük ja kasutus toidupoodides:
tarbijauuring jah/või intervjuud toidupoe
omanikega

contact: pluschke@ut.ee

Bianka

Plüschke-Altof,
Andres Kuusik

Rohepesu, roheturundus, rohekuvandi loomine contact: pluschke@ut.ee

Majandusteooria õppetool

Anneli Kaasa

4040

Kultuurierinevused, migratsioon ja selle
majanduslikud aspektid - üliõpilase huvidele
vastav ja juhendajaga koostöös täpsustatud teema
- võta julgelt ühendust!

Eve Parts

4039

Rahvastiku vananemine. Valitud uurimisprobleemi
analüüs SHARE andmebaasi alusel.

http://www.share-project.org/
home0.html

Kestliku kahanemise (sustainable degrowth) teele
liikumise vajadus, võimalused ja takistused; seda
protsessi mõjutavad tegurid jm (globaalselt või
mingi konkreetse riigi, regiooni näitel).

Palgaootuste ja tegeliku palga erinevus ja selle
muutumine ajas; erinevused sektorite, ametite,
hariduse ja põlvkondade lõikes

Eesti Palgainfo agentuuri
andmed, vt
https://www.palgainfo.ee/palgali
nfo-agentuur/agentuuri-uuringud

https://majandus.ut.ee/et/teaduskonnast/majandusteaduskonna-tootajate-kontaktid#Modelleerimine
https://majandus.ut.ee/et/teaduskonnast/majandusteaduskonna-tootajate-kontaktid#Majandusteooria
mailto:priit.sander@ut.ee
mailto:priit.sander@ut.ee
https://www.palgainfo.ee/palgalinfo-agentuur/agentuuri-uuringud
https://www.palgainfo.ee/palgalinfo-agentuur/agentuuri-uuringud
https://www.palgainfo.ee/palgalinfo-agentuur/agentuuri-uuringud
https://www.palgainfo.ee/palgalinfo-agentuur/agentuuri-uuringud


Juhendaja nimi,
ruum Deltas

Magistritöö teema (või teemavaldkond) Märkused

Rahanduse ja majandusarvestuse õppetool

Kertu Lääts

4023

Arvestusala spetsialistide rolli muutused Eesti
ettevõtetes

Võib teha kahe peale

Jätkusuutliku informatsiooni kajastamine ja
avalikustamise praktikad Võib teha kahe peale

Reaalajamajandus ja ettevõtete aruandlus
Võib teha kahe peale

Mark Kantšukov
4026

Rohepesu finantssektoris

Õppejõud ei osale
teemamessil. Huvi korral mõne
teema vastu kirjutage palun
ecomark@ut.ee

Eesti pangaväliste krediidiettevõtete finantsiline
tulemuslikkus 200X-2021

Finantskelmused Eesti hoiu-laenuühistutes

Toomas Haldma
4024

Tulemuslikkuse hindamine ja tulemuslikkuse
juhtimine ettevõttes tööstus 4.0 raamistikus

Võib teha kahe peale

Tulemuslikkuse hindamine ja tulemuslikkuse
juhtimine avaliku sektori organisatsioonis, sh
COVID-19 tingimustes

Võib teha kahe peale

Controllingu arendamine äriettevõttes või
avaliku sektori organisatsioonis

Võib teha kahe peale

Dünaamiliste võimekuste (dynamic capabilities)
arendamine kohalike omavalitsuste
raamatupidamise ja finantsjuhtimise üksustes

Võib teha kahe peale

Dünaamiliste võimekuste (dynamic capabilities)
arendamine raamatupidamise ja auditeerimise
üksustes

Võib teha kahe peale

Suurte kultuuriprojektide tulemuslikkuse
hindamine Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024
näitel Võib teha kahe peale

Toomas Haldma
4024,

Marek Mardo

Elutsükli kuluarvestuse arendamine
ettevõtte/organisatsiooni
infrastruktuuriprojektides

Võib teha kahe peale

https://majandus.ut.ee/et/teaduskonnast/majandusteaduskonna-tootajate-kontaktid#Rahandus
mailto:ecomark@ut.ee


Juhendaja nimi,
ruum Deltas

Magistritöö teema (või teemavaldkond) Märkused

Priit Sander

4025

Rahavoogude pikaajaline kasvumäär ettevõtte
väärtuse hindamisel

priit.sander@ut.ee

Ettevõtete riskitaseme ja suuruse seosed Eesti
ettevõtete näitel

Varaklasside valik inflatsioonilises keskkonnas

Lõppväärtuse hindamine ettevõtte väärtuse
hindamisel: Eesti hindamispraktikate analüüs

Optsioonihindamise mudelite kasutamine
metsamaa väärtuse hindamisel

Ülle Pärl

4023

Juhtimise infosüsteemi kasutuse kitsaskohtade
analüüs

Andmete kasutamise
sotsiaalsete aspektide
analüüsi mudeli testimine ja
arendamine

Kriisis (COVID-19, energiakriis ) toimetuleku
analüüs. Muutused ärimudelis ja turukäitumises.

Kestlikkusaruandluse (ESG) koostamine ja mõju

Nii vabatahtlik info
avalikustamine kui EU
direktiivide rakendumisega
seonduvad probleemid

Ülle Pärl

4023

Andmeanalüütiku (arvestusspetsialisti, finantsjuhi,
controlleri ) koostöö ja roll meeskonnas.

