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ОБШАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Магистерская диссертация: 92 с., 7 рис., 12 табл., 115 библ. назв., 3 прил. 

 

            Ключевые слова: ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ БАНКИ, 

БАНКОВСКИЙ КАПИТАЛ, ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ, СЛИЯНИЕ И 

ПОГЛОЩЕНИЕ, МИРОВАЯ ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА, ИНОСТРАННЫЙ 

КАПИТАЛ, ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК.  

 

 Объект исследования – транснациональные банки, имеющие свои 

подразделения за рубежом и реализующие инновационные банковские 

технологии в условиях глобализации мировой экономики.  

 

 Предмет исследования – современные тенденции 

транснационализации банковского капитала в глобальной экономике.  

 

            Цель исследования: выявление современных тенденций 

транснационализации банковского капитала и оценки влияния процессов 

интернационализации банковской сферы на экономику Республики Беларусь.  

 

            Методы исследования: сравнительного анализа и синтеза, 

функционального и динамического анализа, научных абстракций, дедукции и 

индукции, логически-исторический, графический. 

 

            Результаты исследования прошли научную апробацию в рамках 74-ой 

научно-практической конференции студентов, аспирантов, магистрантов 

Белорусского государственного университета и приняты в печать в «Сборник 

научных статей студентов, аспирантов, магистрантов БГУ». 

 

            Автор работы подтверждает, что приведѐнный в ней аналитический 

материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого 

процесса, а все заимствованные из литературных и других источников 

теоретические и аналитические материалы сопровождаются ссылками на их 

авторов. 

 

 

 

 

 

 



 

АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ 

 

Магiстарская дысертацыя: 92 с., 7 мал., 12 табл., 115 бiбл. назв., 3 дадаткi. 

 

            Ключавыя словы: ТРАНСНАЦЫЯНАЛЬНЫЯ БАНКI, БАНКАУСКI 

КАПIТАЛ, IНТЭРНАЦЫЯНАЛIЗАЦЫЯ, ЗЛIЦЦЕ I ПАГЛЫНАННЕ, 

СУСВЕТНАЯ ФIНАНСАВАЯ СIСТЭМА, ЗАМЕЖНЫ КАПIТАЛ, 

ФIНАНСАВЫ РЫНАК.  

 

 Аб’ект даследавання – транснацыянальныя банкi, якiя маюць свае 

падраздзялення за мяжой i якiя рэалiзуюць iнавацыйныя банкаўскiя 

тэхналогii ва ўмовах глабалiзацыi сусветнай эканомiкi.  

 

 Прадмет даследвання – сучасныя тэндэнцыi транснацыяналiзацыi 

банкаўскага капiталу ў глабальнай эканомiцы.  

 

            Мэта даследвання: выяўленне сучасных тэндэнцый 

транснацыяналiзацыi банкаўскага капiталу i ацэнкi ўплыву працэсаў  

iнтэрнацыяналiзацыi банкаўскай сферы на эканомiку Рэспублiкi Беларусь.  

 

            Метады даследавання: параўнальнага аналiзу i сiнтэзу, 

функцыянальнага i дынамiчнага аналiзу, навуковых абстракцый, дэдукцыi i 

iндукцыi, лагiчна-гiстарычны, графiчны. 

 

            Вынiкi даследвання прайшлi навуковую апрабацыю ў рамках 74-ай 

навукова-практычнай канферэнцыi студэнтаў, аспiрантаў, магiстрантаў 

Беларускага дзяржаўнага унiверсiтэта i прыняты да друку ў «Зборнiк 

навуковых артыкулаў студэнтаў, аспiрантаў, магiстрантаў БДУ». 

 

            Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ѐй аналітычны матэрыял 

правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 

запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя і аналітычныя 

матэрыялы суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.  

 

 

 

 

 

 



 

GENERAL DESCRIPTION OF WORK 

 

Master's thesis: 92 p., 7 fig., 12 tables,115 references, 3 appendices  

 

Keywords: TRANSNATIONAL BANKS, BANKING CAPITAL, 

INTERNATIONALIZATION, MERGERS AND ACQUISITIONS, WORLD 

FINANCIAL SYSTEM, FOREIGN CAPITAL, FINANCIAL MARKET. 

 

 

Object of research – transnational banks that have their divisions abroad and 

implement innovative banking technologies in the context of the globalization of 

the world economy. 

 

Subject of research – current trends in the transnationalization of banking capital in 

the global economy. 

 

Purpose: identification of modern trends in the transnationalization of banking 

capital and assessment of the impact of internationalization of the banking sector 

on the economy of the Republic of Belarus. 

 

Methods of research: comparative analysis and synthesis, functional and dynamic 

analysis, scientific abstractions, deduction and induction, logical-historical, 

graphic. 

 

The results obtained were scientifically tested within the framework of the 74th 

scientific-practical conference of students, graduate students, undergraduates of the 

Belarusian State University and accepted for publication in the "Collection of 

scientific articles of students, graduate students, undergraduates of BSU". 

 

The author of the thesis confirms that the analytical material presented in it 

correctly and objectively reflects the state of the process under investigation, and 

all theoretical and analytical materials taken from literary and other sources are 

accompanied by the references to their authors. 

 

 

             

 


