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АНОТАЦІЯ 

    У роботі викладено теоретично-методичні засади адаптації підприємств при виході на 
зовнішні ринки. Проведений аналіз експортної діяльності машинобудівної галузі. 
Проаналізовано фінансово-господарську діяльність підприємства та положення щодо 
охорони праці на підприємстві.
    Проведено  SWOT-аналіз, побудована матриця та зроблена оцінка ефективності 
зовнішньоекономічної діяльності ПрАТ «АвтоКрАЗ». Розроблені актуальні пропозиції
щодо формування механізму зовнішньоекономічної адаптації підприємства до 
євроінтеграційних умов.

   Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність підприємства, ефективність, експорт, 
механізм, євроінтеграційний процес, адаптація.

                                                        SUMMARY                                                                        

    In the thesis the theoretical and methodical principles of adaptation of
enterprises when entering foreign markets are described. The analysis of export
activity of the machine-building industry was carried out. The financial-economic
activity of the enterprise and the provisions on occupational safety at the enterprise
are analyzed.  
     A SWOT-analysis was carried out, a matrix was constructed and an
valuation of the efficiency of foreign-economic activity of PJSC "AvtoKrAZ" was
made. The actual proposals on the formation of the mechanism of foreign
economic adaptation of the enterprise to the European integration conditions have
been developed.

Key words: foreign economic activity of enterprise, efficiency, export,
mechanism, eurointegration process, adaptation.


