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THE MECHANISM FOR ENSURING THE FOUNDATIONS OF "HUMANBCENTRICITY"
IN THE PROCESS OF THE ENTERPRISE PERSONNEL MANAGEMENT

У статті виявлено, що на вітчизняних підприємствах за останні роки зростає показник плинності кадрів.
Встановлено, що не лише недостатній рівень заробітної плати є причиною звільнень з причин плинності. ЗазB

начено, що однією із причин звільнень робітників є застаріла економічна модель, яка не враховує сучасні потреби
особистості у розвитку, безпеці, здоров'ї та екології. Для забезпечення останнього у сучасній економічній теорії
набувають популярності заходи щодо забезпечення засад "людиноцетричності" у економічних відносинах. У роB
боті проаналізовано сучасні економічні теорії та виявлено засади людиноцетричності. Розроблено основні напряB
ми, які необхідно враховувати для відображення механізму забезпечення засад "людиноцентричності" на сучасB
них вітчизняних підприємствах. Окреслено необхідність розглядати чотири основні напрями механізму забезпеB
чення засад "людиноцентричності": "Потреба у здоров'ї", "Потреба у забезпеченні стану безпеки", "Потреби у розB
витку: інновації, кваліфікації, соціальному стані та інше", "Потреба у сприятливому екологічному середовищі".

The article reveals that the rate of staff turnover has been growing at domestic enterprises in recent years. It was found
that not only the insufficient level of wages is the reason for layoffs for reasons of turnover. It is noted that one of the reasons
for the layoffs of workers is an outdated economic model that does not take into account the modern needs of the individual
in development, safety, health and the environment. To ensure the latter, measures to ensure the foundations of "humanB
centricity" in economic relations are gaining popularity in modern economic theory. The paper analyzes modern economic
theories and reveals the foundations of humanBcenteredness, which are isolated from wellBknown economic theories and
imply taking into account the basic needs of the individual in: physical and psychological health; professional qualifications
of an individual and its growth over the years; development of the intellectual abilities of the individual; the formation of
the cultural and moral level of the individual; realization of organizational and entrepreneurial abilities of the individual;
increased mobility; constant growth of professional qualifications through selfBdevelopment and selfBeducation; in
innovations and opportunities to use them; to occupy an influential position in society through career growth, political
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасна людина та її здібності, місце, яке вона зай$

має у економічних відносинах, потенційні можливості
та реальні дії стали предметом ретельного досліджен$
ня різноманітних теоретичних концепцій. За останні
десять років економіка країни все більше занурюється
до європейського економічного середовища, як з точки
зору імпорту та експорту продукції, так і обміну техно$
логіями, інноваціями і найголовніше — трудовими ре$
сурсами. За останні три роки значно зростала кількість
осіб, які залишають робоче місце на території України
та прямують до країн із розвинутою економікою. Як
наслідок, відтік працездатного, кваліфікованого насе$
лення. Найбільш гостро наведена проблема стоїть для
промислових підприємств, на що вказує офіційна ста$
тистика.

За результатами 2018 р. на промислових підприєм$
ствах України було звільнено 577,9 тис осіб, а саме з
причин плинності 92,26% від загальної чисельності. На
рисунку 1 наведена порівняльна характеристика між об$
сягом прийнятих та звільнених осіб протягом 2018 р. Ок$
ремо зазначено кількість осіб, звільнених з причин плин$
ності кадрів.

Відповідно до даних рис. 1 протягом 2018 р. про$
слідковується зростання кількості звільнених праців$
ників с 123,9 тис. осіб до 148,9 тис. осіб. З причин плин$
ності значення також зростає, як у абсолютних, так і
відносних показниках.

А саме за результатами діяльності І кварталу було
звільнено з причин плинності 105 тис. осіб, що складає
84,74% від загальної кількості звільнень. У ІІ кварталі
було звільнено на 23,61% осіб більше, ніж прийнято, а
відсоток звільнених з причин плинності складає 82,04%.
За результатами ІІІ кварталу було прийнято на роботу
на промислові підприємства 136,5 тис. осіб,
а звільнено 148,6 тис. осіб. У свою чергу з
причин плинності звільнилось 129,7 тис.
осіб, що на 1,3 тис. осіб більше, ніж у попе$
редньому році.

Лише за результатами діяльності IV
кварталу прослідковується перевищення
кількості прийнятих осіб над звільненими
на 1,6 тис. осіб., також знижується кількість
звільнень за власним бажанням та пору$
шення трудової дисципліни на 4,2% віднос$
но ІІІ кварталу.

