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АНОТАЦІЯ
                                                                                         УДК 351.84+346.548+658.5
ЦИКАЛЕНКО Т.С.
«Соціальна відповідальність бізнесу як складова управління персоналом
Кременчуцького локомотивного депо АТ «Укрзалізниця»»: Робота на здобуття
ступеню магістра зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування»
освітньо-професійної програми «Бізнес-адміністрування». – Кременчук, 2018. –
209 с., 42 іл., 27 табл., 35 формул, 6 додатків, 34 джерела.
Метою магістерської роботи є комплексна розробка теоретичних,
методичних і практичних питань соціальної відповідальності бізнесу як
складової управління персоналом Кременчуцького локомотивного депо АТ
«Укрзалізниця для задоволення зростаючих потреб національної економіки і
населення в перевезеннях, підвищення їх якості та зменшення вартості
транспортної складової в ціні продукції.
Відповідно до вказаної мети в роботі розглянуто наступні питання:
досліджено теоретичні аспекти соціальної відповідальності на залізничному
транспорті; приведено характеристику локомотивного депо Кременчук;
запропоновано проектні заходи щодо впровадження сучасних технологій для
покращення роботи локомотивних бригад та впровадження нового способу
приймання-здачі локомотивів; проведено розрахунок економічної ефективності
від впровадження запропонованих проектних заходів.
Висновки, приведені у роботі, підтверджуються даними, що отримано в
результаті дослідження.
Під час аналізу отриманих даних, обґрунтовано впровадження
запропонованих проектних заходів. За результатами досліджень у структурних
підрозділах Кременчуцького локомотивного депо АТ «Укрзалізниця»
плануються до реалізації запропоновані заходи.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: соціальна відповідальність бізнесу, управління
персоналом, організаційна структура управління, залізничний транспорт,
локомотивні бригади, локомотивне депо, математичне моделювання.
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