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У статті виокремлено, проаналізовано інди-
катори ефективності соціального інстру-
ментарію управління персоналом в Україні. 
Показано, що впровадження соціальних 
інновацій, розвиток інноваційних соціально-
психологічних методів менеджменту, функ-
ціонування корпоративних університетів, 
співпраця підприємств з вищими навчальними 
закладами та позитивна динаміка базових 
макроекономічних показників соціально-тру-
дової активності свідчать про ефектив-
ність формування соціального інструмента-
рію управління персоналом. Встановлено, що 
сучасні інноваційні компанії зацікавлені у ста-
лому та довгостроковому співробітництві 
з університетами. Задля підвищення сту-
пеня соціалізації доцільно інтенсифікувати 
участь активної молоді у спеціалізованих 
освітніх та професійних форумах. Спосте-
рігається тенденція до певного зростання 
середньомісячної заробітної плати одного 
працівника в Україні, яка збільшилася в номі-
нальному вимірі з 9 223 грн. у січні 2019 р. до 
10 027 грн. у червні 2019 р. Комплекс вияв-
лених індикаторів свідчить про позитивну 
тенденцію щодо запровадження соціального 
інструментарію управління персоналом на 
підприємствах України.
Ключові слова: індикатори, ефективність, 
соціальний інструментарій управління пер-
соналом, управління людськими ресурсами, 
психологічний клімат, соціальні інновації.

В статьи выделены, проанализированы 
индикаторы эффективности социального 

инструментария управления персоналом в 
Украине. Показано, что внедрение социаль-
ных инноваций, развитие инновационных 
социально-психологических методов менед-
жмента, функционирование корпоративных 
университетов, сотрудничество предпри-
ятий с высшими учебными заведениями и 
положительная динамика базовых макро-
экономических показателей социально-
трудовой активности свидетельствуют 
об эффективности формирования соци-
ального инструментария управления пер-
соналом. Установлено, что современные 
инновационные компании заинтересованы 
в устойчивом и долгосрочном сотрудниче-
стве с университетами. С целью повыше-
ния степени социализации целесообразно 
интенсифицировать участие активной 
молодежи в специализированных образо-
вательных и профессиональных форумах. 
Наблюдается тенденция к определенному 
росту среднемесячной заработной платы 
одного работника в Украине, которая увели-
чилась в номинальном измерении с 9 223 грн. 
в январе 2019 г. до 10 027 грн. в июне 2019 г. 
Комплекс выявленных индикаторов свиде-
тельствует о положительной тенденции 
по внедрению социального инструментария 
управления персоналом на предприятиях 
Украины.
Ключевые слова: индикаторы, эффектив-
ность, социальный инструментарий управ-
ления персоналом, управление человече-
скими ресурсами, психологический климат, 
социальные инновации.

The indicators of the efficiency of human resource management social instruments in Ukraine are identified and analyzed in the article. It is shown that 
introduction of social innovations, development of innovative social and psychological methods of management, functioning of corporate universities, coop-
eration between enterprises and higher educational organizations, and positive dynamics of basic macroeconomic indicators of social and labor activity 
testify to the efficiency of human resource management social instruments formation. It is emphasized that social innovations contribute to solving many 
social problems and disputes by establishing a higher social level of interaction between social institutions and resources. Attention on the importance of 
creative human activity development, the desire for productive work for the benefit of the workforce, purposeful behavior of employees for the base of avail-
able knowledge updating in achieving economic and social growth is focused. Social and psychological management methods include conflict minimization, 
management of each employee’s career formation, ensuring a healthy climate in the team and favorable conditions for work, introducing innovative forms of 
staff training and development, establishing effective social partnership. It is proved that the use of democratic and liberal management style promotes the 
introduction of various forms of employee participation in the management of the organization, which is an important human resource management social 
instrument of the organization. It is established that modern innovative companies are interested in sustainable and long-term cooperation with universi-
ties. In order to increase the degree of socialization, it is advisable to intensify the participation of active youth in specialized educational and professional 
forums. There is a tendency for a certain increase in the average monthly wage of one worker in Ukraine, which increased in nominal terms from UAH 9 223 
in January 2019 to 10 027 UAH in June 2019. The complex of identified indicators indicates a positive tendency of human resource management social 
instruments introduction in the enterprises of Ukraine.
Key words: indicators, efficiency, human resource management social instruments, HR management, psychological climate, social innovation.