Наступним кроком розглянемо статис$
тику звільнень працівників за видами про$
мислової діяльності. Необхідно зазначити,
що саме на добувну промисловість і розроб$
лення кар'єрів припадає 5,85%, а на пере$
робну — 72,09% від загальної чисельності
звільнених осіб з причин плинності [4].

У таблиці 1 було проаналізовано обся$
ги звільнення працівників за результатами
першого та другого кварталів за 2018—2019 рр.
У І кварталі 2018 р. на підприємствах добув$
ної промисловості і розроблення кар'єрів
було звільнено 10,2 тис. осіб, з яких 67,64% —

activity or social status; favorable ecological environment and the individual's need for security: economic, informational,
environmental, intellectual, cultural, energy and others. The main directions have been developed, which must be taken
into account in order to display the mechanism for ensuring the foundations of "humanBcentricity" at modern domestic
enterprises. The need to consider four main directions of the mechanism for ensuring the foundations of "humanBcentricity"
was determined: "The need for health", "The need for ensuring the state of security", "The needs for development: innovation,
qualifications, social status, etc.", "The need for a favorable ecological environment". These individual needs are a reflection
of modern changes in the economic and social environment of the country and require further scientific substantiation.

Ключові слова: плинність кадрів, потреби особистості, людиноцетричність, підприємство, управління,
людський капітал.

Key words: staff turnover, personal needs, human�centricity, enterprise, management, human capital.
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Рис. 1. Інформація стосовно кількості прийнятих
та звільнених працівників на підприємствах України у розрізі плинності

кадрів за 2018 р.

Джерело: www.ukrstat.gov.ua

з причин плинності кадрів. У порівнянні із аналогічним
періодом 2019 р., наведений показник знижується на 0,9
тис. осіб, але питома вага звільнених з причин плинності
зростає до 74,19%.

На підприємствах переробної промисловості у 2018 р.
має місце подібна тенденція, але кількість звільнених
особі з причин плинності вище та складає 87,91% від
загальної кількості звільнених. У 2019 р. за той самий
період ситуація погіршується, а саме було звільнено
108,5 тис. осіб, з яких з причин плинності $99,2 тис. осіб,
що складає 91,68%.

Загалом, у порівнянні за І квартал 2018—2019 рр.
відбувається збільшення кількості звільнених осіб з при$
чин плинності у переробній промисловості на 12,5 тис.
осіб, що є негативним явищем. Водночас аналогічний по$
казник за добувною промисловістю і переробленням
кар'єрів знижується на 8,82%, що є позитивним явищем,
так як вказує на зниження темпів плинності кадрів. Така
ситуація обумовлена зростанням заробітної плати на
видобувних підприємствах. Наприклад, за останній рік
на ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат" рівень
заробітної плати зріс у середньому на 23%, разом з тим
зростання обсягу звільнених працівників з причин плин$
ності складає 26,9% [7]. Розглядаючи у порівнянні ре$
зультати ІІ кварталу, зазначимо, що кількість звільне$
них осіб у добувній промисловості і розробленні кар'єрів
за 2018—2019 рр. зростає на 0,4 тис. осіб, разом з тим
кількість осіб, які звільнились з причин плинності, зни$
жується з 7,9 тис. осіб до 7,5 тис. осіб. Значно гірше си$
туація спостерігається за переробною промисловістю,
а саме відбувається стрімке зростання кількісті
звільнень з причин плинності. За результатами ІІ квар$
талу 2019 р. було звільнено з причин плинності 106,4 тис.
осіб, що на 10,6 тис. осіб більше протягом аналогічного
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періоду попереднього року. Отже, нарощуються темпи
зростання звільнень працівників за власним бажанням
та за порушення трудової дисципліни.

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Вище наведене ставить перед нами низку питань сто$

совно існування негативної тенденції, щодо звільнення
працівників з причин плинності. Відповідь начебто зна$
ходиться на поверхні, а саме — низький рівень заробіт$
ної плати. Звісно, обсяг заробітної плати є доволі ваго$
мим критерієм, але треба також враховувати важкі та
незадовільні умови праці, забруднення навколишнього
середовища, відсутність ефективної системи мотивації
кадрів та інше.

Питанням вивчення причин плинності кадрів присвя$
чено низку робіт вітчизняних та зарубіжних еко$
номістів, а саме Fisher B. (1917), Douglas P. H. (1918),
Mobley W. H., Griffeth R, W., Hand H. H., Meglino B. M.
(1979). Huselid M. A. (1995), Ingersoll R. (2001), Brown S.,
Garino G., Martin C. (2009), Iveta Ozolina$Ozola (2014).

