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Соціальна Сфера

Відкриття нового сезону:
як завжди, тепло,

весело і щиро
З нагоди відкриття нового таборового 

сезону до дитячого оздоровчого містечка 
«Джерельце», що у селі Жилинці на Ярмоли
неччині, завітали поважні гості — перший за
ступник голови Хмельницької обласної ради 
Неоніла Андрійчук, в.о. заступника голови 
Хмельницької облдержадміністрації Валерій 
Олійник, голова Ярмолинецької районної ра
ди Лаврентій Копицяк, голова Жилинецької 
сільської ради Ніна Юркова, голова обласної 
організації профспілки працівників енергети
ки та електротехнічної промисловості Люд
мила Вільчинська та інші. Вони щиро привіта
ли юних відпочивальників і персонал табору.

Щодо ДОМ «Джерельце», то всі гості були 
одностайні: це — один із найкращих дитячих 
закладів не лише області, але й України. В.о. 
генерального директора ПАТ «Хмельницьк

обленерго» Олег Козачук, виступаючи на 
церемонії офіційного відкриття таборового 
сезону, запевнив, що Компанія докладе всіх 
зусиль, аби табір продовжував утримувати 
цю почесну першість.

Як повідав працівникам ЗМІ директор за
кладу Олег Віш, упродовж першої таборової 
зміни (а це двадцять один день) наберуться 
тут сили і снаги сто вісімдесят хлопчиків та ді
вчаток. Для дітей організовані цікаві розваги, 
екскурсії історичними місцями краю. Тради
ційно вони також забезпечені прекрасними 
побутовими умовами, смачним і поживним 
харчуванням,  кваліфікованим медичним об
слуговуванням.

Якісний відпочинок та оздоровлення ді
тей забезпечує ретельно підібраний профе
сійний персонал «Джерельця». Вихователя
ми тут працюють викладачі хмельницьких 
шкіл та вищих навчальних закладів області, 
вожатими — студентипрактиканти Хмель
ницької гуманітарнопедагогічної академії та 
Кам’янецьПодільського національного уні
верситету.

Передбачається, що за три літні зміни в та
борі відпочинуть понад півтисячі юних подо
лян і не тільки.

Як на справжніх
Олімпійських іграх…

У дитячому оздоровчому містечку «Дже
рельце» за активного сприяння обласно
го відділення Національного олімпійського 
комітету відбулося масове спортивне свя
то — Олімпійський день. Тут було все, як на 
справж ніх Олімпійських іграх: жриці в білих 
туніках, олімпійський вогонь, клятва та від

криття самих змагань. І звісно ж, спортивне 
суперництво між командами загонів. 

А змагалися юні спортсмени в бігу, міні
гольфі, дартсі, бадмінтоні, футболі, волейбо
лі, настільному тенісі, плаванні. Всі прагнули 
показати якнайвищі результати. Адже їх че
кали медалі, призи, зокрема, від обласного 
представництва Національного олімпійсько
го комітету.

Безцінним подарунком для всіх учасників 
спортивного свята у «Джерельці» була зу
стріч з Олімпійським чемпіоном із веслуван
ня (Монреаль, 1976) Сергієм Нагорним. Діти 
отримали можливість побачити (і навіть по
тримати!) золоту та срібну олімпійські медалі 
уславленого спортсмена. 

До речі, і Сергій Нагорний, котрий упер
ше відвідав ДОМ «Джерельце», і заступник 
голови Хмельницького обласного відділен
ня Національного олімпійського комітету Ві
ктор Флентін високо оцінили справді євро
пейський рівень фізкультурноспортивної 
бази табору та прагнення керівництва ПАТ 
«Хмельницькобленерго» до постійної дієвої 
підтримки олімпійського руху.

Рятувальники
у «Джерельці».

З просвітницькою місією
Під час першої зміни до дитячого оздо

ровчого містечка «Джерельце» завітали  фа
хівці Ярмолинецького районного сектора ГУ 
ДСНС України у Хмельницькій області. Упро
довж своєрідної лекції рятувальники роз

повіли про свою професію, 
ознайомили дітей із пожеж
ною технікою та аварійно
рятувальним обладнанням.

Юні відпочивальники з 
великою цікавістю слухали 
поради рятувальників що
до безпеки життєдіяльнос
ті, спостерігали за їх робо
тою. А всі охочі навіть змо
гли  приміряти рятувальне 
спорядження. 

Як зазначають у служ
бі з питань цивільного за
хисту, пожежної безпеки та 
екології ПАТ «Хмельницьк
обленерго», така профі
лак тичновиховна робота, 

щорічно організовувана Компанією у таборі 
«Джерельце», є вельми корисною та резуль
тативною. 

Перша зміна
у ДОМ «Джерельце»

фінішувала
180 хлопчиків та дівчаток упродовж трьох 

тижнів відпочили, отримали чимало приєм
них вражень, знайшли нових друзів… 

Тож на завершальній урочистій «лінійці» 
адміністрація, весь персонал табору почули 
від дітей чимало слів вдячності. У свою чер
гу, директор табору Олег Віш звернувся до 
юних відпочивальників із теплим напутнім 
словом. А найактивніші співаки, танцюрис
ти, дотепники, спортсмени зміни отримали 
заслужені фірмові відзнаки «Джерельця» та 
цінні дарунки.

Ростислав БАЛЕМА.
Фото автора.

ЗноВУ раДіСТь ВИрУЄ
в «ДЖерельці»!

Дорогі  колегИ, ВеТеранИ енергеТИкИ,
СпіВВіТчИЗнИкИ!

Від імені колективу енергопостачальної компанії «Хмельницькобленерго» та від мене особисто  
прийміть  найщиріші  вітання з визначним святом українського народу — Днем Конституції!

Наша Конституція є гарантом державності, демократії, незалежності та суверенітету краї-
ни, створення належних умов  для  самореалізації кожної людини, запорукою  прав і свобод, життя і 
здоров’я, честі  й гідності,  недоторканості та безпеки.

Нехай свято демократії, незламна віра у краще майбутнє, високий патріотизм, злагода і взаєморо-
зуміння сприяють підвищенню добробуту та зростанню нашої незалежної демократичної держави.

