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Структура управління відносинами допускає створення загальних прин-
ципів, які підкреслюють важливість створення ефективних робочих команд. 
Сторони відстежують виконання угоди в рамках гнучкої структури управління, 
маючи уявлення про весь процес. Така модель співпраці пов'язує управління 
змінами, перехід від старого до нового способу дій зі змінами в оперативному 
управлінні. Необхідно сфокусуватись на забезпеченні взаємної підзвітності для 
досягнення очікуваних результатів і створення культури, результатом якої є ін-
новаційна поведінка, гнучкість і постійне вдосконалення. 

Допускаючи, що не завжди навіть найкращий план працює, або реалізація 
продукції загальмовується у зв'язку з появою непередбачуваних подій або обста-
вин, то обидві сторони змушені розробити план, який стосується управління за-
кінченням співробітництва. Наприклад, для зберігання інформації про персо-
нальні дані замовника і надавача послуг потрібні спеціальні погодження, які по-
винні бути окреслені законом і врегульовані договором клієнт – надавач послуг. 

Висновки. Vested зосереджується не лише на успіху кожного з учасни-
ків, але й на участі обох сторін у загальному успіху бізнесу, підвищує почуття 
партнерства і стимулює до довгострокового співробітництва. Обидві сторони 
діляться своїми знаннями та коригують бажані для них результати. Обидві сто-
рони, співпрацюючи для загального успіху, можуть працювати на інновації, 
адаптуватися до мінливих потреб ринку і звести до мінімуму ризики, чим під-
вищити рівень конкурентоспроможності ланцюга поставок загалом, збільшу-
ючи свою частку на ринку. 

Бізнес-угода з використання елементів "vested" аутсорсинг набагато 
більше, ніж забезпечення високого рівня обслуговування або зменшення ціни 
послуги. Це зміна менталітету співробітників, коли уможливлюється перехід 
від мислення, заснованого на конкуренції, до дій, які ґрунтуються на співпраці і 
партнерстві, що дасть змогу обом сторонам приймати рішення типу "win-win". 
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Якимишин Л.Я., Савина Н.Б., Шевцив Л.Ю. Управление отношени-
ями в цепи поставок на принципах Vеsted 

Проанализированы преимущества отношений типа Vested между предприятиями. 
Выявлены особенности стратегии win-win, которая является базовой в отношениях та-
кого типа, оптимальность которой обеспечивает использование критерия равновесия 
Нэшу. С целью формирования партнерских отношений между участниками цепи поста-
вок, которые обезопасили бы долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество, предло-
жено использование технологии Vested, основные принципы и цели которой исследова-
ны на примере предприятия-заказчика и поставщика транспортных услуг. Выявлено, 
что совместно разработанные карты желаемых результатов являются координацион-
ным элементом всего проекта и позволяют участникам цепи поставок выработать окон-
чательную форму соглашения, основанного на принципах "Vested". 
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Yakymyshyn L.Yа., Savyna N.B., Shevtsyv L.Yu. Relationship Manage-
ment in Supply Chains on the Principles of Vested 

The advantages of relationships between enterprises such as Vested are analyzed. The 
peculiarities of the win-win strategy that is the base for the relationships of this type and ensu-
res use of the Nash equilibrium criterion are determined. In order to form partnership between 
the members of the supply chain that would secure the long-term and mutually beneficial co-
operation, it is proposed to use Vested technology. Its basic principles and objectives are stu-
died at the example of the client-company and the provider of transportation services. Co-de-
veloped maps of desired results are found to be the focal element of the entire project and al-
low participants of the supply chain to produce the final form of the transaction, based on the 
principles of Vested. 

