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РЕФЕРАТ 

Объем дипломной работы составляет 61 страница. 

В дипломной работе 31 иллюстрация, 2 таблицы, 18 приложений, 4 
электронных приложения, 57 источников. 

Ключевые слова: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ, 
ФИНАНСОВАЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ, ИНОСТРАННЫЕ 
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, 
ФОНДОВАЯ БИРЖА, АКЦИИ, ГЛОБАЛЬНЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ 
РАСПИСКИ. 

Объект исследования – производственная и финансовая 
интернационализация компаний. 

Предмет исследования – сходства и различия процессов производственной и 
финансовой интернационализациикомпаний развитых и развивающихся 
стран. 

Цель работы –исследоватьсходства и различияпроцессов производственной и 
финансовой интернационализации компаний развитых и развивающихся 
стран для определения направлений долгосрочного устойчивого развития 
финансового и инвестиционного рынков развивающихся стран. 

Методы проведения работы: анализ, аналогия, дедукция, классификация, 
моделирование, метод обобщения, синтез. 

Полученные результаты: определенысходства и различия процессов 
производственной и финансовой интернационализации компаний развитых и 
развивающихся стран, которые лягут в основу ориентировдолгосрочного 
устойчивого развития финансового и инвестиционного рынков 
развивающихся стран. 

В течение последних 20 лет развивающиеся страны ускорили экономическое 
развитие, в частности, компании этих стран постоянно увеличивают долю 
участия на мировых финансовых рынках. Развитие финансового и 
инвестиционного рынков развивающихся стран должно осуществляться на 
основе опыта развитых стран. Поэтому тема работы является особенно 
актуальной при определении направлений сближения развитых и 
развивающихся стран по уровню развития финансовых и инвестиционных 
рынков. 

Автор гарантирует самостоятельность выполнения дипломной работы.  
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РЭФЕРАТ 

Аб'ёмдыпломнайпрацыскладае 61старонка. 

У дыпломнайпрацы 31 ілюстрацыя, 2 табліцы, 18 прыкладанняў, 4 
электронных прыкладання, 57крыніц. 

Ключавыясловы: ВЫТВОРЧАЯ ІНТЭРНАЦЫЯНАЛІЗАЦЫЯ, 
ФІНАНСАВАЯ ІНТЭРНАЦЫЯНАЛІЗАЦЫЯ, ЗАМЕЖНЫЯ ФІНАНСАВЫЯ 
АКТЫВЫ, ПРАМЫЯ ЗАМЕЖНЫЯ ІНВЕСТЫЦЫІ, ФОНДАВАЯ БІРЖА, 
АКЦЫІ, ГЛАБАЛЬНЫЯ ДЭПАЗІТАРНЫЯ РАСПІСКІ. 

Аб'ектдаследавання - вытворчая і фінансаваяінтэрнацыяналізацыякампаній. 

Прадметдаследавання - падабенства і адрозненніпрацэсаўвытворчай і 
фінансавайінтэрнацыяналізацыікампанійразвітых і развіваючыхсякраін. 

Мэта работы - пазначыцьпадабенства і адрозненніпрацэсаўвытворчай і 
фінансавайінтэрнацыяналізацыікампанійразвітых і развіваючыхсякраін для 
вызначэннянапрамкаўдоўгатэрміновагаўстойлівагаразвіццяфінансавага і 
інвестыцыйнагарынкаўразвіваючыхсякраін. 

Метадалогія: аналіз, аналогія, дэдукцыя, класіфікацыя, мадэляванне, 
метадабагульнення, сінтэз. 

Атрыманыявынікі: 
вызначаныпадабенстваіадрозненніпрацэсаўвытворчайіфінансавайінтэрнацыя
налізацыікампанійразвітыхіразвіваючыхсякраін, 
якіябудуцьпакладзеныўасновуарыенціраўдоўгатэрміновагаўстойлівагаразвіц
цяфінансавагаіінвестыцыйнагарынкаўразвіваючыхсякраін. 

Напрацягуапошніх 20 
гадоўразвіваючыесякраіныпаскорыліэканамічнаеразвіццё, упрыватнасці, 
кампаніігэтыхкраінпастаяннапавялічваюцьдолюўдзелунасусветныхфінансав
ыхрынках. 
Развіццёфінансавагаіінвестыцыйнагарынкаўразвіваючыхсякраінпавіннаажыц
цяўляццанаасновевопытуразвітыхкраін. 
Тамутэмапрацыз'яўляеццаасабліваактуальнайпрывызначэннінапрамкаўзбліжэ
нняразвітыхіразвіваючыхсякраінпаўзроўніразвіццяфінансавыхіінвестыцыйны
хрынкаў. 

Аўтаргарантуесамастойнасцьвыкананнядыпломнайпрацы.  



4 
 

ABSTRACT 

The volume of the thesis is 61 pages. 

The work contains 31 illustrations, 2 tables, 18 applications, 4 electronic 
applications and 57 sources. 

Keywords: REAL INTERNATIONALIZATION, FINANCIAL 
INTERNATIONALIZATION, FOREIGN FINANCIAL ASSETS, FOREIGN 
DIRECT INVESTMENT, STOCK EXCHANGE, SHARES, GLOBAL 
DEPOSITARY RECEIPT. 

Object of research – real and financial internationalization of companies. 

Subject of research - similarities and differences of the processes of real and 
financial internationalization of companies in developed and developing countries. 

Purpose –to explore similarities and differences of the processes of real and 
financial internationalization of companies in developed and developing countries 
to guide long-term sustainable development of the financial and investment 
markets in developing countries. 

Methodology: analysis, analogy, deduction, classification, modeling, 
generalization and synthesis. 

Results: identified similarities and differences of the processes of real and financial 
internationalization of companies in developed and developing countries, which 
will form the basis of long-term targets of sustainable development of the financial 
and investment markets in developing countries. 

Over the past 20 years developing countries have accelerated economic 
development, in particular, companies in these countries are constantly increasing 
market share in the global financial markets. The development of financial and 
investment markets in developing countries should be based on the experience of 
developed countries. Therefore the topic of the diploma thesis is particularly 
relevant in determining the direction of convergence between developed and 
developing countries in terms of financial and investment markets. 

The author guarantees the independence of the work.  
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