Бажаю вам міцного здоров’я, щастя, нових досягнень та  здобутків, впевненості у своїх силах, миру і 
злагоди, світла  й  тепла, достатку  в  кожній  оселі  та  процвітання рідної єдиної України!

З  найкращими побажаннями,
Олег КОзачуК,

в.о. генерального директора ПАТ «Хмельницькобленерго».



Назва РЕМ Енергозбутова 
діяльність Охорона праці загальний рейтинг

ВІНЬКІВЦІ 9 1 8

ГОРОДОК 13 19 14

ДЕРАЖНЯ 15 1 13

ДУНАЇВЦІ 18 1 16

м.КАМПОДІЛЬСЬКИЙ 20 14 20
КАМ.ПОДІЛЬСЬК. рн 12 14 12

НОВА УШИЦЯ 16 9 16

м. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 7 1 7

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ рн 4 9 3
ЧЕМЕРІВЦІ 3 12 2
ЯРМОЛИНЦІ 1 1 1
БІЛОГІР’Я 21 1 21
ВОЛОЧИСЬК 14 19 15

ІЗЯСЛАВ 10 14 9

КРАСИЛІВ 19 9 19

ЛЕТИЧІВ 5 18 5

ПОЛОННЕ 11 14 11

СЛАВУТА 6 1 6

СТАРОКОСТЯНТИНІВ 22 1 22
СТАРА СИНЯВА 2 19 4

ТЕОФІПОЛЬ 8 22 9

ШЕПЕТІВКА 17 12 18
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ХТО ПЕРШІСТЬ ВЕДЕ, 
ХТО — ПОЗАДУ БРЕДЕ 
Рейтингові показники діяльності районів електромереж
ПАТ «Хмельницькобленерго» за п’ять місяців 2016 року

Відділ оперативної інформації та звітності
Дирекції з маркетингу та енергозбуту.

ВелИка прИВаТИЗація

Колектив Старосинявського РЕМ щиро дякує в.о. генерального директора ПАТ «Хмель
ницькобленерго» О.І. Козачуку та голові об’єднаної організації профспілок компанії        
О.О. Макарову за надання автобуса «Мерседес Спринтер» для організації туристичної 
поїздки в дендрологічний парк «Софіївка» м. Умань та на фонтан «Рошен» м. Вінниця.

Зі своєї сторони ми, працівники Старосинявського РЕМ, і надалі будемо робити все 
від нас залежне, щоб забезпечити виконання планових завдань, поставлених перед 
колективом.

Олег ЧЕРНИШ,
директор Старосинявського РЕМ. 

В експозиційній частині Сервісного центру ПАТ «Хмель
ницькобленерго»  відкрилася виставка робіт місцевої худож
ниці Людмили Гарієвської (на фото). З цією приємною подіє
ю у творчому житті її привітали працівники енергопостачаль
ної компанії, колегихудожники, рідні та друзі. 

Людмила Миколаївна з дитинства мріяла стати художни
ком. Тож не випадково закінчила художньографічний фа
культет педагогічного інституту у Нижньому Тагілі (РФ), де 
спершу жила її сім’я, а після переїзду до Хмельницького два 
роки вела студію моделювання на станції юних техніків.  У
продовж тридцяти трьох років викладала у міській художній 
школі, виховала більше трьохсот учнів. Нині художниця — на 
творчих хлібах. Її полотна вже потрапили до приватних ко
лекцій у Франції, Німеччині, Польщі, США…  

Творче уподобання Людмили Гарієвської — натюрморт, 
переважно квітковий. «Найбільше люблю піони та білі лілії», 
— зізнається. А пише жінка олійними фарбами в академічній 
манері. І, зауважимо, з майже фотографічною реалістичністю. 
Втім, переконатися у цьому зможете й ви, завітавши до екс
позиційної частини Сервісного центру ПАТ «Хмельницьк
обленерго».

Працівники ПАТ «Хмельницькобленерго» 
здійснили екскурсійну поїздку історичними міс
цями Львова та Закарпаття, приурочену до 20ої 
річниці Дня Конституції України. Це вже в Ком
панії стало доброю традицією — до визначних 
дат відвідувати місця, де творилася українська 
державність. 

«Ми побували в місті Короля Данила Галиць
кого, — розповів учасник екскурсійного туру 
директор Хмельницького МРЕМ Сергій Олійник. 
— Львів — одне з найпрекрасніших міст Украї
ни, де відчувається європейський шарм, любов 
до гармонії і краси. У Львові найбільша кількість 
пам’яток архітектури в Україні — майже п’ять ти
сяч, а історичний центр міста внесений до списку 
світової спадщини ЮНЕСКО. З оглядового май
данчика Замкової гори (на фото) ми побачили 
могутність середньовічного та сучасного Львова 
— культурної столиці нашої держави».

Голова об’єднаної організації профспілок 
Компанії — учасник екскурсійного туру Олек
сандр Макаров поділився своїми враженнями 
про Закарпаття: «Це край середньовічних зам
ків, овіяних легендами, край унікальних і непо
вторних творінь майстрів дерев’яного зодче
ства — дерев’яних церков, це край, обдарова
ний Богом цілющими мінеральними джерелами 
та неповторною за красою природою. Найвідо
мішим серед архітектури Закарпаття є Мукачів
ський замок, оповитий багатьма легендами і 
переказами. Також ми відвідали Селиську сиро
варню, де сири роблять за швейцарськими тех
нологіями з екологічно чистого молока».

Наснажені яскравими враженнями від поїздки, 
мандрівники щиро вдячні за цей чудовий подару
нок в.о. генерального директора ПАТ «Хмельницьк
обленерго» Олегу Козачуку, а також об’єднаній ор
ганізації профспілок Компанії.

Задля повної готовності 
до надзвичайних

ситуацій
У Навчальнометодичному центрі цивільно

го захисту та безпеки життєдіяльності Хмель
ницької області відбулося функціональне на
вчання групи керівних кадрів ПАТ «Хмельницьк
обленерго» у сфері цивільного захисту.

