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Відповідно до вказаної мети поставлені й послідовно розв’язані наступні 

завдання:

розглянуто основні типи організаційних структур;

приведена  загальна характеристика діяльності компанії;

проведені розрахунки техніко-економічних показників діяльності компанії 

«КВБЗ»;

проведений фінансовий аналіз діяльності підприємства;

проведений  аналіз  фінансового  стану  підприємства;досліджена 

організаційна структура ПАТ «КВБЗ» ;

представлена удосконалена структура управління.

проведено економіко-математичне моделювання;

проведені розрахунки економічної ефективності впровадження проектних 

заходів;

зазначені  методи  проведення  заходів  щодо  охорони  праці  в 

підприємствоовій компанії.
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