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РЕФЕРАТ  

 

Объем дипломной работы: 96 страниц; 

Количество приложений: 12; 

Количество использованных источников: 92. 

Перечень ключевых слов: корпорация, транснациональная 

корпорация, конкурентоспособность, инновации, прямые иностранные 

инвестиции, РБ, ЕС, ЕАЭС, НИОКР, феномен кризисного трансферта, 

финансовая устойчивость. 

Объект исследования: транснациональная корпорация. 

Предмет исследования: взаимодействие транснациональной 

корпораций  и Республики Беларусь и методы оценки влияния 

транснациональных корпораций на национальную экономику.  

Цель работы: сформировать адекватный механизм оценки воздействия 

ТНК на национальную экономику.  

Основные методы исследования: анализ, дедукция, сравнительный 

метод, графический метод, метод математического моделирования, метод 

научной абстракции. 

Главные выводы: 

 В настоящее время ТНК является наиболее мощными и финансово 

устойчивыми игроками на мировой арене, постоянно расширяющим как свою 

рыночную, так и нерыночную власть. ТНК имеет специфические цели, 

используют связь со страной происхождения, и оказывает существенное 

воздействие на страну базирования. Реализация феномена кризисного 

трансферта обосновывает необходимость контроля и регулирования 

деятельности ТНК; 

 Взаимодействие ТНК и Республики Беларусь в настоящее время 

имеет как политические, так и экономические преграды, уменьшение которых 

возможно лишь в случае формирования гибкой и целенаправленной 

инвестиционной политики, которая также поможет адаптироваться к 

процессам глобализации. Свои выгоды и издержки сулит   экономическая 

интеграция, как с компаниями ЕС, так и с компаниями  ЕАЭС и  Китая. Так 

или иначе, решение стоящих перед Республикой Беларусь проблем лежит в 

либерализации экономики и экономической интеграции. 

 Определить характер взаимодействия ТНК и национальной 

экономики возможно путём оценки её влияния на отдельные фирмы и отрасли 

экономики. Таким образом, проведя, анализ на основе нескольких примеров 

можно оценить общий характер влияния. В данной работе предоставлено 

несколько методик, которые позволят как предугадать влияние ТНК на 

национальный бизнес, так и оценить его постфактум.  

Работа над дипломной работой выполнялась самостоятельно, все 

приведенные в списке использованной литературы источники и ссылки на них 

по тексту работы являются достоверными. 
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РЭФЕРАТ 

 
Аб'ём дыпломнай работы: 96 старонак; 

Колькасць дададкаў: 12; 

Колькасць выкарыстаных крыніц: 92. 

Пералік ключавых слоў: карпарацыя, транснацыянальная карпарацыя, 

канкурэнтаздольнасць, інавацыі, прамыя замежныя інвестыцыі, РБ, ЕС, ЕАЭС, 

НДВКП, феномен крызіснага трансферту, фінансавая ўстойлівасць. 

Аб'ект даследавання: транснацыянальная карпарацыя. 

Прадмет даследавання: узаемадзеянне транснацыянальнай 

карпарацый і Рэспублікі Беларусь і метады ацэнкі ўплыву транснацыянальных 

карпарацый на нацыянальную эканоміку. 

Мэта работы: сфарміраваць адэкватны механізм ацэнкі ўздзеяння ТНК 

на нацыянальную эканоміку. 

Асноўныя метады даследавання: аналіз, дэдукцыя, параўнальны 

метад, графічны метад, метад матэматычнага мадэлявання, метад навуковай 

абстракцыі. 

Галоўныя вынікі: 

• У цяперашні час ТНК з'яўляецца найбольш магутнымі і фінансава 

ўстойлівымі ігракамі на сусветнай арэне, пастаянна пашыраюць як сваю 

рыначную, так і нярыначную ўладу. ТНК маюць спецыфічныя мэты, 

выкарыстоўваюць сувязь з краінай паходжання, і аказваюць істотны ўплыў на 

краіну базавання. Рэалізацыя феномену крызіснага трансферту абгрунтоўвае 

неабходнасць кантролю і рэгулявання дзейнасці ТНК; 

• Узаемадзеянне ТНК і Рэспублікі Беларусь у цяперашні час мае як 

палітычныя, так і эканамічныя перашкоды, памяншэнне якіх магчыма толькі ў 

выпадку фармавання гнуткай і мэтанакіраванай інвестыцыйнай палітыкі, якая 

таксама дапаможа адаптавацца да працэсаў глабалізацыі. Свае выгады і 

выдаткі абяцае эканамічная інтэграцыя  як з кампаніямі ЕС, так і з кампаніямі 

ЕАЭС і Кітая. Так ці інакш, рашэнне праблем якія стаяць перад Рэспублікай 

Беларусь ляжыць у лібералізацыі эканомікі і эканамічнай інтэграцыі. 

• Вызначыць характар узаемадзеяння ТНК і нацыянальнай эканомікі 

магчыма шляхам ацэнкі яе ўплыву на асобныя фірмы і галіны эканомікі. Такім 

чынам, правёўшы аналіз на аснове некалькіх прыкладаў можна 

ахарактарызаваць агульны характар ўплыву. У дадзенай рабоце прадстаўлена 

некалькі методык, якія дазволяць як прадбачыць ўплыў ТНК на нацыянальны 

бізнэс, так і ацаніць яго постфактум. 

Праца над дыпломнай работай выконвалася самастойна, усе 

прыведзеныя ў спісе выкарыстанай літаратуры крыніцы і спасылкі на іх па 

тэксту работы з'яўляюцца пэўнымі. 
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ABSTRACT 

 
The volume of the graduate work: 96 pages; 

Number of enclosers: 12; 

Number of used sources: 92. 

List of key words: corporation, transnational corporation, competitiveness, 

innovation, foreign direct investment, the Republic of Belarus, the EU, the EAEC, 

research and development, the phenomenon of the transfer of the crisis, financial 

stability. 

The object of study: Transnational Corporations. 

Subject of study: the interaction of transnational corporations and the 

Republic of Belarus and the assessment methods of influence of transnational 

corporations on the national economy. 

Objective: To create an adequate mechanism for assessing the impact of 

TNCs on the domestic economy. 

Basic research methods: analysis, deduction, comparative method, graphic 

method, mathematical modeling, the method of scientific abstraction. 

The main conclusions: 

• Currently, TNСs' are the most powerful and financially stable players on the 

world stage, that constantly expand both their market and non-market power. TNC 

have specific goals and also use links with the government, and have  significant 

impact on the hosting country. Realization of the phenomenon of transfer of the 

crisis justifies the necessity of control and regulation of the activities of TNCs’; 

• The interaction of TNCs’ and the Republic of Belarus has both political and 

economic barriers, reduction of which is possible only in the case of forming a 

flexible and targeted investment policy, which will also help to adapt to the 

globalization process. The economic integration with EU, EAEC and Chineese 

companies has its benefits and costs. Anyway, resolving of the problem that 

Republic of Belarus is facing today lies in economic liberalization and economic 

integration. 

• Determination of the nature of the interaction between TNCs’ and the 

national economy is possible by evaluating its effect on individual firms and 

industries. Thus, analysis of few examples of such interaction can evaluate the 

general character of the impact. This diploma provides several methods, that allow 

both to predict the impact of TNCs’ on the national business and to assess its after 

the event. 

The work over the graduate work was done on my own, all sources from the 

list of the used literature and references are authentic. 

 
 