Упродовж трьох днів посадові особи Ком
панії ретельно вивчали методику організа
ції навчального процесу з цивільного захисту 
на місцях, системи оповіщення та розвідки 
під час надзвичайних ситуацій техногенного 
і природного характеру, засоби індивідуаль
ного захисту, прийоми надання першої до
помоги потерпілим тощо. «Після цього вони 
отримали офіційне посвідчення про те, що 

пройшли навчання та перевірку знань у сфері 
цивільного захисту, — зазначає заступник на
чальника служби з питань цивільного захис
ту, пожежної безпеки та екології ПАТ «Хмель
ницькобленерго» Валерій Мельник. — Це 
означає ще більшу готовність структурних та 
відокремлених підрозділів Компанії до різно
го роду надзвичайних ситуацій».

лИСТ У номер

Фонд державного майна України 
за підтримки USAID (the US Agency for 
International Development) та за участю 
компанії Deloitte (радника у процесі при
ватизації в енергетичному секторі) провів 
нещодавно у Києві міжнародну конферен
цію для розширення інвестиційних мож
ливостей в енергетичному секторі Украї
ни.  

Як повідомляє пресцентр ФДМУ, біль
ше 100 учасників репрезентували близь
ко 80 компаній та інвестиційних агенцій з 
Індії, Туреччини, Польщі, Угорщини, Японії, 
Кореї, США та України. На конференції во
ни ознайомилися з можливостями та умо
вами інвестування в шість обленерго, чо
тири ТЕЦ та Центренерго через відкритий 
та прозорий приватизаційний процес.

Перед представницькою аудиторі
єю конференції виступили з промовами  
прем’єрміністр України Володимир Грой
сман, посол США в Україні Джеффрі Па
йєтт, міністр енергетики та вугільної про
мисловості України Ігор Насалик, голова 
Фонду державного майна України Ігор Бі
лоус та інші високопосадовці. У секційних 
обговореннях з діючим керівництвом під
приємств енергетичного сектору України, 
що підлягають приватизації, взяв участь і 
в.о. генерального директора ПАТ «Хмель
ницькобленерго» Олег Козачук. Під час 
презентації Компанії він ознайомив інвес
торів із досягненнями та перспективами в 
основних напрямках її діяльності. 

Прес-служба
ПАТ «Хмельницькобленерго».

Очільник ПАТ «Хмельницькобленерго»
О. Козачук взяв участь
в Українській енергетичній конференції

Середньовічний Львів
та легендарні замки Закарпаття…

Дивосвіт класичного натюрморту

Прес-служба ПАТ «Хмельницькобленерго».

наші ноВИнИ

Дякуємо за відпочинок!
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У 1845 році нещаслива експедиція Джона 
Франкліна  відпливла з Англії, щоб знайти ко
роткий шлях в Америку через Північний Льодо
витий океан. 

Команда навантажила два кораблі безліччю 
абсолютно даремних речей. Серед них була бі
бліотека з 1200 томів, дорогий фарфор, кришта
леві келихи, срібні столові прибори для кожно
го офіцера з вигравіюваними на них ініціалами 
власників. При цьому кожен корабель узяв на 
борт лише 12денний запас вугілля для парових 
двигунів. Кораблі потрапили в пастку, виявив
шись затиснутими серед крижин. Через кілька 
місяців лорд Франклін помер. Мандрівники ви
рішили повернутися назад, розділившись на 
групи. Не повернувся жоден. Двоє з цих офіце
рів більше 100 км тягнули важкі сани по тонкому 
льоду. Рятувальники, знайшовши їх тіла, виявили, 
що сани були навантажені столовим сріблом. Ці 
люди прирекли себе на загибель, волочучи те, 
чим не могли скористатися.

Ресурси, мова про них. Що, скільки, коли? 
На відміну від керівництва (чи лідерства), яке є 
здатністю формувати майбутнє і підтримувати 
важливі зміни, адміністрування (чи оперативне 
управління) припускає, в першу чергу, плану
вання і забезпечення доступності ресурсів з тим, 
щоб працівники підприємства могли «зробити 
те, що вони повинні зробити». Ресурси — це, в 
першу чергу, персонал (люди). А також інфра
структура (сукупність споруд, устаткування і до
поміжних служб, необхідних для функціонування 
підприємства), виробниче середовище (сукуп
ність умов, за яких здійснюється діяльність), ін
формація, постачальники, партнери, природні 
або фінансові ресурси. В цілому, ресурси — це 
активи, контрольовані підприємством. Спадщи
на минулого — це теж ресурс (актив). Найнедо
статніші з наявних ресурсів — час і увага вищого 
керівництва.

Персонал є головним і особливим ресурсом 
організації, тому що він припускає і управління, 
і керівництво. Управління персоналом означає, 
що його треба мотивувати, а керівництво пер
соналом означає, що його треба надихати для 
того, щоб робота була виконана ефективно і 
продуктивно. Тобто речами можна маніпулю
вати, їх можна злічити і виміряти, людей — не 
можна. Коли ми працюємо з людьми, то відкла
даємо у бік числа і замість цього покладаємося 
на судження, розуміння, співчуття, розум і — на
тхнення.

В управлінні персоналом вимоги акцентова
ні на визначенні і забезпеченні компетентності. 
Як правило, розглядають підготовку персоналу 
як окремий бізнеспроцес підприємства. По ін
ших елементах ресурсів часто визначають лише 
загальне завдання — досягнення відповідності 
вимог, що пред’являються до продукту. Продукт 
електропостачального підприємства, є нероз
ривною єдністю послуги з електропостачання і 
товару (електроенергія).

Підприємство повинно визначити, у тому чис
лі, які ресурси (наприклад, групи з поліпшення 
процесів, нове устаткування, нові технології або 
модернізовані робочі місця) потрібні для по
стійного підвищення результативності системи 
управління, а також — для підвищення міри за
доволеності споживачів. Де можна знайти мож
ливості для поліпшень? Вище керівництво, аналі
зуючи інформацію про якість діяльності підпри
ємства, коригуючи та застережливі дії, звіти про 
невідповідності і результати аудитів, повинно 
визначити, які саме ресурси потрібні для успіш
ного впровадження дій з поліпшення. Крім того, 
менеджери повинні також орієнтуватися на спо
живачів при визначенні ресурсів, необхідних для 
роботи з їх скаргами і претензіями, виконання 
гарантійних зобов’язань і аналізу думок спожи
вачів.