Key words: supply chain, partnership, technology of the Vested type, "Win-Win" 
system of relations, Nash equilibrium. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ 
ЯКІСТЮ ТРУДОВОГО ЖИТТЯ НА ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

Обґрунтовано потребу в теоретичному та практичному розробленні проблем за-
безпечення високої якості трудового життя на підприємстві. Досліджено теоретичні, 
науково-методичні та організаційно-економічні засади механізму управління якістю 
трудового життя в Україні. Проаналізовано науково-методичні та організаційно-еконо-
мічні засади механізму управління якістю трудового життя на торговельному під-
приємстві. Зокрема, обґрунтовано концептуальну основу механізму управління якістю 
трудового життя та запропоновано його структурну модель, обґрунтовано інформа-
ційну основу реалізації механізму управління якістю трудового життя. 

Ключові слова: якість трудового життя, економічний розвиток, соціально-трудові 
відносини, державне управління, договірне регулювання, ефективність, механізм уп-
равління. 

Аналіз останніх досліджень. Система норм українського законодавства 
щодо правового і договірного регулювання якості трудового життя не містить 
чітких механізмів їх реалізації та не сприяє розширенню можливостей для 
людського розвитку. В Україні є недосконалою концептуальна база механізму 
управління якістю трудового життя, їй бракує фундаментальної визначеності, 
системної обґрунтованості та змістовної наповненості компонентів. Категорія 
"якість трудового життя" в економічній літературі є новою та недостатньо роз-
робленою. Введенню цього терміна у систему наукових понять сприяли роботи 
класиків економічної думки – М. Вебера, Е. Дюркгейма, Е. Мейо, А. Маслоу, 
А. Файоля, Г. Беккера. Розвиток окремих елементів якості трудового життя 
спостережено у розробленнях російських учених Б.М. Генкіна, Р.П. Колосової, 
О.А. Платонова, Б.М. Сухаревського тощо. Українські вчені О.А. Грішнова, 
А.М. Колот, Т.А. Заяць та ін. у своїх дослідженнях охоплюють різні аспекти 
трудового життя та виділяють його змістовні характеристики. 

Сучасні умови розвитку України, нагромаджені соціально-економічні 
проблеми, недосконалість теоретичних розробок з питань забезпечення ефек-
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тивності державного і договірного управління трудовою сферою зумовлюють 
необхідність виділення якості трудового життя як самостійного наукового нап-
ряму, в межах якого визначено тему статті, її мету та завдання. 

Постановка завдання, мета статті. Метою роботи є дослідження теоре-
тичних, науково-методичних та організаційно-економічних основ механізму 
управління якістю трудового життя в Україні. Досягнення зазначеної мети зу-
мовило необхідність постановки та вирішення таких завдань: 

● обґрунтувати потребу в теоретичному та практичному розробленні проблем за-
безпечення високої якості трудового життя; 

● запропонувати науково-методичну базу комплексного вимірювання та оціню-
вання рівня якості трудового життя; 

● обґрунтувати концептуальну основу механізму управління якістю трудового 
життя та запропонувати його структурну модель. 
Виклад основного матеріалу. Наукові погляди на якість трудового 

життя з визначають контекстні підходи до визначення її значущості: як компо-
нента і чинника людського розвитку, як стимуляційного чинника продуктив-
ності праці та як умови забезпечення економічного зростання і соціального роз-
витку людини в праці [1-4]. В Україні недостатньо розробленим є теоретичний 
апарат дослідження якості трудового життя. Категорія "якість трудового жит-
тя" – це ступінь відповідності умов трудової діяльності суспільно необхідним 
вимогам, що розкривається через інтереси сторін соціально-трудових відносин 
[3]. Задоволення потреб працівника у праці, досягнення економічних цілей під-
приємств, реалізація визначених державою пріоритетів людського розвитку до-
сягаються через забезпечення якості трудового життя (рис. 1). 

Концептуальне визначення сутності категорії полягає у її двоїстості – 
потребує врахування об'єктивних і суб'єктивних показників, відносності – одна-
кові за об'єктивними параметрами умови трудової діяльності по-різному 
сприймають і оцінюють працівники [5, 6]. Для регіональних порівнянь проран-
жовано регіони і проведено їх типологізацію за критерієм якості трудового 
життя (рис. 2). 