ІНДИКАТОРИ ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ 
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В УКРАЇНІ
INDICATORS OF THE EFFICIENCY OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 
SOCIAL INSTRUMENTS IN UKRAINE

Постановка проблеми. Сучасні особливості 
економічного розвитку та соціального забезпе-
чення привертають увагу дослідників та фахів-
ців-практиків до соціальних інструментів роботи 
з персоналом на підприємствах. З одного боку, 
це пояснюється зростанням ефективності засто-
сування нематеріальних засобів мотивування 
працівників в умовах мобільності персоналу та 
високої конкуренції на ринку праці. З іншого боку, 
глобальна економія всіх видів ресурсів, насампе-
ред фінансових, спонукає підприємства й органі-

зації до пошуку нових шляхів підвищення управ-
лінської результативності.

Допомогти працівникам стати ефективні-
шими в їх діяльності є одним з фундаментально 
важливих завдань управління персоналом, яке 
повинна вирішити будь-яка організація. Робо-
тодавці залежать від якості роботи своїх спів-
робітників у процесі досягнення організаційних 
цілей та завдань, а співробітники мають моти-
ваційні потреби розвитку, визнання, статусу та 
досягнень, які можуть і повинні бути реалізовані 
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за рахунок задоволеності працею та трудових 
успіхів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Складний комплекс науково-практичних питань 
координування та мотивування трудових ресур-
сів, інноваційні методи й технології менеджменту 
персоналу досліджували такі вітчизняні та зару-
біжні науковці, як О. Грішнова, Р. Дзюба, С. Касян, 
В. Клименко, Г. Міщук, О. Орлов, В. Харламовата, 
А. Церковна. Незважаючи на наявні ґрунтовні роз-
робки, подальшого вивчення потребують науково-
методичні аспекти оцінювання ефективності соці-
ального інструментарію управління персоналом в 
умовах сучасних економічних і ринкових викликів, 
які стоять перед Україною.

Постановка завдання. Метою статті є вио-
кремлення й аналіз індикаторів ефективності соці-
ального інструментарію управління персоналом в 
Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Під соціальним інструментарієм управління пер-
соналом розуміємо систему людиноцентричних 
заходів та рішень, спрямованих на максимальне 
використання людського потенціалу, його постій-
ний розвиток і капіталізацію знань, умінь та навичок 
працівників. В його основі лежать базові загально-
людські цінності, такі як повага до демократич-
них принципів, прав людини та основоположних 
свобод, верховенство права, добре врядування. 
Соціальний інструментарій управління персона-
лом спрямований на забезпечення співробітникам 
умов для поліпшення їх працездатності і, як наслі-
док, підвищення успішності компанії. Незважаючи 
на те, що в соціальному інструментарії управління 
персоналом відсутні методи матеріального заохо-
чення, у працівників з’являються інші механізми 
трудової мотивації, а саме сприятливий морально-
психологічний клімат у колективі, можливість 
участі в управлінні організацією, постійний соці-
альний розвиток персоналу на основі зростання 
соціальних нормативів, підтримка ініціативності та 
творчого ставлення до виконання службових і гро-
мадських обов’язків.

Ефективність соціального інструментарію 
управління персоналом доцільно визначати за 
кількома індикаторами, такими як впровадження 
соціальних інновацій, розвиток інноваційних 
соціально-психологічних методів менеджменту, 
функціонування корпоративних університетів, 
налагоджена співпраця підприємств із вищими 
навчальними закладами та позитивною дина-
мікою базових макроекономічних показників 
соціально-трудової активності. У сукупності 
вони формують таку систему управління люд-
ськими ресурсами, що задовольняє як внутріш-
ньо організаційні кадрові потреби, так і необ-
хідність розвитку людського капіталу на рівні 
суспільства.

Розглянемо кожен індикатор ефективності 
соціального інструментарію управління персона-
лом підприємства.