Детальніше зупинимося на управлінні інф
раструктурою і виробничим середовищем. Для 
того, щоб продемонструвати забезпечення іс
нуючих вимог до інфраструктури і виробничого 
середовища, вищі менеджери повинні визначи
ти, наскільки ці вимоги відносяться до діяльнос
ті підприємства, враховуючи особливості галузі, 
складність виробництва, запити споживачів та 
інші чинники. При цьому слід звернути особли
ву увагу на інфраструктуру і робоче середовище, 
необхідні для досягнення відповідності продук
ту встановленим вимогам, — що для цього зна
добиться? Потреби можуть включати робочий 
простір (місце виконання робіт), устаткування 
(у тому числі нові технології), засоби зв’язку (ін
формаційна підтримка), транспортні підрозділи. 
Сюди ж можуть увійти служби, що здійснюють 
плановозапобіжні ремонти і технічне обслугову
вання устаткування.

Крім того, підприємство може врахувати е
кологічні аспекти, важливі для конкретного ви
робництва, наприклад, необхідність повторного 
використання сировини (утилізацію) або похо
вання відходів. Усе це необхідно конкретизува
ти. Менеджери різних рівнів мають бути здатні 
представити докази проведення аналізу інфра
структури з точки зору її здатності забезпечити 
як постачання замовленої споживачем послуги з 
електропостачання, так і підтримку на належно
му рівні працездатності власного персоналу.

Вимоги до виробничого середовища — це 
вимоги до людських і фізичних чинників, які мо
жуть вплинути на відповідність продукту вимо
гам. Підприємство повинне вирішити, які з вка
заних чинників важливі для забезпечення від
повідності продукту вимогам і як слід управляти 
цими чинниками. Серед таких чинників можуть 
бути: правила забезпечення безпеки, засоби за
хисту (слуху і зору), ергономічні чинники, розта
шування робочих місць, температура, вологість, 
освітленість, забрудненість, шум, газовиділення, 
радіація. До них можуть так само належати нема
теріальні чинники: методи підвищення творчої 
віддачі і зацікавленості співробітників в справах 
підприємства, програми стимулювання персона
лу.

В управлінні ресурсами є одна особливість, 
на яку необхідно вказати. За допомогою ресур
сів управлінська діяльність вищого керівництва 
пов’язана з категорією ефективності. Ефектив
ність (efficiency) в стандарті ДСТУ ISO 9000:2015 
визначена як відношення між досягнутим ре
зультатом і використаними ресурсами. А ре
зультативність (effectiveness) — як міру, з якою 
запланована діяльність реалізована і заплано
вані результати досягнуті. Результативність має 
відношення до виходів і результатів. Це — відно
шення фактичного виходу до очікуваного (запла
нованого). Тобто система показників результа
тивності — це «вихід/мета». У то й же час система 
показників ефективності — «вихід/вхід». Тобто 
ефективне управління, на відміну від результа
тивного, не може обмежитися демонстрацією 
відповідності вимогам, що пред’являються до 
персоналу, інфраструктури, виробничого серед
овища. Необхідно ставити питання про творчий 
підхід в залученні необхідних ресурсів. Про що 
йде мова?

Подейкують, один старий натівський гене
рал під час візиту в Ханой поставив старому 
в’єтнамському генералові питання, що давно му
чило його: чому північні в’єтнамці так легко пере
правляли людей і озброєння через річки, незва
жаючи на усі спроби американських військових 
визначити місце розташування мостів і розбом
бити їх? Відповідь була проста: північні в’єтнамці 
будували мости нижче рівня поверхні води в річ
ці. Вони були практично невидимі для повітряної 
розвідки і в той же час придатні для перекидання 
людей і техніки .

Як багата ресурсами армія відреагувала б на 
проблему, з якою зіткнулися північні в’єтнамці? 
Напевно, виділила б нові війська для оборони 

мостів, спорудила б нові переправи, притягну
ла б ще більше будівельної інженерної техніки і 
створювала б ще більше батарей протиповітря
ної оборони. Північнов’єтнамська армія перед 
лицем свого успішного суперника вимушена бу
ла використати новий спосіб ведення війни, спо
сіб здолати безодню між ресурсами і прагнення
ми. Досвід Північного В’єтнаму в його конфлікті 
із США є прикладом для вивчення того, що іноді 
називають ресурсними важелями. Це — винахід
ливість менеджерів при використанні ресурсів 
фірми, яка примножує ефект від їх застосування.

Існуючі стратегії управління багато уваги 
приділяють завданню розподілу ресурсів. Усі 
говорять, що ресурсів бракує; вище керівни
цтво повинне ретельно їх розподіляти. «Якби у 
нас було більше ресурсів, ми могли б проводити 
кращу стратегію» — таку думку часто висловлю
ють менеджери. Проте нестача ресурсів наро
джує стратегічну і тактичну творчість, хоча, зви
чайно, не можна чекати, що бажання перемогти 
і нетрадиційна тактика повністю компенсують 
будьякий дефіцит. В той же час досвід успішних 
компаній свідчить про те, що матеріальні пере
ваги виявляються поганою заміною стратегічної 
творчості, що виникає при нестачі ресурсів. Так 
«пухир» економіки Японії, який «лопнув» на по
чатку 1990х років, показав, що японські компа
нії не надто захищені від слабкості стратегічної 
дисципліни, що зазвичай йде за великим успі
хом (цей стан образно називають ситим заці
пенінням). Плоди успіху завжди містять насіння 
невдач. Це відбувається не тому, що компанія є 
галузевим лідером, а тому, що її співробітники в 
цьому упевнені. Необхідно шукати нове визна
чення того, що є управлінням (а також і лідер
ством) вищих менеджерів, тобто що включає 
стадію «виконання» циклу PDCA . Втім, ця сен
тенція поширюється і на інші стадії.

Зараз ми говоримо про необхідність адек
ватного змісту оперативного управління (адміні
стрування). Вищі керівники зазвичай приділяють 
багато уваги розподілу ресурсів, але не викорис
танню ресурсних важелів. Наведемо приклади 
таких важелів.

СкоординованіСть. Вона вимагає розу
міння управління усіма ресурсами фірми, спря
мованого на досягнення тієї окремої мети, яка 
недосяжна для фірм з роз’єднаними корпоратив
ними пріоритетами. 