Визначимо основні причини, що формують низький рівень якості трудо-
вого життя в Україні: відсутність матеріальної бази відтворення і розвитку тру-
дового потенціалу; незахищеність прав та інтересів людини в праці; неефектив-
ність системи стимулювання і мотивації до продуктивної праці; неадаптованість 
працюючого населення до ринкових умов; значна диференціація заробітної пла-
ти; нестабільність зайнятості, загрози втрати робочого місця; відсутність умов і 
механізмів забезпечення рівних стартових можливостей у професійному розвит-
ку, кар'єрному зростанні; зневага гідності людини в праці, загрози фізичного і 
психологічного тиску; нерозвиненість виробничої демократії; значна інтенсив-
ність, несприятливі умови праці, ризики виробничого травматизму і професійної 
захворюваності, відсутність умов для повноцінного відпочинку; неможливість 
гармонійного поєднання роботи та виконання сімейних обов'язків, дозвілля [5]. 

Запропонуємо підхід до визначення механізму управління якістю трудо-
вого життя (рис. 3), який представлено через систему важелів управлінського 
впливу, спрямованих на досягнення цілей сторін соціально-трудових відносин: 
працівника – реалізувати особисті потреби, роботодавця – досягти високої про-
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дуктивності, інноваційності праці, суспільства – забезпечити людський розви-
ток. Визначено, що управління якістю трудового життя здійснюється на макро-, 
мезо- і мікрорівні, причому суб'єкти, набір управлінських рішень, інструменти 
на кожному рівні різняться. 

Управління якістю трудового життя відбувається через державне і дого-
вірне регулювання: державні стандарти встановлюють мінімальні гарантії у 
сфері праці, орієнтацію на високу якість трудового життя мають забезпечувати 
договірні норми, при чому необхідно прагнути до поширення і вдосконалення 
якості договірного регулювання, підвищення профспілкового впливу на трудові 
процеси [7, 8]. 

 
Рис. 1. Якість трудового життя як чинник людського розвитку 

та економічного зростання 
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Рис. 2. Ранжування та типологізація регіонів України за інтегральним індексом 

якості трудового життя у 2013 р. 

 
Рис. 3. Механізм управління якістю трудового життя 
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В основу механізму закладено принцип відповідності якості трудового 
життя якості робочої сили: в разі підвищення рівня якості трудового життя пот-
рібно враховувати ступінь реалізації вимог роботодавців до якісних характерис-
тик персоналу і одночасно створені стимуляційні умови для вдосконалення і 
підвищення використання у праці професійних знань і вмінь. 

Висновки. Отже, здійснено теоретичне узагальнення і вирішення науко-
вої задачі, яка полягає у дослідженні теоретичних, науково-методичних та орга-
нізаційно-економічних основ механізму управління якістю трудового життя на 
торговельному підприємстві. Перспективним напрямом дослідження є розроб-
лення типової моделі програми забезпечення якості трудового життя, яка б 
орієнтувалась на створення умов для раціонального використання і розвитку 
трудового потенціалу, ґрунтувалась на елементах механізму управління якістю 
трудового життя, та була вбудованою у загальну ділову стратегію розвитку тор-
говельного підприємства, передбачала координацію дій усіх структурних під-
розділів у напрямі реалізації стратегічних пріоритетів. 
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Ящук В.И., Бойчук Д.В. Организационно-экономические основы ме-
ханизма управления качеством трудовой жизни на торговом предприятии 

Обоснована необходимость в теоретической и практической разработке проблем 
обеспечения высокого качества трудовой жизни на предприятии. Исследованы теорети-
ческие, научно-методические и организационно-экономические основы механизма уп-
равления качеством трудовой жизни в Украине. Проанализированы научно-методичес-
кие и организационно-экономические основы механизма управления качеством трудо-
вой жизни на торговом предприятии. В частности, обоснована концептуальная основа 
механизма управления качеством трудовой жизни и предложена его структурная мо-
дель, обоснована информационная основа реализации механизма управления качеством 
трудовой жизни. 