Багато науковців приділяють велику увагу 
дослідженню поширення соціальних інновацій. 
Так, О. Грішнова та Г. Міщук висвітлюють сутність 
та зміст соціальних інновацій під час розв’язання 
поточних проблем і вирішення значущих завдань 
у сфері трудових взаємовідносин. Вони слушно 
розуміють економічний зміст соціальних інновацій 
як набір певних новітніх стратегій, концепцій, ідей, 
організацій, що спрямовані на повне задоволення 
різноманітних соціальних потреб. Це сприяє пев-
ному розв’язанню багатьох соціальних проблем 
і суперечок на основі встановлення вищого сус-
пільного рівня взаємодії соціальних інститутів та 
ресурсів. Науковці наголошують на прив’язці соці-
альних інновацій до передових суспільно-освітніх 
процесів, таких як дистанційне навчання, особливі 
способи накопичення людського капіталу, інтерак-
тивні технології та способи забезпечення доступу 
користувачів до інноваційних джерел знань 
[1, с. 167–168]. Дослідники розробляють систему 
соціальних інновацій у трудовій сфері, що базу-
ється на комплексній взаємодії видів соціальних 
інновацій за формою прояву та фінансового, орга-
нізаційного, інформаційного забезпечення. Висвіт-
люються напрями реалізації концепції соціального 
підприємництва в системі соціальних інновацій, а 
саме економічне зростання, розширення робочих 
місць, забезпечення міцного здоров’я та добробуту, 
зростання рівня освіченості, зменшення ступеня 
соціальної ізоляції, екологічна безпека, підтримка 
родин і молоді, житлове забезпечення [1, с. 169].

О. Орлов та В. Клименко досліджують наро-
щування конкурентних переваг суб’єктів господа-
рювання під впливом інтенсифікації інноваційної 
активності їх співробітників з урахуванням прогре-
сивних способів удосконалення процесу стимулю-
вання праці. Справедливо піднімається нагаль-
ність питань активізації творчої праці, спонукання 
трудових ресурсів до підвищення їх інноваційної 
віддачі. Вони акцентують увагу на вагомості роз-
витку креативної діяльності людини, наявності 
бажання до продуктивної праці на користь трудо-
вого колективу, цілеспрямованій поведінці спів-
робітників для оновлення бази наявних знань у 
досягненні економічного та суспільного зростання 
[2, с. 197–199]. Науковці наголошують на досяг-
ненні значної активізації творчої праці передусім 
завдяки формуванню сприятливої морально-
психологічної атмосфери в трудовому колективі, 
що спонукатиме до творчості. У запропонованій 
О. Орловим та В. Клименком схемі оптималь-
ного процесу активізації творчої праці на підпри-
ємствах легкої промисловості доречно містяться 
такі блоки, як досягнення доброї реакції на впро-
вадження творчих ідей, формування індивідуаль-
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ного та колективного творчого потенціалів, забез-
печення значного престижу й іміджу підприємства, 
що системно впроваджує інновації в управлінні 
персоналом [2, с. 199–200]. Ми вважаємо, що 
допомогти керівникам та менеджерам у цьому 
контексті можуть комплексне запровадження соці-
ального інструментарію управління персоналом, 
розроблення інноваційного механізму його фор-
мування та розвитку в сучасних реаліях України.

А. Церковна та В. Харламова комплексно ана-
лізують змістовні аспекти застосування інновацій-
них соціально-психологічних методів управління 
персоналом, говорячи про експериментальне 
засвідчення доцільності врахування соціальних 
взаємовідносин між співробітниками сучасних 
підприємств [3, c. 223]. Виокремлюються чотири 
етапи, що створюють послідовність для ефек-
тивного менеджменту персоналу, а саме досяг-
нення психологічної сумісності працюючих у рам-
ках структурних підрозділів, дотримання доброго 
психологічного клімату в трудовому колективі, 
недопущення виникнення трудових конфліктів, 
розвиток інтелектуальних здібностей, знань та 
кваліфікації персоналу. При цьому під соціально-
психологічними методами розуміють набір певних 
управлінських впливів на трудові ресурси (групу 
співпрацівників чи конкретну особистість з її круго-
зором та світоглядом), пов’язаних із соціологічним 
поєднанням соціологічних та психологічних при-
йомів [3, c. 224–225]. До основних методів можна 
віднести мінімізацію конфліктів, управління фор-
муванням кар’єри кожного працівника, забезпе-
чення здорового клімату в колективі та сприятли-
вих умов для роботи, впровадження інноваційних 
форм навчання та розвитку персоналу, налаго-
дження ефективного соціального партнерства.

