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 Розробка рекомендацій і обґрунтування запропонованих проектних 

заходів, які покращать організацію праці в АТ «АвтоКрАЗ», створять умови для 

його ефективного функціонування і розвитку господарської діяльності, а також 

покращать умови праці управлінського персоналу і раціональне використання 

робочого часу менеджерів. А головне - збільшать прибуток підприємства і 

зміцнять його позиції на ринках України і світу.

Ключові слова: техніко-економічний аналіз, економіко-математичні методи,

функціонування і розвиток господарської діяльності.  