Mõõtmissüsteemi loomine ja arendamine
mittetulundus-, loome- ja avalikus sektoris

Maire Nurmet

4022

Vastutustundlike ettevõtete majandusliku edukuse
hindamine

Rahvusvahelise ettevõtluse ja innovatsiooni õppetool

Urmas Varblane
4030

Eesti ettevõtete investeeringud välismaale

Eesti välisomandusega ettevõtete kohandumine
tarneahelate kriisis

Priit Vahter
4035,

Maaja Vadi

Automatiseerimise ja tootlikkuse seosed Eesti
ettevõtete andmete alusel

Ökonomeetriline analüüs, fookus
täpsustatakse koostöös
üliõpilasega

P. Vahter ei osale teemamessil.
Huvi korral kirjutage palun
priit.vahter@ut.ee

mailto:priit.sander@ut.ee
https://majandus.ut.ee/et/teaduskonnast/majandusteaduskonna-tootajate-kontaktid#Rahvusvaheline%20ettev%C3%B5tlus
mailto:priit.vahter@ut.ee


Juhendaja nimi,
ruum Deltas

Magistritöö teema (või teemavaldkond) Märkused

Tiia Vissak

4031

Eksportivate ettevõtete probleemid ja nende
lahendamise võimalused muutuvates ärikesk-
konna tingimustes  (ettevõtte või ettevõtete) näitel

ettevõtted tuleb ise leida,

NB! olen 15. sept. välismaal,
minuga saab ühendust
aadressil tiia.vissak@ut.ee

Rahvusvahelistumise edukuse hindamise praktikad
muutuvates ärikeskkonna tingimustes ... (ettevõtte
või ettevõtete) näitel

Eksportivate ettevõtete  otsustamisloogikad
muutuvates ärikeskkonna tingimustes ... (ettevõtte
või ettevõtete) näitel

Eksportivate ettevõtete  võrgustikusuhted
muutuvates ärikeskkonna tingimustes ... (ettevõtte
või ettevõtete) näitel

Oliver Lukason
4037

Ebaõnnestumise prognoosimine Eesti/Euroopa
ettevõtete näitel

Kvantitatiivne uuring, andmed
juhendajalt, eelistatud artikli
formaat

Maksehäirete prognoosimine ettevõtte X
krediidiportfelli näitel

Kvantitatiivne uuring, eeldab
andmete olemasolu, eelistatud
artikli formaat

Liina
Joller-Vahter
4035

Eesti biotehnoloogiasekrori võimalused ja
arengutakistused (TBD)

Usalduse roll konkurentsieelise loomisel ja
hoidmisel

võiks sobida inimesele, kel
eelnev haridus psühholoogia
valdkonnas

Riigimajanduse ja majanduspoliitika õppetool

Kadri Ukrainski
4016

Avaliku sektori ettevõtete roll
innovatsioonisüsteemis

segameetod

EL innovatsioonipoliitikate võrdlevanalüüs
kvantitatiivne analüüs,
avalikud andmed on olemas

T&A rahastamine: võimalused ja kriitika
segameetod, vajab samuti
seaduste analüüsi

Eesti ettevõtete innovatsioonipotentsiaali
hindamine

Kahele tudengile, sisaldab indeksite
koostamist, kaasjuhendaja EAS-ist,
võimalik töötasu

Ettevõtete innovatsioonitrepp: teooria ja praktika

ETJ/SJ tudengile, kes võtab ka
"Tehnoloogia- ja
innovatsioonipoliitikate" ainet,
intervjuud ettevõtetega

https://majandus.ut.ee/et/teaduskonnast/majandusteaduskonna-tootajate-kontaktid#Riigimajandus


Juhendaja nimi,
ruum Deltas

Magistritöö teema (või teemavaldkond) Märkused

Kadi Timpmann

4015

Müksamise (nügimise) kasutamine X valdkonnas
(nt tervis, keskkond, finants vm)

Kohalike omavalitsuste omavaheline koostöö
Eestis – senine praktika ja arenguvõimalused

Rohepööre Eesti kohalikes omavalitsustes – senine
praktika ja arenguvõimalused

Tudengi pakutud teema kohalike omavalitsuste
rahanduse, kohalike omavalitsuste teenuste
valdkondadest

Diana Eerma

4014

Sotsiaaltulemuse arvestamise võimalused,
tegelikkus ja probleemid (organisatsiooni või
ettevõtte tasandist lähtuvalt)

Turunduse õppetool

Tanel Mehine
4032

E-poodide kasutusmugavuse analüüs

Startup ettevõtete turundusstrateegiad intervjuude/küsitluste baasil

Kristian Pentus

4032

Valimigruppide mõju/erisus pilgujälgimise
uuringus

Võib teha kahe peale

Pakendi disaini optimeerimine neuroturunduse
meetoditega

Eestis populaarsete Tik-toki postituste analüüs
neuroturunduse meetoditega

https://majandus.ut.ee/et/teaduskonnast/majandusteaduskonna-tootajate-kontaktid#Riigimajandus:~:text=dorokhov%40ut.ee-,Turunduse%20%C3%B5ppetool,-Kristian%20Pentus%0A%C3%B5ppetooli