У роботах дослідників Park H. Y., Ofori$Dankwa J. та
Bishop D. R. (1994) окреслено, що на динаміку плинності
кадрів вагомий вплив має справедливий рівень заробіт$
ної плати. Разом з тим, для підвищення продуктивності
праці та зниження витрат на управління персоналом
важливим є використання сучасних підходів до комп$
лексного управління трудовими ресурсами підприємства
[12]. Дослідник Дмитренко Г.А. (2015) пропонує вико$
ристовувати людиноцентричний метод управління пер$
соналом у системі державного управління, який перед$
бачає створення культури взаємоповаги та підтримки у
колективі при сильнодіючій мотивації [13]. Розглядаю$
чи наведений підхід з точки зору сучасного промисло$
вого підприємства, яке є містоутворюючим та виконує
низку соціальних функцій, важливо окреслити основні
можливі засади "людиноцентричності".

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
На сьогодні більшість великих промислових

підприємств було побудовано у радянські часи та деся$
тиліттями працювали в умовах планової економіки.
Організація праці, структура управління підрозділами,
адміністрування, загалом всі бізнес$процеси було побу$
довано на засадах відсутності будь$якої конкуренції.
Тому сучасне підприємство повинно бути конкурентос$
проможним, як на ринках реалізації товарів або послуг,
так і на ринку трудових ресурсів. Конкурентоспромож$
не підприємство повинно окрему увагу приділяти
формуванню позитивного уявлення про себе у здобу$
вачів різних професій. Це дозволить підвищити ефек$
тивність управління персоналом підприємства.

Для забезпечення останнього у сучасній економічній
літературі набуває популярності людиноцентрична кон$
цепція у економічній теорії. Її вираження можна спос$
терігати починаючи із 1910 р. та по сьогоднішній день у
роботах видатних економістів світу. Велика кількість

економічних теорій набули свого розвитку у різні часи
еволюції економічної свідомості та у ХХІ ст. на перший
план виходить саме людина як особистість.

Дослідники, провідні економісти світу детально роз$
глядають економічні теорії з точки зору морального
стану особистості та відкритості її до економічних змін
у рамках економічної вигоди. Новий підхід до виявлен$
ня економічної ролі особистості у світовій економіці
передбачає її інформативність, високий рівень освіти,
різноманітність інтересів, а отже, і динаміку потреб.
Тому на перший план виходять саме потреби людини.

Неправильно казати, що поняття "людиноцентрич$
ності" на сьогодні є новою хвилею економічної думки.
Великий досвід організації економічних процесів, який
виражений у різних економічних теоріях, натякає на
засади людиноцетричності. Тому з метою виявлення
останніх, пропонуємо проаналізувати провідні течії еко$
номічної думки.

Почнемо дослідження з теорії людського капіталу
(1960 р.). Остання отримала розвиток завдяки роботам
економістів S. Becker [1], Д. Мінцера, Т. Шульца [2],
Б. Вейберда, Б. Хансена, А. Колот, L. Yuheng [16], Л.І. Фе$
дулова, А.Ю. Присяжнук [17], С.В. Якімчук [20] та інші.
У розрізі інтелектуального капіталу, наведене питання
висвітлюється у роботі дослідників L.L. Carrillo, C.L. Na$
varro, T.P. Bergamin [18], M.J. Hashim, I. Osman, S. Alhab$
shi [19]. Її сутність полягає у тому, що під людським ка$
піталом необхідно розуміти "це феномен, який не є про$
дуктом виключно свідомого вибору працівника чи на$
міру роботодавця, а, окрім іншого, є результатом впли$
ву різноманітних обставин на сферу соціально$трудо$
вих відносин" [3, с. 106]. При детальному розгляді сут$
ності теорії людського капіталу виявлено, що останній
складається із окремих складових, які включають у себе
всі здібності та потенціал людини. В свою чергу це роз$
глядається з точки зору здатності людини виконати
поставлені перед нею завдання та генерувати дохід. Але
в умовах сучасного динамічного розвитку економіки,
разом із реалізацією потенціалу виникають додаткові
потреби. В свою чергу засади людиноцентричності вка$
зують на необхідність задовольняти ці потреби. Отже,
орієнтуючись на теорію людського капіталу, до засад
"людиноцентричності" можна віднести: потребу у фізич$
ному і психологічному здоров'ї, потребу у професійній
кваліфікації особистості та її приріст протягом років,
потребу у розвитку інтелектуальних здібностей особи$
стості, потребу у формуванні культурно$морального
рівня особистості, потребу у реалізації організаційно$
підприємницьких здібностей особистості.