ЗоСередженіСть. Занадто багато фірм, що 
відстали від інших за вартістю, якістю, тимчасо
вим циклом, обслуговуванням споживачів та ін
шими параметрами, намагаються налагодити все 
одночасно, а потім дивуються з хворобливості і 
повільності прогресу. Розпорошення обмежених 
ресурсів на великий діапазон тактичних завдань 
— надійний спосіб залишитися в середняках.

Цілепокладання. Правильно вибрати ме
ту означає сфокусуватися на тій діяльності, яка 
становить для споживачів найбільшу цінність. 
Увесь сенс тут полягає у визначенні тих областей, 
в яких співвідношення між сприйманою спожи
вачем цінністю і витратами на її створення най
більш велике.

набуття доСвіду. Фірма — сховище досві
ду. Фірми відрізняються одна від одної не стільки 
відносною якістю або глибиною їхньої «комори» 
досвіду, скільки відносною здатністю витягати 
знання з цієї «комори». Простіше кажучи, одні 
підприємства здатні отримати від кожного додат
кового досвіду більше знань, ніж інші, тобто одні 
більше навчені, ніж інші.

У Японії кажуть, що виявлена проблема — по
дарунок долі, бо це дає шанс її вирішити. Такий 
підхід відрізняється від тих, які практикуються в 
деяких компаніях, коли проблеми або прихову
ють, або спихають комусь іншому. Головне тут 
в тому, що кожен новий досвід, кожен успіх або 
невдачу треба розглядати як можливість для на
вчання. Здатність вчитися на досвіді залежить: 
від співробітників, які добре навчені мистецтву 
вирішення проблем; від наявності дискусій, в 
ході яких можна позначити загальні проблеми 
і спільно шукати вирішення більш високого по
рядку; від безперервної установки еталонів, що 
відповідають найкращому світовому досвіду.

ЗапоЗичення. Старший менеджер однієї 
японської компанії образно висловив простою 
логіку запозичення ресурсів інших фірм: «За
хідні компанії рубають дерева, а ми споруджу
ємо будинки». Іншими словами, наші партнери 
роблять важку ресурсоємну частину наукових 
відкриттів, а ми використовуємо ці відкриття 
для створення нових ринків. Запозиченням є, 
наприклад, зміцнення тісних зв’язків з поста
чальниками для кращого використання їхніх 
інновацій. Якот використання деякими амери
канськими фірмами відносно дешевих фахівців 
з програмного забезпечення з Індії, України і Бі
лорусії за допомогою Інтернет. Якою б не була 
форма, сенс один — поповнити внутрішні ре
сурси зовнішніми, такими, що перебувають по
за формальними межами фірми.

Змішування. Це — здатність фірми змішу
вати різні види ресурсів так, щоб примножити 
значення кожного з них. Важливо не просто мати 
розрізнені навички і технології, а уміти з’єднати 
їх для створення продукту світового класу. Ін
шою формою змішування є здатність успішно 
об’єднувати різні функціональні навички — на
уководослідні і дослідноконструкторські робо
ти, виробництво, маркетинг, збут — для випуску 
вдалого продукту.

ЗбаланСованіСть. Фірма з сильною здат
ністю в галузі технологічної підготовки вироб
ництва, але відносно слабка в плані маркетингу, 
збуту, цін і якості навряд чи зуміє скористатися 
потоком доходів, які почнуть поступати від її ін
новацій. Який би не був характер дисбалансу: 
розвинутий збут і застарілі технології, або розви
нене виробництво і слабка логістика, або ще яке
небудь поєднання, — логіка одна і та ж.

поширення. Часто менеджери прагнуть 
накопичуватимуть дефіцитні ресурси, аніж да
вати їх у позику спорідненим підрозділам. Тому 
відповідальністю вищого керівництва є вста
новлення погодженого підходу до поширення 
дефіцитних ресурсів заради їх використання в 
суміжних підрозділах. Ще однією формою по
ширення ресурсів є уміння поєднувати поста
чання традиційного продукту з виготовленням 
альтернативних продуктів (гнучке виробни
цтво, робота на замовлення). Оскільки сучасна 
виробнича стратегія електропостачальних під
приємств включає поєднання тарифних видів 
робіт (передача і розподіл електроенергії) з 
виробництвом деяких видів продукції, як пра
вило, на замовлення, у зв’язку з цим необхідно 
розробляти виробничі стратегії, що дають мож
ливість поєднувати електропостачання з ви
робництвом «на замовлення». 

Такі стратегії повинні мати ресурсні переваги 
складальних ліній і безперервного виробництва, 
що може бути досягнуто на основі методів, які 
забезпечують автоматизоване управління логіс
тичною підтримкою одиничного виробництва.

приСкорення уСпіху. Тут йдеться про час, 
що пройшов між витрачанням ресурсів і їх від
шкодуванням у вигляді доходів. Процес швидко
го відшкодування діє в якості ресурсного множ
ника. Підприємство, яке може робити щонебудь 
в два рази швидше, ніж конкуренти, але має ті ж 
ресурсні можливості, користується подвійною 
перевагою в застосуванні важелів.

Ця елементарна арифметика частково пояс
нює, чому багато компаній настільки рішуче на
лаштовані на прискорення процесів розробки і 
впровадження технічних і технологічних іннова
цій.

Приведений вище список ресурсних важе
лів не вичерпує усі можливі стратегії. Він тільки 
ілюструє ту винахідливість, до якої покликані 
вищі менеджери для отримання більшого за 
рахунок меншого, тобто ефективності. Зміна ж 
ефективності використання ресурсів може ви
мірюватися:

— збільшенням або зменшенням потреби в 
ресурсах без відповідної зміни в об’ємі вартості 
і прибутку;

— збільшенням або зменшенням ризикова
ності;

— зміною певної відносної величини, вимірю
ваної критеріями.

Олексій КОВАЛЬОВ,
начальник відділу управління проектами

Дирекції з розвитку управління
та інформаційних технологій.

наУкоВа ДУмка

ЩЕ РАЗ ПРО РЕСУРСИ
І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ

(далі буде)

19 травня 1845 року відбулося урочисте 
відплиття експедиції під керівництвом 

сера Джона Франкліна (1786-1847): 
два парусника «Еребус» і «Терор» 

вирушили виконувати завдання — 
вперше пройти Північно-Західним 
морським шляхом, який, як давно 

припускали, з’єднує Атлантичний 
і Тихий океани на північ від Канади. 

