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РЕФЕРАТ 

 
Анисенко Виктория Владимировна 

«Современные тенденции развития экономической 
транснационализации в мировой хозяйственной системе» 

 
Дипломная работа: 123 с., 10 рис., 10 табл., 104 источника. 

 
Ключевые слова: Экономическая транснационализация, мировое 

хозяйство, международная компания, транснациональная корпорация, 
иностранные инвестиции, внешнеэкономическая деятельность, глобализация, 
международный рынок, международная кооперация, интернационализация, 
представительство, мультинациональная корпорация.  

Объект исследования – процессы экономической 
транснационализации. 

Предмет исследования – экономические отношения, возникающие в 
процессе транснационализации стран и компаний. 

Цель работы – выявить современные тенденции развития 
экономической транснационализации в мировой хозяйственной системе и 
разработать предложение по экономической транснационализации в 
Республике Беларусь. 

Методы исследования: Общенаучные методы (синтез, анализ, 
дедукция и индукция), статистические методы, системный подход, 
абстрактно-логические методы и методы сравнительного анализа.  

Полученные результаты и их новизна: Изучены тенденции развития 
экономической транснационализации в мировой хозяйственной системе. 
Рассмотрены транснациональные корпорации и международные компании, 
присутствующие на территории Республики Беларусь. Выявлены меры, 
которые могут быть предприняты в Республике Беларусь, чтобы вывести 
белорусскую экономику на новый, более высокий технологический уровень 
производства с высокой долей выпуска уникальной сложнотехнологичной 
инвестиционной продукции, способной конкурировать на внешних рынках.  

Область возможного практического применения: Результаты 
работы могут быть использованы в целях улучшения конкурентоспособности 
Республики Беларусь на мировом рынке, а также для привлечения 
транснациональных корпораций для размещения своих филиалов и 
производств на рынке Республики Беларусь. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические и методические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 

 



РЭФЕРАТ 
 

Анісенка Вікторыя Уладзіміраўна 
«Сучасныя тэндэнцыі развіцця эканамічнай 

транснацыяналізацыі ў сусветнай гаспадарчай сістэме» 
 
Дыпломная праца : 123 с., 10 мал., 10 табл., 104 крыніцы. 
 
Ключавыя словы: Эканамічная транснацыяналізацыя, сусветная 

гаспадарка, міжнародная кампанія, транснацыянальная карпарацыя, 
замежныя інвестыцыі, знешнеэканамічная дзейнасць, глабалізацыя, 
міжнародны рынак, міжнародная кааперацыя, інтэрнацыяналізацыя, 
прадстаўніцтва, мультынацыянальная карпарацыя. 

Аб'ект даследавання – працэсы эканамічнай транснацыяналізацыі. 
Прадмет даследавання – адносіны, якія ўзнікаюць ў працэсах 

транснацыяналізацыі краін і кампаній. 
Мэта працы – выявіць сучасныя тэндэнцыі развіцця эканамічнай 

транснацыяналізацыі ў сусветнай гаспадарчай сістэме. 
Метады даследавання: Aгульнанавуковыя метады (сінтэз, аналіз, 

дэдукцыя і індукцыя), статыстычныя метады, сістэмны падыход, абстрактна-
лагічныя метады і метадыпараўнальнага аналізу. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: Вывучаны тэндэнцыі развіцця 
эканамічнай транснацыяналізацыі ў сусветнай гаспадарчай сістэме. 
Разгледжаны транснацыянальныя карпарацыі і міжнародныя кампаніі, 
прысутныя на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Выяўлены меры, якія могуць 
быць прадпрыняты ў Рэспубліцы Беларусь, каб вывесці беларускую 
эканоміку на новы, больш высокі тэхналагічны ўзровень вытворчасці з 
высокай доляй выпуску унікальнай складанатэхналагічнай інвестыцыйнай 
прадукцыі, здольнай канкурыраваць на знешніх рынках. 

Вобласць магчымага практычнага прымянення: Вынікі працы 
могуць быць выкарыстаны ў мэтах паляпшэння канкурэнтаздольнасці 
Рэспублікі Беларусь на сусветным рынку, а таксама для прыцягнення 
транснацыянальных карпарацый для размяшчэння сваіх філіялаў і 
вытворчасцей на рынку Рэспублікі Беларусь. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны 
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а 
ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, 
метадалагічныя і метадычныя становішча і канцэпцыі суправаджаюцца 
спасылкамі на іх аўтараў. 

 
 

 
 
 



ANNOTATION 
 

Viktoryia Anisenka 
«Modern trends of economic transnationalization development in the global 

economy» 
 
Degree paper: 123 p., 10 ill., 10 tab., 104 sources. 
 
Key words: Economic transnationalization, world economy, international 

company, multinational corporation, foreign investment, foreign trade, 
globalization, international market, international cooperation, internationalization, 
multinational corporation. 

Object of research – the processes of economic transnationalization. 
Subject of research – relations arising during the process of 

transnationalization of countries and companies.. 
Objective – to identify the current economic transnationalization 

development in the global economy. 
Research methods: Scientific methods (synthesis, analysis, deduction and 

induction), statistical techniques, methods, system approach, abstract and logical 
methods and methods of comparative analysis. 

The results obtained and their novelty: Studied trends of economic 
transnationalization development in the global economy. Considered transnational 
corporations and international companies present on the territory of the Republic of 
Belarus. Identified measures that can be undertaken in the Republic of Belarus to 
bring the Belarusian economy to a new, higher technological level of production 
with a high share of output unique complex-technical investment products that can 
compete in foreign markets.  

Area of possible practical application: The results of work can be used for 
the finding directions in improvement the competitiveness of Belarus on the world 
market and to attract transnational corporations to place their branches and 
industries in the market of the Republic of Belarus. 

The author of the work confirms that computational and analytical material 
presented in it correctly and objectively reproduces the picture of investigated 
process, and all the theoretical, methodological and methodical positions and 
concepts borrowed from literary and other sources are given references to their 
authors. 

 
 
 

 
 

 