Наступною розглянемо теорію потенціалу праці,
прихильниками якої є дослідники М. Крощенко, М. Шес$
таков, Л. Низова, А.І. Бойко та інші. Теорія передбачає
"розвинену в даному суспільстві сукупність демографі$
чних, соціальних і духовних характеристик і якостей
працеактивного населення, які втілені або можуть бути
втілені в рамках і за допомогою існуючої в суспільстві

Таблиця 1. Статистика за звільненням працівників за видами діяльності

Звільнено, тис. осіб Абсолютне відхилення, 
тис. осіб Відносне відхилення, % 

І квартал IІ квартал І 
квартал 

ІІ  
квартал 

І 
квартал 

ІІ  
квартал 

Вид діяльності 

2018 р. 2019 р. 2018 р. 2019 р. 2019/2018 2019/2018 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Добувна 
промисловість і 
розроблення 
кар’єрів 

10,2 9,3 10,7 11,1 -0,90 0,40 -8,82 3,74 

з них із причин 
плинності кадрів  

6,9 6,9 7,9 7,5 0,00 -0,40 0,00 -5,06 

Переробна 
промисловість 

96 108,5 106,2 117,3 12,50 11,10 13,02 10,45 

з них із причин 
плинності кадрів  

84,4 99,2 95,8 106,4 14,80 10,60 17,54 11,06 
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системи відносин щодо участі в процесі праці і сус$
пільної діяльності" [4]. У роботі "A new Human$
centric Factory Model" окреслено, що сучасне
підприємство повинно враховувати інноваційні, лю$
диноцентричні підходи при створенні робочого
місця [14]. Що дозволить забезпечити високу про$
дуктивність та вдоволеність працівників умовами
праці.

Розглядаючи теорію з точки зору засад люди$
ноцентричності, теорія потенціалу праці повинна
враховувати потреби особистості у постійному зро$
станню професійної кваліфікації особи шляхом са$
морозвитку та самоосвіти. При цьому суспільство
повинно надавати цю можливість незалежно від
зовнішнього та внутрішнього середовища існуван$
ня особи.

Теорія економічного розвитку, яку започатку$
вав американський дослідник J. Schumpeter у 1908 р.
із публікацією праці "Сутність та основи змісту те$
оретичної політекономії" у якій обговорювались
питання господарського досвіду підприємств 1905 р.
під час економічної кризи [5]. Із часом наведена
теорія змінювалась та набула наступного тлумачен$
ня із урахуванням інноваційного розвитку "іннова$
ційний тип економічного зростання передбачає
максимальну ступінь реалізації корисного потенц$
іалу, яким володіє економіка, і в першу чергу здібно$
стей і знань людини" [6].

Інвестиції у інноваційні підходи щодо розвитку тру$
дового потенціалу стають одним із найголовніших по$
казників розвиненої економіки. Наведена умова відоб$
ражена у теорії економічного росту. Дослідник Л.А.
Лавров відмічає, що "інноваційний тип економічного
зростання передбачає максимальну ступінь реалізації
корисного потенціалу, яким володіє економіка, і в пер$
шу чергу здібностей і знань людини" [7].

Вираження людиноцетричності у наведеній вище
теорії можна побачити у потребах особистості в інно$
ваціях та можливості ними користуватися. Запровад$
ження сучасного інноваційного підходу шляхом спро$
щення бюрократичних механізмів. Також надання особі
можливості вільно користуватися інноваційними техно$
логіями через державне регулювання їх розвитку.

Теорія постіндустріального суспільства набула роз$
витку у 1960$х рр. Головною відмінністю наведеної
теорії від існуючих є те, що окреслюються творчі
здібності суспільства, тобто якісні показники інтелек$
туальної діяльності, які виражаються у розвитку кому$
нікацій. Останні лягли в основу сучасної структури еко$
номічних відносин, науки, освіти, культури та, звісно,
промисловості та сільського господарства [8]. Авторсь$
кий колектив G.B. Kleiner, M.A. Rybachuk, D.V. Ushakov,
відмічає, що теорія постіндустріального суспільства го$
ворить: прагнення людини до економічних благ заміне$
но на намагання зайняти більш вагоме становище у
суспільстві [15]. В свою чергу засади людиноцетричної
моделі економіки виражаються у потребі займати впли$
вове становище у суспільстві шляхом кар'єрного зрос$
тання, політичної активності або соціального статусу.