Ніхто з цієї експедиції назад 
не повернувся.

Цикл PDCA (Plan-Do-Check-Act) —
методологія безперервного поліпшення 

діяльності (плануй, роби, перевіряй, 
виконуй — змінюй).

У в’єтнамців були хороші радники. 
Ще в роки другої світової війни радянські  

саперні частини при визволенні Криму 
(1943 р.) будували насипні дороги і мости 

через озеро Сиваш. Від повітряної 
розвідки вони були приховані, тому що 

споруджувалися нижче поверхні води.
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«Людина невсипущої праці і обов’язку», — так на
зивають професора Івана Огієнка дослідники його 
біографії та творчості. Усі, відведені Богом, роки життя 
він віддав зростанню духовності українського народу, 
утвердженню національної самосвідомості, служінню 
державності й Українській православній церкві.

Іван Іванович ОГІєНКО (1882-1972) — визна
чний український громадський і державний діяч, 
філософ, історик, педагог, книговидавець, редактор 
і богослов, теоретик канонічного права, учениймо
вознавець, поет, прозаїк, есеїст. Народився Великий 
Українець 2 січня 1882 р. у м. Брусилові (тепер це 
південний схід Житомирської області). Він був пер
шим ректором Кам’янецьПодільського Державно
го Українського Університету, заснованого Указом 
Гетьмана П. Скоропадського 1 липня 1918 р. (нині це 
Кам’янецьПодільський національний університет 
ім. Івана Огієнка), міністром освіти УНР, а в 19191920 
р.р. — міністром віросповідань УНР.

17 січня 1919 р. як міністр освіти Іван Огієнко ухва
лив Правила українського правопису, а 30 січня 1919 
р. — видав Указ, за яким мовою викладання в усіх шко
лах України (початкових, середніх, вищих) мала стати 
українська мова, у школах національних меншин до
зволялося користуватися рідною мовою. Всі дипломи, 
свідоцтва та атестати мали видавати виключно україн
ською мовою, всі написи на бланках, штемпелях і пе
чатках також мали бути замінені на українські.

Першими справами міністра віросповідань бу
ли вимоги: до єпископів — щоби Євангеліє читали 
українською мовою; проповіді виголошували дер
жавною мовою, служби Божі, читання та співи у 
церквах відправляли українською вимовою; висвя
чували й призначали на церковні посади у духовно
му відомстві тих осіб, які знають українську мову. З 
ініціативи Івана Огієнка в Кам’янціПодільському бу
ло засновано курси української мови для священи
ків, дияконів, дяків та регентів.

Він переклав українською мовою багато бого
словських творів. Саме тоді майбутній Митрополит 
вперше сформулював основи української автоке
фалії. Від імені Уряду УНР він написав звернення до 
Вселенського Патріарха, у якому обґрунтував до
цільність та необхідність надання Українській Церк
ві автокефалії.

Захоплення Кам’янцяПодільського 16 листопа
да 1920 р. большевицькими військами змусило Огі
єнка емігрувати до Польщі. Далі еміграція до Сло
ваччини, Швейцарії та Канади. Так «каммуністіческій 
рєжім» та Московський патріархат переслідували 
Великого Сина України.

У польській еміграції (на Холмщині), де більшість 
православних церков поляки перетворили на костьо
ли, Митрополит Іларіон здійснював українізацію церк
ви запровадивши українську мову у богослужінню.

У Канаді він заснував Теологічне товариство, 
здійснив реорганізацію богословського факульте
ту Манітобського університету перетворивши його 
в Колегію імені святого Апостола Андрія (готував 
православних священиків для українських громад 
в усьому світі), розгорнув науководослідницьку та 
видавничу діяльність.

Справою всього життя Іван Огієнко вважав пере
клад Біблії українською мовою. Він здійснив перший 
автентичний переклад Святого Письма. Цим Митро
полит Іларіон забезпечив право українського на
роду на звернення до Бога рідною мовою, заклав 
підвалини організаційного оформлення української 
православної автокефалії. До сьогодні його пере
клад Біблії є неперевершеним надбанням україн
ського народу та національномовної єдності укра
їнців України і діаспори. Переклад Біблії, який було 
опубліковано 1962 р. у Лондоні Британським біблій
ним товариством, визнано одним із кращих у світо
вій біблеїстиці.

На превеликий жаль, книги і статті Івана Огієнка 
десятиліттями лежали в «спецхранах». Ім’я вченого 
і церковного діяча, як і багатьох його сучасників в 
Україні, на довгий час було викреслене з нашої іс
торії (про долю і творчість сучасника Івана Огієнка 
академіка Степана Рудницького автор писав у стат
ті «Чому ми хочемо самостійної України?», газета 
«Енергія», ПАТ «Хмельницькобленерго», №23(225
226), лютийберезень 2016 р.).

Наукова й творча спадщина Івана Огієнка стано
вить майже дві тисячі праць із різних галузей знань. 
Частина архіву Огієнка зберігається за кордоном у 
канадському Вінніпезі в Колегії св. Андрія. Там також 
зберігаються стародруки і цінні рукописи україн
ських діячів в діаспорі. Безцінні пам’ятки української 
еміграції були врятовані та збережені Іваном Огієн
ком в Канаді.

Великою втратою для України була відторгненість 
від українського народу Великої Постаті, яка віді
гравала значну роль у науковому і культурному від
родженні України. Микола Жулинський в передмові 
до книжки Івана Огієнка «Українська культура» пише: 
«…Іван Огієнко був блискучим популяризатором, на-
тхненним пропагандистом культури української мо-
ви, українського слова. Вражає проблемно-тематич-
ний спектр дослідницьких інтересів цього подвиж-
ника на ниві української культури, мовознавства, 
історії церкви, канонічного права, давньої української 
літератури, славістики, краєзнавства, народної ар-
хітектури, освіти, бібліографії…». За словами Дми
тра Степовика, Іван Огієнко «…був втіленням світла, 
науки, духовності, патріотизму, помножених на фан-
тастичну, просто незбагненну, працелюбність. Він 
прожив 90 років і кожен день з його довгого життя був 
днем бджоли, що від світання до смеркання носить 
по краплині мед до свого вулика».

