
РЕФЕРАТ 
Ситник Екатерины Викторовны 

Тема: Современные технологии рекрутинга и их применение в процессе 
совершенствования деятельности кадровых агентств Республики Беларусь. 

Ключевые слова: КАДРОВОЕ АГЕНТСТВО, РЕКРУТИНГ, 
СОЦИАЛЬНЫЙ РЕКРУТИНГ, РЕКРУТИНГОВЫЕ УСЛУГИ, ПЕРСОНАЛ, 
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ. 

Актуальность. Главным результатом формирования и развития 
белорусского  рекрутингового рынка стал тот факт, что оказываемые 
кадровыми агентствами услуги по поиску и подбору кадров стали считаться 
одним из приоритетных источников найма персонала, а рекрутинг — 
привлекательной сферой предпринимательской деятельности.  

До настоящего времени не разработан научный подход к организации 
рекрутингового бизнеса в Республике Беларусь.  

В практических исследованиях акцент делается только на отдельные 
аспекты рассматриваемой проблемы, а использование зарубежных методик без 
учета условий белорусской экономической реальности приводит к снижению 
эффективности работы кадровых агентств Республики Беларусь.  

Цель дипломной работы — разработка предложений по 
совершенствованию деятельности кадровых агентств Республики Беларусь в 
условиях применения современных технологий рекрутинга как эффективного 
процесса поиска, подбора и отбора кадров. 

Предметом исследования являются принципы и методы организации 
работы кадровых агентств Республики Беларусь по поиску, подбору и отбору 
кадров. Объектом исследования являются кадровые агентства Республики 
Беларусь. 

При написании дипломной работы использовалась следующая 
методологическая основа исследования: методы сравнения, обобщения, 
аналогии, описания; метод анализа документов и группировки источников; 
графические и табличные приемы. 

Практическая значимость проведенного исследования состоит в том, 
что предлагаемые рекомендации и пути совершенствования деятельности 
кадровых агентств Республики Беларусь представляют практический интерес 
для их руководителей и сотрудников. 

Структура и объем дипломной работы. Дипломная работа состоит из 
введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и 
литературы, а также включает 1 таблицу. Общий объем работы — 78 страниц. 
Из них: список источников и литературы — 6 (72 наименования), реферат на 
русском, белорусском и английском языках — 3. 
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Актуальнасць. Галоўным вынікам фарміравання і развіцця беларускага 
рэкрутынгавага рынку стаў той факт, што паслугі кадравых агенцтваў па 
пошуку і падборы кадраў сталі лічыцца аднымі з асноўных крыніц наймання 
персаналу, а рэкрутынг — прывабнай сферай прадпрымальніцкай дзейнасці. 

Дагэтуль не распрацаваны навуковы падыход да арганізацыі 
рэкрутынгавага бізнесу ў Рэспубліцы Беларусь.  

У практычных даследаваннях рэкрутынгавага бізнесу акцэнт робіцца 
толькт на асобныя аспекты разгляданай праблемы, а выкарыстанне замежных 
методык без уліку ўмоў беларускай эканамічнай рэальнасці прыводзіць да 
зніжэння эфектыўнасці працы кадравых агенцтваў Рэспублікі Беларусь. 

Мэта дыпломнай работы — распрацоўка прапаноў па ўдасканаленні 
дзейнасці кадравых агенцтваў Рэспублікі Беларусь ва ўмовах ужывання 
сучасных тэхналогій рэкрутынгу як эфектыўнага працэсу пошуку, падбору і 
адбору кадраў.  

Прадметам даследавання з’яўляюцца прынцыпы і метады арганізацыі 
працы кадравых агенцтваў Рэспублікі Беларусь па пошуку,  падборы і адборы 
кадраў. Аб’ектам даследавання з’яўляюцца кадравыя агенцтвы Рэспублікі 
Беларусь.  

Пры напісанні дыпломнай работы выкарыстоўвалася наступная 
метадалагічная аснова даследавання: метады параўнання, абагульнення, 
аналогіі, апісання; метад аналізу дакументаў і групоўкі крыніц; графічныя і 
таблічныя прыёмы. 

Практычная значнасць праведзенага даследавання палягае ў тым, што 
прапанаваныя напрамкі і шляхі ўдасканалення дзейнасці кадравых агенцтваў 
Рэспублікі Беларусь ўяўляюць практычную цікавасць для іх кіраўнікоў і 
супрацоўнікаў. 

Структура і аб’ём дыпломнай работы. Дыпломная работа складаецца з 
уводзін, трох глаў, заключэння, спіса скарыстаных крыніц і літаратуры, а 
таксама ўтрымлівае 1 табліцу. Агульны аб’ём работы — 78 старонак. З іх: спіс 
крыніц і літаратуры — 6 (72 назвы), рэферат на рускай, беларускай і ангельскай 
мовах — 3. 
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Relevance. The main result of formation and development of the Belarusian 
recruiting market was the fact that the services in selection rendered by recruitment 
agencies began to be considered as one of the main sources of hiring of personnel, 
and recruiting — the attractive sphere of  business activity.  

Scientific approach to the organization of recruiting business in Republic of 
Belarus isn’t developed still.  

In practical researches of recruiting business the emphasis is placed only on 
separate aspects of the considered problem and use of foreign techniques without 
conditions of the Belarusian economic reality leads to decrease in overall 
performance of the Belarusian recruitment agencies and recruiting organizations. 
Thus, all above demands theoretical and practical judgment, carrying out research. 

The purpose of the project — development and the offer of recommendations 
for the effective organization of work of recruitment agencies of Republic of Belarus, 
and also improvement of their activity in the conditions of application of modern 
technologies of recruiting as effective process of search, selection and selection of 
human resources.  

The subject of research are the principles and methods of the organization of 
work of recruitment agencies of Republic of Belarus on search, selection and 
selection of human resources. The object of research are recruitment agencies of  
Republic of  Belarus. 

In writing of the project the following methodological basis of research was 
used: comparison, generalization, analogy, description and analysis. 

The practical importance is that the offered ways of improvement are the 
practical interest for the heads and for the staff of the Belarusian recruitment 
agencies. 

Structure and volume of the project. The project consists of introduction, 
three heads, the conclusion, the list of the used sources and literature, and also 
includes 1 table. The total amount of work — 78 pages. From them: the list of 
sources and literature — 6 (72 names), the abstract in the Russian, Belarusian and 
English languages — 3 agencies. 

 
 