Окремої уваги заслуговує теорія сталого розвитку,
яка виникла та розвивається як альтернатива необме$
женому економічному зростанню. За останні десяти$
ліття світ потерпає від екологічних проблем, тому тео$
рія сталого розвитку передбачає формування "екологі$
чної свідомості людини" на основі набутої екологічної
освіти [9]. Тому під сталим розвитком необхідно розу$
міти модель соціально$економічного життя суспільства,
при реалізації якої задоволення життєвих потреб нині$
шнього покоління людей досягається без позбавлення
такої можливості майбутніх поколінь [10].

Наведена теорія є однією із найважливіших на сьо$
годні, бо зачіпає екологічне питання. Засади людино$
цетричності проявляться через потребу у сприятливо$
му екологічному середовищі, що не може визивати

сумнівів, адже рівень забруднення навколишнього се$
редовища напряму впливає на фізичний стан особис$
тості.

Однією із новітніх теорій є теорія економічної без$
пеки. Остання полягає у економічній безпеці особис$
тості, яка створює умови для збільшення якості та рівня
життя. Дотепер сформувалися різні варіації на предмет
класифікації безпеки особистості [11]. До них необхід$
но віднести: безпеку здоров'я, економічну безпеку, інте$
лектуальну безпеку, культурну безпеку, соціальну без$
пеку. Окреслюючи засади людиноцетричності, зазначи$
мо, що поняття "безпеки" передбачає, по$перше, вияв$
лення загроз безпеці, тобто причину розглядати наве$
дене питання; по$друге, це розробка заходів щодо їх
нейтралізації. Отже, засади людиноцетричністі прояв$
ляються у потребі особистості в забезпеченні стану без$
пеки. Останнє передбачає виокремлення потреб у еко$
номічної, фізичній, інформаційній, екологічній, інтелек$
туальній, культурній, енергетичній та іншій безпеці.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Отже, відповідно до вищевикладеного, можна сфор$

мувати засади людиноцентричності, які зустрічаються
в існуючих економічних теоріях (табл. 2). На основі цих
засад доцільно розробляти напрями забезпечення "лю$
диноцентричності" для підвищення ефективності управ$
ління персоналом на вітчизняних підприємствах.

У таблиці 2 наведено засади, які виражені у потре$
бах особистості. У зв'язку з цим можна розробити ме$
ханізм, який дозволить забезпечити засади "людиноцен$
тричності". В свою чергу наведене дозволить підвищи$
ти ефективність управління персоналом на промисло$
вих підприємствах.

Наступним кроком розглянемо можливість розроб$
ки механізму забезпечення засад людиноцентричності
на промислових підприємствах. Останнє доцільно вико$
нувати із урахуванням вище наведених засад людино$
центричності.

А саме необхідно розглядати чотири основні напря$
ми (рис. 2): "Потреба у здоров'ї", "Потреба у забезпе$
ченні стану безпеки", "Потреби у розвитку: інновації,
кваліфікації, соціальному стані та інше", "Потреба у
сприятливому екологічному середовищі".

Розглянемо їх більш детально. "Потреба особис$
тості у здоров'ї" передбачає два напрями, а саме забез$
печення фізичного та психологічного здоров'я особис$

Таблиця 2. Засади людиноцетнричноості у існуючих
економічних теоріях

Економічні теорії Засади людиноцентричної моделі економіки 
1 2 

Теорія людського 
капіталу  

Потреба у фізичному і психологічному здоров’ї;  
потреба у професійній кваліфікації особистості та її 
прирості протягом років; 
потреба у розвитку інтелектуальних здібностей 
особистості; 
потреба у формуванні культурно-морального рівня 
особистості; 
потреба у реалізації організаційно-підприємницьких 
здібності особистості; 
потреба у підвищені мобільності 

Теорія потенціалу 
праці 
 

Потреба особистості у постійному зростанню 
професійної кваліфікації шляхом саморозвитку та 
самоосвіти 

Теорія економічного 
розвитку  

Потреба особистості в інноваціях та можливості 
користуватися ними 

Теорія 
постіндустріального 
суспільства  
 

Потреба особистості займати впливове становище у 
суспільстві шляхом кар’єрного зростання, політичної 
активності або соціального статусу 

Теорія сталого 
розвитку 

Потреба у сприятливому екологічному середовищі 

Теорія безпеки Потреба особистості у безпеці: економічній, 
інформаційній, екологічній, інтелектуальній, 
культурній, енергетичній та іншій 



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

81www.economy.in.ua

тості. Під фізичним здоров'ям розуміється інтегрована
оцінка стану особистості, яка включає в себе відсутність
дефектів розвитку, захворювань, стійкість від вірусних
захворювань, працездатність при несприятливих змінах
зовнішнього середовища, тобто адаптаційні (пристосу$
вальні) можливості організму.