В незалежній Україні, зокрема, у Кам’янець
Подільському національному університеті зроблено 
чимало для вшанування борця за волю України, її ві
рного Сина і Патріота — Івана Огієнка. За титанічної 
праці тодішнього декана філологічного факультету 
Євгенії Сохацької у 1992 році було створено Всеу
країнське Товариство Івана Огієнка, а у 2008 році 
Кам’янецьПодільському національному університе
ту присвоєно ім’я його першого ректора. Головною 
метою Товариства було визначено проведення ши
рокої культурнопросвітницької, пропагандистської 
роботи щодо спадщини Івана Огієнка, а його першим 
Головою обрано Є. Сохацьку.

На вшанування видатного українського вчено
гомовознавця, письменника, перекладача, педаго
га, державного та церковного діяча Івана Івановича 
Огієнка — митрополита Іларіона, за ініціативи Все
українського Товариства Івана Огієнка, в Україні за

снована премія його імені. Починаючи з 1995 року 
вона присуджується в номінаціях «Література», «Мис
тецтво», «Освіта», «Наука», «Громадська, політична та 
духовна діяльність» і вручається діячам у галузі літе
ратури, культури, мистецтва й науки.

На початку 90их років минулого століття автор 
купив дві книжки Івана Огієнка: «Українська церква. 
Нариси з історії української православної церкви», 
у двох томах, Київ, вид. «Україна», 1993; «Українська 
культура. Коротка історія культурного життя україн
ського народу», Київ, вид. «Довіра», 1992. І на жаль, 
вони є єдиними книжками Івана Огієнка у бібліотеці 
автора.

декалог івана огієнка
Мова є тим феноменом, який об’єднує людей, ро

бить їх нацією, народом. Українська мова є способом 
самоідентифікації українського народу в історично
му просторі. В ієрархії атрибутів нації — мова посідає 
панівне місце поряд із національною самосвідомістю. 
Народ може втратити все: незалежність, економічну 
могутність, рідну землю, але він виживе, якщо збере
же мову.

У багатій педагогічній спадщині Івана Огієнка най
вагоміше місце посідають дослідження проблем розви
тку української мови та культури. Як говорить вчений: 
«Мова — душа кожної національності, її святощі, її най-
цінніший скарб… В мові наша стара й нова культура, 
ознака нашого національного визнання… Тому й вороги 
наші завжди так старанно пильнували, аби заборони-
ти насамперед нашу мову, аби звести та знищити її 
дощенту. Бо німого, мовляв попхаєш, куди забажаєш…»

Ліна Костенко каже: «Нації вмирають не від ін-
фаркту. Спочатку їм відбирає мову».

Великий педагог Іван Огієнко наголошує на тому, 
що вчити українських дітей рідною мовою є справою 
чистого сумління та патріотичного обов’язку педаго
гапросвітянина, учителя національної школи. Як же 
сьогодні бракує нам настінного чи настільного ви
дання «Десяти мовних заповідей свідомого грома
дянина»! Особливо нашим державотворцям, які ще 
й досі нехтують державною мовою. Як важливо саме 
сьогодні нам повернутися до Огієнкового декалога, 
до його десяти заповідей, якими має керуватися ко
жен Українець!

Вчитаймося, вдумаймося в ці мовні заповіді:
1. Мова — то серце народу: гине мова — гине і народ.
2. Хто цурається рідної мови, той у саме серце ра-

нить свій народ.
3. Літературна мова — то головний двигун розви-

тку духовної культури народу, то найміцніша 
основа її.

4. Уживання в літературі тільки говіркових мов 
сильно шкодить культурному об’єднанню нації.

5. Народ, що не створив собі соборної літератур-
ної мови, не може зватися свідомою нацією.

6. Для одного народу мусить бути тільки одна 
літературна мова й вимова, тільки один пра-
вопис.

7. Головний рідномовний обов’язок кожного свідо-
мого громадянина — працювати для збільшен-
ня культури своєї літературної мови.

8. Стан літературної мови — то ступінь куль-
турного розвою народу.

9. Як про духовну зрілість окремої особи, так і про 
зрілість цілого народу судять найперше з куль-
тури його літературної мови.

10. Кожний свідомий громадянин мусить прак-
тично знати свою соборну літературну мову 
й вимову та свій соборний правопис, а також 
знати й виконувати рідномовні обов’язки свого 
народу.

Цей неповторний декалог Івана Огієнка побудо
ваний за іншим неповторним декалогом — десятьма 
заповідями Божими.

українСька Церква
Книжка «Українська церква» вперше побачила 

світ у Празі 1942 року. На основі численних історич
них джерел Іван Огієнко розповів про поширення 
християнства в Русі, виникнення Української право
славної церкви, її боротьбу за незалежність від Мос
ковського патріархату, визначну роль у розвиткові 
духовної культури українського народу. У цій статті 
автор не буде детально аналізувати цю книжку. Зна
йдіть її, будь ласка, і прочитайте самі.

16 червня 2016 р., майже через сто років після 
звернення Уряду УНР до Вселенського Патріарха, 
Верховна Рада України від імені Українського На
роду звернулася до Всесвятості Варфоломія, Архі
єпископа Константинополя і Нового Риму, Вселен

ського Патріарха щодо надання автокефалії Право
славній Церкві в Україні. В зверненні говориться: «В 
умовах, що склалися, народ України вже не сприймає 
ідею церковного єднання з Блаженнішим Патріар-
хом Московським Кирилом, який не лише не висту-
пив на захист православних християн України, що 
потерпають від російської агресії, але й став одним 
із очільників «руського мира», а, отже, й одним з ар-
хітекторів нинішньої гібридної війни Росії проти 
України. …Впродовж усього ХХ століття в Украї-
ні тривала боротьба за помісний автокефальний 
статус давньої Київської Митрополії, яка протягом 
семи століть перебувала у складі Вселенського па-
тріархату, а 1686 р. з грубим порушенням канонів 
була приєднана до патріархату Московського …
Після подій 2014 р. Україна вже ніколи не буде ані по-
літичною, ані церковною колонією Росії».

Лише автокефальний статус Православної Церкви в 
Україні може стати основою для подолання церковного 
розподілу та для єдності нації. Заради блага Православ
ної Церкви в Україні та цілісності українського народу ВР 
України просить Вселенського Патріарха видати Томос 
(Указ. — авт.) про автокефалію Православної Церкви в 
Україні, на основі якого вона могла б посісти належне міс
це у родині Помісних Православних Церков.

