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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА, ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕ Р СОНАЛОМ , Т РАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КО РПО РАЦИИ , 
КОММУНИКАЦИЯ С СОТРУДНИКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ, РЫНОК ТРУДА, 
КОММУНИКАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ.  

Объект исследования – коммуникация с персоналом в условиях 
глобализации. Предмет исследования – коммуникативные технологии 
управления персоналом в условиях глобализации.  

Цель магистерской диссертации – выделить коммуникативные проблемы 
в транснациональных IT-компаниях разных типов и предложить рекомендации 
по отбору сотрудников для международных IT-компаний, работающих на 
территории Беларуси.  

Задачи исследования: рассмотреть транснациональные компании в 
качестве драйверов глобализации ; проанализировать изменения 
организационной культуры в условиях глобализации; определить основные 
структурные виды современных транснациональных компаний (далее –ТНК); 
выявить основные социокультурные факторы управления персоналом в ТНК; 
выделить основные коммуникативные барьеры в транснациональных 
корпорациях и предложить способы их решения; определить трансформацию 
традиционных стандартов управления персоналом в условиях глобализации; 
выявить коммуникативные проблемы и преимущества удаленной работы 
(аутсорсинга) в ТНК; предложить рекомендации по отбору персонала для 
международных IT-компаний, работающих на территории Беларуси. 

Полученные результаты и их новизна: на эмпирическом материале трех 
транснациональных IT-компаний, работающих на территории Беларуси, 
впервые рассмотрены общеглобализационные процессы трансформации 
организационной культуры . Выявлены показатели трансформации 
традиционных стандартов коммуникации с персоналом; определены 
особенности аутсорсинговой коммуникации, с точки зрения белорусских 
экспертов; даны рекомендации для действующих HR-специалистов 
транснациональных корпораций по преодолению коммуникативных барьеров и 
оптимизации коммуникации с сотрудниками.  

Структура текста исследования представлена общей характеристикой 
работы, введением, тремя главами, заключением, списком использованной 
литературы и приложениями. Общий объем диссертации составляет 89 страниц. 
Основной текст исследования занимает 64 страницы, список использованной 
литературы насчитывает 47 наименований. 17 страниц отведено приложениям. 
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АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ 

АРГАНІЗАЦЫЙНАЯ КУЛЬТУРА , ТЭХНАЛОГІІ КІРАВАННЯ 
ПЕРСАНАЛАМ, ТРАНСНАЦЫЯНАЛЬНЫЯ КАРПАРАЦЫІ, КАМУНІКАЦЫЯ 
З СУ П РА ЦО Ў Н І К АМ І А Р ГА Н І З А ЦЫ І , Р Ы Н А К П РА ЦЫ , 
КАМУНІКАТЫЎНЫЯ БАР'ЕРЫ. 

Аб'ект даследавання – камунікацыя з персаналам ва ўмовах глабалізацыі. 
Прадмет даследавання – камунікатыўныя тэхналогіі кіравання 

персаналам ва ўмовах глабалізацыі. 
Мэта магістарскай дысертацыі – вылучыць камунікатыўныя праблемы ў 

транснацыянальных IT-кампаніях розных тыпаў і прапанаваць рэкамендацыі па 
адборы супрацоўнікаў для міжнародных IT-кампаній, якія працуюць на 
тэрыторыі Беларусі. 

Задачы даследавання: разгледзець транснацыянальныя кампаніі ў якасці 
драйвераў глабалізацыі; прааналізаваць змены арганізацыйнай культуры ва 
ўмовах глабалізацыі; вызначыць асноўныя структурныя віды сучасных 
транснацыянальных кампаній (далей -ТНК ) ; выявіць асноўныя 
сацыякультурныя фактары кіравання персаналам ў ТНК; вылучыць асноўныя 
камунікатыўныя бар'еры ў транснацыянальных карпарацыях і прапанаваць 
спосабы іх рашэння; вызначыць трансфармацыю традыцыйных стандартаў 
кіравання персаналам ва ўмовах глабалізацыі; выявіць камунікатыўныя 
праблемы і перавагі выдаленай працы (аўтсорсінгу) у ТНК; прапанаваць 
рэкамендацыі па адборы персаналу для міжнародных IT-кампаній, якія 
працуюць на тэрыторыі Беларусі. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: на эмпірычным матэрыяле трох 
транснацыянальных IT-кампаній, якія працуюць на тэрыторыі Беларусі, 
упершыню разгледжаны общеглобализационные працэсы трансфармацыі 
арганізацыйнай культуры. Выяўлены паказчыкі трансфармацыі традыцыйных 
стандартаў камунікацыі з персаналам; вызначаны асаблівасці аўтсорсінгавай 
камунікацыі, з пункту гледжання беларускіх экспертаў; дадзены рэкамендацыі 
для дзеючых HR-спецыялістаў транснацыянальных карпарацый па 
пераадоленні камунікатыўных бар'ераў і аптымізацыі камунікацыі з 
супрацоўнікамі. 

Структура тэксту даследаванні прадстаўлена агульнай характарыстыкай 
працы, увядзеннем, трыма кіраўнікамі, заключэннем, спісам выкарыстанай 
літаратуры і прыкладаннямі. Агульны аб'ём дысертацыі складае 89 старонак. 
Асноўны тэкст даследаванні займае 64 старонкі, спіс выкарыстанай літаратуры 
налічвае 47 найменняў. 17 старонак адведзена прыкладанням.  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GENERAL DESCRIPTION OF WORK 

ORGANIZATIONAL CULTURE, PERSONNEL MANAGEMENT 
TECHNOLOGIES, TRANSNATIONAL CORPORATIONS, COMMUNICATION 
WITH EMPLOYEES OF THE ORGANIZATION, LABOR MARKET, 
COMMUNICATION BARRIERS. 

The object of the study is communication with personnel in the context of 
globalization. 

The subject of the study is the communicative technologies of personnel 
management in the context of globalization. 

The purpose of the master's thesis is to highlight communication problems in 
transnational IT companies of various types and offer recommendations on the 
selection of employees for international IT companies working in Belarus. 

Research Objectives: consider multinational companies as drivers of 
globalization; to analyze changes in organizational culture in the context of 
globalization; identify the main structural types of modern multinational companies 
(hereinafter - TNCs); to identify the main sociocultural factors of personnel 
management in TNCs; recommendations are given for existing HR specialists of 
transnational corporations on establishing and optimizing communication with 
employees in the context of globalization. 

The results obtained and their novelty: on the empirical material of three 
transnational IT companies operating in Belarus, globalization processes of 
transformation of organizational culture are considered for the first time. The 
indicators of the transformation of traditional standards of communication with the 
staff; the features of outsourcing communication are identified, from the point of 
view of Belarusian experts; recommendations are given for existing HR specialists of 
transnational corporations on overcoming communication barriers and optimizing 
communication with employees. 

The structure of the research text is represented by the general characteristics 
of the work, introduction, three chapters, conclusion, list of references and 
applications. The total volume of the dissertation is 89 pages. The main text of the 
study occupies 64 pages, the list of used literature includes 47 titles. 17 pages 
reserved for applications.
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