Психологічне здоров'я передбачає стан благополуч$
чя, при якому людина у змозі реалізовувати свій потен$
ціал, справлятися із щоденним стресом, ефективно пра$
цювати, а також вносити позивний вклад у розвиток
суспільства. З точки зору промислових підприємств,
потреба особи у здоров'ї забезпечується зниженням
обсягу професійних захворювань.

"Потреба у забезпеченні стану безпеки" враховує
дослідження всіх напрямків життя сучасної особис$
тості, як з точки зору робочого місця, так і ролі держа$
ви. Розглядаючи питання безпеки, необхідно зазначи$
ти, що деякі її складові необхідно розглядати з позиції
державного управління та виконання конституційних
засад. В свою чергу потребу у забезпеченні стану без$
пеки доцільно розглядати за наступним складовими:
економічна, енергетична, фізична, екологічна, правову,
інформаційна, безпека розвитку, моральна, духовна,
безпека праці та інші види безпеки.

Наприклад, розглядаючи "економічну безпеку осо$
бистості", доцільно зосередитися саме на місці роботи
особи, на рівні заробітної плати та її зростанні протягом
останніх трьох років. Окрему увагу приділити вчасності
її виплати та правильності розрахунку. Правову безпеку
особистості необхідно розглядати із точки зору відпові$
дності умов праці із пунктами колективному договору.

Окрему увагу необхідно приділити "потребі у роз$
витку", яка включає необхідність забезпечення прогре$
су у сферах інновації, діджиталізації, кваліфікації, со$
ціальному стані. Також приділяти увагу "потребі у роз$
витку особистості" з точки зору морально$культурної
освіти, а саме адаптації до сучасної глобалізації.

"Потреба у забезпеченні сприятливого екологічно$
го середовища" обумовлена стрімким забрудненням
планети відходами життєдіяльності людини, викидами
промислових підприємств та необхідності застосуван$
ня різноманітних дій щодо зниження темпів погіршен$
ня екологічного стану.

Наведені потреби особистості виникають у су$
спільстві під впливом сучасних економічних та соціаль$
них тенденцій. В свою чергу підприємство, яке прагне

збільшення ефективності праці у розрізі зниження
плинності кадрів, повинно забезпечувати задоволення
наведених потреб. Зрозуміло, що роботодавець не в
змозі задовольнити всі перераховані потреби. Деякі з
них, згідно з законодавством, є обов'язками держави.
Водночас у подальших дослідженнях доцільно розро$
бити окремі критерії, які дозволять виявляти засади лю$
диноцентричності на вітчизняних підприємствах.

ВИСНОВОК
Протягом дослідження виявлено проблему зростан$

ня чисельності звільнення працівників на великих про$
мислових підприємствах з причин плинності кадрів.
Окреслено, що зростання звільнень обумовлено не
тільки недостатнім рівнем заробітної плати, а і застарі$
лою економічною моделлю. Зазначено, що у сучасних
економічних теоріях набуває популярності людиноцен$
трична модель економіки. Для виявлення ознак остан$
ньої проаналізовано сучасні економічні теорії та при$
ведено основні засади людиноцентричності.

Запропоновано механізм забезпечення засад "люди$
ноцентричності" у сучасних економічних моделях
управління виробничими підприємствами. Останній пе$
редбачає відображення низки потреб особистості, а
саме: "Потребу у здоров'ї", "Потребу у забезпеченні
стану безпеки", "Потребу у розвитку: інновації, квалі$
фікації, соціальному стані та інше", "Потребу у сприят$
ливому екологічному середовищі". У наступних дослід$
женнях заплановано надати більш детальну характери$
стику механізму забезпечення засад "людиноцентрич$
ності", а також розробити методику аналізу ефектив$
ності його імплементації.
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Рис. 2. Механізм забезпечення засад "людиноцентричності" у процесі управління персоналом промислового
підприємства

Джерело: авторська розробка.
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