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РЕФЕРАТ 

 
 

Дипломная работа: 58 с., 10 табл., 41 источник.  
 

ЭКОНОМИКА, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА, ИНВЕСТИЦИИ, 
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ, СТРАТЕГИЯ, 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 
Объект исследования –  транснациональная корпорация как феномен 

международной экономики. 
Предмет исследования – влияние транснациональных корпораций на 

экономику Республики Беларусь и экономическую политику белорусского 
государства. 

Цель исследования – анализ последствий влияния транснациональных 
корпораций на экономическую политику белорусского государства и 
перспектив развития транснациональных корпораций в Республике Беларусь.  

Методы исследования: методы сравнительного анализа, средних 
величин, факторного анализа, индексный, цепных подстановок, графический, 
группировок и систематизации.  

 
Дипломная работа посвящена рассмотрению теоретических основ 

влияния транснациональных корпораций на экономику страны и 
экономическую политику государства; проведен анализ влияния 
транснациональных корпораций на экономику и экономическую политику 
Республики Беларусь; выявлены перспективы развития транснациональных 
корпораций 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.  
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РЭФЕРАТ 
 
 

Дыпломная работа: 58 с., 10 табл., 41 крыніцы.  
 
ЭКАНОМІКА, ЭКАНАМІЧНАЯ ПАЛІТЫКА, ІНВЕСТЫЦЫІ, 

ТРАНСНАЦЫЯНАЛЬНЫЯ КАРПАРАЦЫІ, СТРАТЭГІЯ, ЭФЕКТЫЎНАСЦЬ 
 
Аб'ект даследавання – транснацыянальная карпарацыя як феномен 

міжнароднай эканомікі. 
Прадмет даследавання – ўплыў транснацыянальных карпарацый на 

эканоміку Рэспублікі Беларусь і эканамічную палітыку беларускай дзяржавы. 
Мэта даследавання – аналіз наступстваў ўплыву транснацыянальных 

карпарацый на эканамічную палітыку беларускай дзяржавы і перспектыў 
развіцця транснацыянальных карпарацый ў Рэспубліцы Беларусь.  

Метады даследавання: метады параўнальнага аналізу, сярэдніх 
велічынь, факторного аналізу, індэксны, ланцужных подстановок, графічны, 
груповак і сістэматызацыі.  

 
Дыпломная праца прысвечана разгледжанню тэарэтычных асноў ўплыву 

транснацыянальных карпарацый на эканамічную палітыку і эканоміку 
дзяржавы; праведзены аналіз ўплыву транснацыянальных карпарацый на 
эканамічную палітыку дзяржавы, эканоміку Рэспублікі Беларусь; выяўлены 
перспектывы развіцця транснацыянальных карпарацый ў Рэспубліцы 
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. 
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ABSTRACT 
 
 

Degree work contains 58 pages, 10 tables, 41 used sources.  
 
ECONOMY, ECONOMIC POLICY, INVESTMENTS, MULTINATIONAL 

CORPORATIONS, STRATEGY, EFFICIENCY 
 
The object of research is transnational corporation as a phenomenon of the 

international economy. 
The subject of research is the influence of transnational corporations on the 

economy of the Republic of Belarus and the economic policy of the Belarusian state. 
The purpose of research is analysis of the consequences of the  transnational 

corporations influence on the economic policy of the Belarusian state and prospects 
for the development of transnational corporations in the Republic of Belarus.  

Methods: methods of the comparative analysis, average sizes, factorial 
analysis, index, chain substitutions, graphic, groups and systematization.  

 
Degree work is devoted to theoretical basics of influence of multinational 

corporation ̆ on economic policy and economy of the state are covered; the analysis 
of influence of multinational corporation ̆ on economic policy of the state, economy 
of Republic of Belarus is carried out; the prospects of development of multinational 
corporation ̆ in Republic of Belarus are revealed. 

 
The author of the degree work confirms that it is given in the settlement and 

analytical materials correctly and objectively reflects the state of the test process, 
and all borrowed from the literature and other sources of theoretical and 
methodological principles and concepts are accompanied by references to their 
authors.  
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