На підставі аналізу особливостей управління 
персоналом української виробничо-торгівельної 
компанії ПП «КОРСАР ПІВДЕНЬ СЕРВІС» опи-
сано процес проходження еволюційних стадій від 
«червоної» до «зеленої» моделі з високим рівнем 
корпоративної культури, турботою про довкілля, 
участю в різних проектах, інноваційним стилем 
мислення топ-менеджменту [3, c. 224–225]. Серед 
характерних ознак стиля управління компанії 
фахівці виокремлюють DDD (data driven decisions), 
що полягає в ухваленні рішень на підставі вимір-
них показників, цифрових даних, прозорого деле-
гування значної відповідальності, зваженому лібе-
ральному підході до ухвалення рішень та розвитку 
ініціатив, інформаційно-професійній взаємодії 
щодо регіональних віртуальних команд, інтенсив-
ній соціальній активності [3, c. 226–227]. Вико-
ристання демократичного та ліберального стиля 
менеджменту сприяє запровадженню різних форм 
участі працівників в управління організацією, що 
є важливим соціальним інструментом управління 
персоналом організації.

Варто віддати належне функціонуванню корпо-
ративних університетів, які забезпечують підпри-
ємство кваліфікованими кадрами в довгостроко-
вій перспективі, а також є засобом формування й 
реалізації кадрової стратегії організації. Загалом 
корпоративний університет є системою навчання 
персоналу, об’єднаною єдиною концепцією та 
розробленою для всіх рівнів керівників і фахівців. 
Необхідність створення корпоративного універ-
ситету в компаніях обумовлена різними причи-
нами, а залежно від цих причин та цілей вибира-
ють принципи його функціонування. Наприклад, у 
процесі розвитку великої холдингової компанії під 
час набору персоналу із зовнішнього ринку праці 
виникає необхідність залучення новачків до кор-
поративної культури, надання їм певних профе-
сійних та психологічних знань і навичок, які харак-
терні саме для цього підприємства й відповідають 
його інтересам [4, с. 99–103].

Задля підвищення ступеня соціалізації підпри-
ємствам доцільно також інтенсифікувати участь 
активних студентів вищих навчальних закладів у 
спеціалізованих освітніх та професійних форумах. 
При цьому перевага має віддаватися молодим 
людям зі знанням англійської мови. Участь у таких 
форумах дає можливість студентам отримати 
реальний досвід за фахом менеджменту, еконо-
міки чи маркетингу.

В умовах боротьби за перспективного праців-
ника сучасні компанії зацікавлені у співпраці з уні-
верситетами та їх випускниками. Вони готові навіть 
розглядати випускників без досвіду роботи на від-
криті вакансії компанії. Застосовуючи інструменти 
соціалізації персоналу, підприємства можуть здій-
снювати ефективне управління людськими ресур-
сами для задоволення поточних та стратегічних 
потреб у персоналі.

Досить корисним для організацій є проведення 
зустрічей з випускниками факультетів економіч-
ного спрямування, на яких відбуваються презента-
ції компаній та пропонованих вакансій. Зацікавлені 
студенти можуть заповнити анкети для подаль-
шого співробітництва та працевлаштування й без-
посередньо поспілкуватися з менеджерами, які 
займаються рекрутингом персоналу. Отже, сучасні 
інноваційні компанії зацікавлені у сталому та дов-
гостроковому співробітництві з вищими навчаль-
ними закладами України [5, c. 9–15]. Діапазон цієї 
співпраці може починатися з освітніх та кар’єрних 
форумів, виставок і ярмарок та завершуватися 
створенням власного корпоративного універси-
тету, що скорочує до мінімуму розрив між наукою 
та практичною діяльністю.