Ключевые слова: качество трудовой жизни, развитие, социально-трудовые отно-
шения, государственное управление, договорное регулирование, эффективность, меха-
низм управления. 
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Yashchuk V.І., Boychuk D.V. Some organizational and economic princip-
les of the work life quality management mechanism in commercial workplaces 

The need for theoretical and practical problems of developing a high quality of work li-
fe in the company is substantiated. Theoretical, methodological, organizational and economic 
principles of a work life quality management mechanism in Ukraine are researched. The 
analysis of methodological, organizational and economic principles of the work life quality 
management mechanism in commercial enterprises is conducted. In particular, the conceptual 
basis of the work life quality management mechanism is provided, and offered its structural 
model is offered as well. A knowledge base for implementation of the work life quality mana-
gement mechanism is grounded. 

Key words: work life quality, economic development, social-labour relations, state ma-
nagement, contractual regulation, efficiency, control mechanism. 
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УДК 535.343.2 Проф. З.П. Чорній, д-р фіз.-мат. наук;  
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АКТИВАТОРНІ ЦЕНТРИ ЗАБАРВЛЕННЯ У КРИСТАЛАХ BACL2-PB 
У лінійній моделі іонного кристала розраховано ймовірність утворення активатор-

них центрів забарвлення після розпаду електронно-діркової пари у кристалах BaCl2-Pb. 
Досліджено кінетику нагромадження центрів забарвлення у процесі опромінення крис-
тала, розраховано граничну концентрацію центрів забарвлення та енергію їх утворення. 
Розрахунки проведені в інтервалі температур T1<T<T2, де Т1 і Т2 – температури термо-
дисоціації VK i VKD-центрів забарвлення. Радіаційна чутливість кристалів BaCl2-Pb за-
лежить від вмісту свинцю в кристалі: зі збільшенням концентрації активатора раді-
аційна чутливість кристала зростає. 

Ключові слова: кристали, радіація, центри забарвлення. 

Вступ. Чисті кристали BaCl2 під дією рентгенівського опромінення не 
забарвлюються [1]. Радіаційне забарвлення у кристалах BaCl2 виникає, якщо їх 
легувати домішками, які локалізують на собі вільні носії електричного заряду. 
Зокрема іони Pb2+ у кристалі BaCl2 ефективно захоплюють зонні електрони, 
внаслідок чого в кристалі утворюються Pb+-іони [1, 2]. 

 T<200 K2+ - +Pb  +  e   Pb→ . (1) 
Відповідно, створені радіацією дірки або автолокалізуються у гратці 

кристала (утворюються VK-центри): 

 T<125 K+ -
2 Ke   Cl  = V→ , (2) 

або локалізуються на Pb2+-іонах з утворенням VKD-центрів [1, 2]: 

 T<170 K+ 2+ 2+ -
2 KDe  + Pb   Pb Cl  = V→ . (3) 

Завдання нашої роботи полягало в тому, щоби в лінійній моделі іонного 
кристала [3-5] розрахувати радіаційні параметри кристалів BaCl2-Pb в інтервалі 
температур T1<T<T2, де Т1 і Т2 – температури термодисоціації VK i VKD-центрів 
забарвлення відповідно, та порівняти їх з експериментальними результатами. 

1. Радіаційні параметри кристалів BaCl2-Pb 
За даними роботи [1] радіаційне забарвлення у кристалах BaCl2-Pb (об-

ласть температур T1<T<T2, де Т1 і Т2 – температури термодисоціації VK i VKD-
центрів, відповідно) відбувається за схемою: 

 
, (4) 

 
– іон Pb2+ в гратці кристала; 

 – крапками позначені іони основи кристала; 

 – створена іонізуючою радіацією електронно-діркова пара; 