українСька культура
Курс короткої історії культурного життя україн

ського народу Іван Огієнко, як приватдоцент Київ
ського університету, читав слухачам Українського 
Народного Університету. Цей курс у 1918 р. вийшов 
окремим виданням із малюнками і портретами укра
їнських культурних діячів під назвою «Українська 
культура». Книжка містить чотири наукові досліджен
ня: «Українська культура за давні віки», «Вплив Укра
їнської культури на Московську», «Українська культу
ра ХІХ віку» та «Тернистим шляхом».

Презентуючи книжку Івана Огієнка «Українська 
культура» (вид.1992 р.) Микола Жулинський гово
рить: «…Намагання відкрити оригінальність, непо-
вторність, самостійний шлях формування україн-
ської культури зумовило посилене в цьому курсі ак-
центування на численних фактах і явищах впливу 
української культури на культуру російську. Іван Огі-
єнко наводить сотні прикладів цілеспрямованого ко-
лонізаторського знищення самодержавною Москвою 
вогнищ української культури, систематичного пере-
слідування наукових і культурних діячів українського 
народу, експропріації національних культурних цін-
ностей і людських талантів. Він відкриває великий 
тернистий шлях, яким віками ми йшли, творячи 
свою  власну українську культуру».

У науковому дослідженні «Українська культура за 
давні віки» Іван Огієнко обґрунтовує: «І який би бік жит-
тя ми не взяли, скрізь побачимо, що народ наш виявляє 
себе окремим, своєрідним народом, народом з самостій-
ною культурою. Народ український утворив свої звичаї, 
як от — родини, хрестини, похорон, свої вірування й 
переконання, утворив свої обставини життя, зачісу-
вання кіс («хохол» чи «оселедець»), свій музичний інстру-
мент (бандура, ліра, торбан), свої страви, свій танок, 
— і все таке, що надає йому оригінальності і відрізняє 
від інших народів, було колись, у нас був навіть свій ка-
лендар, і рік наш не припадав до московського.

В самій мові нашій одбився дух нашого народу, по 
коренях слів можна довідуватись і про культуру на-
шу. Давнє слово наше «дружина» (супруга) яскраво 
показує про стан нашої жінки (слово «супруг» спо
чатку означало пару волів, запряжених в одне ярмо. 
— авт.), про те, що вона друг своєму чоловікові, тоді 
як загальнослов’янське «жена» значить тільки «рож-
дающая».

Або наш вираз: ми кажемо «одружитися з нею», 
або «оженитися з нею»: тут жінка відразу стає рівно-
правно поруч з чоловіком; цей вираз — оженитися з 
нею» далеко культурніший від московського «женить-
ся на ней»».

У праці «Вплив Української культури на москов
ську» Іван Огієнко, використовуючи російські архівні 
документи, наводить приклади, де Пьотр І скаржить
ся патріарху на низьку грамотність священиків та 
пропонує їх направити на навчання в Київ, а акаде
мік Пипін (російський вчений, академік Петербурзь
кої АН (з 1898 р.)) про московське життя каже, що там 
були «церковный фанатизм, вражда к науке, упря
мый застой, нравственное одичание и ожесточение» 
та «Москва долго не хотела сознаваться в недостатке 
своих образовательных средств».

Далі Іван Огієнко пише: «На Москві була сила ро-
боти, і українці стали там бажаними людьми. Тому 
нема нічого дивного, що свою культуру ми почали 
передавати на Москву. Так скрізь буває в житті: на-
род з більшою культурою, з більшою освітою завше 
впливає на свого сусіду, а сусіда переймає все кра-
ще».

Вплив українців на московську церкву був таким 
великим, що у Москві запанувала українська вимова, 
і ця вимова залишалася аж до початку ХІХ століття. 
Українець Семен Полоцький (16291680) навчав ца
ревича Пьотра. Українські книжки (українською мо
вою) розходилися по всьому Московському царству. 
Українці зробили великий вплив на будівництво, ма
лювання, одежу, спів, музику. До Москви їздили наші 
ковалі, гончарі, шапкарі, шевці, кахлярі… На службу 
до закордонних місій при дворах та посольствах за
вжди кликали українців…

«Коли на Москві починалася нова літературна 
мова, то над цією московською літературною мовою 
багато попрацювали наші ж українці — вони дали 
кращі зразки її, вони залишили на Москві свою вимову, 
вони принесли в російську мову силу чужоземних слів, 
які там лишилися й до нашого часу».

Автор не хоче цитувати всі праці вченого, але важ
ко краще сказати за Івана Огієнка. Тому ще дві цитати 
з важкої сумної праці «Тернистим шляхом».

«Талановитий народ наш створив свою велику 
культуру, і цю ж саму культуру поніс він і до Москви 
і, як ми бачили, допоміг і Москві звестись на ноги, до-
поміг їй вибитись на культурну дорогу, щиро оддав їй 
все, що тільки мав.

Народ наш створив велику культуру, і міг споді-
ватись, що такою ж великою понесе її й далі. Проте 
культуру нашу було перервано, її глибшому розвитку 
силою заступили дорогу…

…Москва ненавиділа всіх, хто не був москалем…».
Це справді сумна праця про українську культуру. 

Завершив її Іван Огієнко гірким запитанням: «якою ж 
була б ця культура наша, коли б прямували ми до неї 
битими шляхами, коли б ми творили її увесь час віль-
ними руками?!.»

Але не будемо завершувати статтю сумними ряд
ками.

Cеред надбань Івана Огієнка найголовніше і най
дорожче — це визнання його таланту, шана і пам’ять 
народу. Адже він для нас сказав так:

 «Люби свій Край, як любиш Бога,
А свій народ, як Матір Божу,
Тоді Голгота – в Рай дорога,
І терня станеться за рожу».
(іван огієнко, «українському народові у дні мо-

го сімдесятп’ятиліття»).
Слава Великому Сину Українського Народу! 

Ярослав ПЕТРУСИК.

«Хто в родині своїй розмовляє не рідною мовою,
той стоїть на дорозі до мовного

        винародовлення, —
найбільшого непрощеного гріха

        проти свого народу»
митрополит іларіон

(в миру іван огієнко)
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