Заслуговують на увагу успішні приклади вико-
ристання соціальних інструментів управління пер-
соналом в економічній діяльності ТОВ «Агротек» 
(м. Дніпро). Так, компанія приділяє значну увагу 
дотриманню принципів соціальної відповідальності 
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в процесі менеджменту персоналу, підтримуючи 
низку громадських організацій та соціальних ініціа-
тив, дбаючи про досягнення значного професійного 
рівня працівників аграрного сектору. Відзначимо 
успішну та сталу співпрацю компанії з вищими 
навчальними закладами. Зокрема, у 2011 р. на 
базі підприємства започатковано філію кафедри 
експлуатації машинно-транспортного парку Дні-
пропетровського державного аграрного універси-
тету. Доброю практикою ТОВ «Агротек» також є 
передача програмного забезпечення “John Deere 
Office” на кафедру точного землеробства зазначе-
ного ВНЗ [6]. Підприємство є активним учасником 
ярмарків вакансій, кар’єрних форумів “Profit Day”, 
національного заходу «Місто професій»; поширює 
сучасні інноваційні знання у сфері сільського госпо-
дарства та забезпечує систему ухвалення обґрун-
тованих рішень в аграрному напрямі.

Одним з індикаторів ефективності соціального 
інструментарію управління персоналом є пози-

тивна динаміка базових макроекономічних показ-
ників соціально-трудової активності. Нами проана-
лізовано ключові соціально-економічні показники 
ефективності управління трудовими ресурсами в 
Україні (табл. 1, рис. 1).

Як засвідчують дані табл. 1 та рис. 1, спосте-
рігається тенденція до певного зростання серед-
ньомісячної заробітної плата одного працівника 
в Україні, яка збільшилася в номінальному 
вимірі з 9 223 грн. у січні 2019 р. до 10 027 грн. 
у червні 2019 р. При цьому рівень безробіття 
населення віком 15–70 років у лютому 2019 р. 
склав 8,8%, а у травні 2019 р. дещо збільшився, 
склавши 9,2% [7]. Це зайвий раз підтверджує 
тезу, що матеріальні, зокрема фінансові, інстру-
менти управління персоналом не впливають на 
позитивну динаміку розвитку людських ресур-
сів, тому підприємства мають активніше запро-
ваджувати соціальний інструментарій менедж-
менту персоналу.

Рис. 1. Динаміка середньомісячної заробітної плати та заборгованості  
з виплати заробітної плати в Україні протягом січня-червня 2019 р.

Джерело: побудовано автором на основі джерела [7]

Таблиця 1
Соціально-економічні показники, що відображають ефективність управління  

людськими ресурсами в Україні протягом січня-червня 2019 р.

№ Показник Січень 
2019 р.

Лютий 
2019 р.

Березень 
2019 р.

Квітень 
2019 р.

Травень 
2019 р.

Червень 
2019 р.

1 Середньомісячна заробітна 
плата одного працівника, грн. 9 223 9 326 9 629 9 788 9 878 10 027

2 Заборгованість із виплати 
заробітної плати, млн. грн. 2 614,3 2 446,8 2 463,3 2 615,4 2 718,3 2 857,8

3 Рівень безробіття населення 
віком 15–70 років (за 
методологією МОП), у 
середньому за період, % до 
економічно активного населення

– 8,8 – – 9,2 –

Джерело: сформовано автором на основі джерела [7]
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Проаналізувавши вартісну складову ефектив-
ності управління трудовими ресурсами, вважаємо 
доцільним дослідити рівень та структуру зайня-
тості населення за віковими групами (табл. 2).

Графічно рівень такої зайнятості проілюстро-
вано на рис. 2.

Як видно з рис. 2, у зайнятості населення Укра-
їни найбільш чисельними є вікові групи 40–49 років 
(4 200,0 тис. осіб) і 50–59 років (3 483,0 тис. осіб). 
Вплив на ці категорії соціальних інструментів 
управління персоналом в Україні нині є не надто 
ефективним. Проте позитивним трендом є досить 
велика кількість осіб у категорії від 30 до 39 років, 
для яких нематеріальна складова управління 
людськими ресурсами відіграє головну мотиву-
ючу роль. Вона доповнює, а в сучасних реаліях 
України навіть виконує функцію держави щодо 

соціально-економічної політики, але в масштабах 
окремо взятої організації та щодо окремих індиві-
дуумів. У середньостроковій перспективі це поси-
лить позитивні тенденції розвитку корпоративної 
соціальної відповідальності бізнесу та соціаль-
ного підприємництва.

