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РЕФЕРАТ 

 
Довнар Эльвира Леонидовна 

 
«Современные процессы транснационализации  

в мировой экономике» 
 

Дипломная работа: 65с, 5 табл., 60 источников. 
 
Ключевые слова: ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ, 

ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ, ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, 
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ, 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ, ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ 
КОРПОРАЦИИ. 

Объект исследования: развитие процесса транснационализации в 
мировой экономике. 

Методы исследования: сравнительного анализа и синтеза, 
функционального и динамического анализа, научных абстракций, дедукции и 
индукции, логически-исторический, графический. 

Полученные результаты: определены место и роль 
транснациональных корпораций на мировом рынке; дана характеристика 
финансовому преимуществу транснациональных компаний; рассмотрены 
особенности функционирования транснационализации на современном этапе; 
выявлены особенности транснационализации в Республике 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 
 

Доўнар Эльвiра Леанiдаўна 
 

«Сучасныя працэсы транснацыяналпацыі ў сусветнай эканоміцы» 
 

Дыпломная праца : 65 с, 5 табл , 60 крынiц. 
 

Ключавыя словы: ТРАНСНАЦЫЯНАЛЬНАЯ КАМПАНIЯ, 
ТРАНСНАЦЫЯНАЛІ3АЦЫЯ, ПРАМЫЯ ЗАМЕЖНЫЯ ІНВЕСТЫЦЫІ, 
ГЛАБАЛІ3АЦЫЯ, ГЛАБАЛЬНЫЯ КАМПАНІІ, ШМАТНАЦЫЯНАЛЬНЫЯ 
КАРПАРАЦЫІ, IНТЕРНАЦЫЯНАЛЬНЫЯ КАРПАРАЦЫЯ. 
 

Аб'ект даследавання: развiццё працэсу транснацыяналiзацыi у 
сусветнай эканомiцы. 

Метады даследавання: параўнальнага аналiзу i сiнтэзу, 
функцыянальнага i дынамiчнага аналiзу ,навуковых абстракцый , дэдукцыi i 
iндукцыi , лагiчна- гiстарычны , графiчны. 

Атрыманыя вынiкi: вызначаны месца i роля транснацыянальных 
карпарацый на сусветным рынку; дадзена характарыстыка фiнансавай 
перавазе транснацыянальных кампанiй; разгледжаны асаблiвасцi 
функцыянавання транснацыяналiзацыi на сучасным этапе; выяўлены 
асаблiвасцi транснацыяналiзацыі ў Рэспублiцы Беларусь. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ей разлiкова - аналiтычны 
матэрыял правiльна i аб'ектыўна адлюстроувае стан доследнага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з лiтаратурных i iншых крынiц тэарэтычныя, метадалагiчныя i 
метадычныя становішчы i канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамi на ix 
аўтара. 



ANNOTATION 
 

Dovnar Elvira Leonidovna 
 

«Modern processes of transnationalization of the world economy» 
 

Degree paper: 65p., 5 tab., 60 sources. 
 
Keywords: TRANSNATIONAL COMPANIES, 

TRANSNATIONALIZATION,       FOREIGN       DIRECT       
INVESTMENT, GLOBALIZATION, GLOBAL COMPANIES, MULTINATIONAL 
CORPORATIONS, INTERNATIONAL CORPORATIONS. 

Object of research - Development of the process of transnationalization in the 
global economy. 

Research methods: comparative analysis and synthesis, functional and dynamic 
analysis, scientific abstractions, deduction and induction, graphical. 

Obtained results: the place and role of transnational corporations in the global 
market; the characteristics of the financial benefits of transnational companies; the 
features of the functioning of transnationalisationat the present stage; the features of 
transnationalization in 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 . 


