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1. Paslaugų sektoriaus įmonės „X“ veiklos efektyvumo dinaminė analizė 

2. Pramonės įmonės „X“ veiklos efektyvumo analizė 

3. Prekių pardavimų asortimento įtakos įmonės veiklos efektyvumui analizė 

4. Smulkaus ir vidutinio verslo veiklos analizė COVID-19 pandemijos sąlygomis 

5. „X“ įmonės veiklos rezultatų analizė mokesčių pokyčių sąlygomis 

6. Rizikos ir pelningumo valdymo analizė X įmonės pavyzdžiu 

7. Inovacijų įtakos „X“ įmonės veiklos efektyvumui vertinimas 

8. Investicinio portfelio struktūros analizė pensijų kaupimo fonduose 

9. Darbuotojų įgalinimo sistemos poveikis „X“ įmonės veiklos efektyvumui 

10. Importo/Eksporto pokyčių analizė ir įtaka „X“ įmonės veiklos rezultatams COVID-19 

pandemijos sąlygomis 

11. Komercinių bankų veiklos efektyvumo lyginamoji analizė 

12. Lizingo paslaugas teikiančių bendrovių veiklos vertinimas ir palyginamoji analizė 

13. Sezoniškumo įtakos prekybinės įmonės „X“ veiklos rezultatams analizė 

14. Eksporto įmonių veiklos efektyvumo lyginamoji analizė  

15. Logistinės įmonės veiklos analizė ir perspektyvos  

16. Gyvybės draudimo įmonės įmokų ir išmokų dinaminė analizė  

17. Verslo aplinkos pokyčių įtakos kurorte veikiančios įmonės „X“ veiklai vertinimas 

18. Finansavimo šaltinių pritraukimas į Startuolių įmones ir plėtros galimybės 

19. Darbo apmokėjimo ir darbo našumo priklausomybės analizė gamybinėje įmonėje 

20. Jūrų uosto įmonės retrospektyvinė ir perspektyvinė veiklos analizė 

21. Elektroninio verslo veiklos analizė COVID-19 pandemijos sąlygomis ir perspektyvos 

22. „X“ įmonės veiklos analizė ir perspektyvos tvarios ekonomikos kontekste 

23. Socialinio verslo plėtros tendencijų vertinimas Klaipėdos mieste (regione) 

24. Skaitmenizavimo procesų taikymas „X“ įmonės veikloje ir perspektyvų vertinimas  

25. Koncertinės įstaigos „Klaipėdos koncertų salė“ veiklos ypatumai ir į pokyčius orientuotų 

ateities veiklos galimybių analizė 

26. Kultūros centro „Žvejų rūmai“ veiklos ypatumai ir į pokyčius orientuotų ateities veiklos 

galimybių analizė 

27. Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos veiklos ypatumai ir į pokyčius orientuotų ateities 

veiklos galimybių analizė 

28. Sveikatos stiprinimo paslaugų Klaipėdos mieste poreikio vertinimas 

29. Jaunų žmonių dalyvavimo Klaipėdos mieste vykstančiuose procesuose tyrimas 

30. Klaipėdos jaunimo įsitraukimo į savanorišką veiklą vertinimas 