Висновки з проведеного дослідження. 
Впровадження соціальних інновацій, розвиток 
інноваційних соціально-психологічних методів 
менеджменту, функціонування корпоративних 
університетів, співпраця підприємств з вищими 
навчальними закладами та позитивна динаміка 
базових макроекономічних показників соціально-
трудової активності свідчать про ефективність 
формування соціального інструментарію управ-
ління персоналом. У статті поглиблено розуміння 
індикаторів ефективності соціального інструмен-

Таблиця 2
Рівень та структура зайнятості населення в Україні за віковими групами за І квартал 2019 р.

№ Показники чисельності населення за 
віковими групами

Одиниця виміру, 
тис. осіб

Відсоток до всього 
населення відповідного віку

1 Усе населення віком від 15 років 16 355,5 50,7
2 Населення віком 15–70 років 16 261,8 57,1
3 Населення віком 15–24 років 1 143,2 30,3
4 Населення віком 25–29 років 1 899,1 71,9
5 Населення віком 30–34 років 2 435,6 75,0
6 Населення віком 35–39 років 2 410,0 79,0
7 Населення віком 40–49 років 4 200,0 76,9
8 Населення віком 50–59 років 3 483,0 65,5
9 Населення віком 60–70 років 690,9 13,8
10 Населення віком від 71 року 93,7 2,5
11 Населення працездатного віку 15 570,9 66,3

Джерело: сформовано автором на основі джерела [8]
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Джерело: сформовано автором на основі джерела [8]
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тарію управління персоналом, показано позитивну 
динаміку щодо формування та розвитку соціаль-
них інструментів управління людськими ресур-
сами у сучасних комерційних організаціях України.

Перспективами подальших розвідок у цьому 
напрямі варто вважати розширення інструмен-
тального наповнення оцінювання ефективності 
соціального інноваційного аспекту менеджменту 
персоналу.
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INDICATORS OF THE EFFICIENCY OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT  
SOCIAL INSTRUMENTS IN UKRAINE

The purpose of the article is identification and analysis of indicators of human resource management 
social instruments efficiency in Ukraine. The human resource management social instruments are aimed at 
providing employees with the conditions to improve their performance and, as a consequence, to increase 
the success of the company. Despite the lack of material incentives in human resource management social 
instruments, workers have other mechanisms of work motivation, such as a favorable moral and psychological 
climate in the team, the opportunity to participate in the management of the organization, continuous social 
development of staff based on the growth of social regulations, support of initiative and creative attitude to 
performance of official and public duties.

Methodology. The theoretical and methodological basis of the research is fundamental principles of mod-
ern economic theory and theory of management, the scientific work of scientists. During the research, the 
following methods were used: analytical and structural (for identification and analyzing the indicators of the effi-
ciency of human resource management social instruments in Ukraine), systemic (for researching the dynamics 
of human resource management social instruments tools of human resources management in modern com-
mercial organizations of Ukraine).

Results. The indicators of the efficiency of human resource management social instruments in Ukraine are 
identified and analyzed in the article. It is shown that introduction of social innovations, development of inno-
vative social and psychological methods of management, functioning of corporate universities, cooperation 
between enterprises and higher educational organizations, and positive dynamics of basic macroeconomic 
indicators of social and labor activity testify to the efficiency of human resource management social instru-
ments formation.

Practical implications. It is proved that the use of democratic and liberal management style promotes the 
introduction of various forms of employee participation in the management of the organization, which is an 
important human resource management social instrument of the organization. It is established that modern 
innovative companies are interested in sustainable and long-term cooperation with universities. In order to 
increase the degree of socialization, it is advisable to intensify the participation of active youth in specialized 
educational and professional forums. There is a tendency for a certain increase in the average monthly wage 
of one worker in Ukraine, which increased in nominal terms from UAH 9 223 in January 2019 to 10 027 UAH in 
June 2019. The complex of identified indicators indicates a positive tendency of human resource management 
social instruments introduction in the enterprises of Ukraine.

Value/originality. It is emphasized that social innovations contribute to solving many social problems and 
disputes by establishing a higher social level of interaction between social institutions and resources. Attention 
on the importance of creative human activity development, the desire for productive work for the benefit of the 
workforce, purposeful behavior of employees for the base of available knowledge updating in achieving eco-
nomic and social growth is focused. Social and psychological management methods include conflict minimiza-
tion, management of each employee’s career formation, ensuring a healthy climate in the team and favorable 
conditions for work, introducing innovative forms of staff training and development, establishing effective social 
partnership.


