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7.2. ВИРОБНИЧА ЛОГІСТИКА ЯК ПІДСИСТЕМА 
ЛОГІСТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Логістика – це галузь економічних знань, що знаходиться на 

стику декількох економічних дисциплін: маркетингу, організації 
виробництва, постачання, складського господарства, транспорту, 
обробки економічної інформації, об’єднуючи й інтегруючи їх. 
Формування, діяльність і зміни в логістичній системі підприємства 
зумовлюють реформування транспорту, постачання, збуту, складування 
і складської обробки, обробки інформації у бік їх комплексної 
оптимізації на основі нового принципу – логістичного управління. 

Логістику можна охарактеризувати як науково-практичну концепцію 
управління потоковими процесами, що відбуваються при проходженні 
потоків матеріальних ресурсів та відповідної їм інформації від джерела 
їх виникнення до кінцевого споживання з оптимальним співвідношенням 
логістичних витрат та задоволення споживачів. 

Схематично виробнича логістика як підсистема логістики 
підприємства показана на рис. 9. На рис. 10 наведено структуру 
управління інформаційними та матеріальними потоками підприємства – 
ВО «Зоря». 

Основна мета виробничої логістики – в організації відповідно до 
замовлень безперервного технологічного процесу при одночасній 
мінімізації запасів товарів та витрат на виробництво. 

Ця мета зумовлює такі функціональні завдання: 
 оперативне планування та управління виробництвом для 

скорочення часу виготовлення при збереженні оптимальних розмірів 
партій відповідно до отриманих замовлень; 

 безпомилкове виробництво з метою запобігання збільшення 
часу виготовлення та витрат на виправлення браку; 

 інтеграція внутрішньовиробничих транспортних та вантажно-
пакувальних процесів і засобів виробництва; 

 мінімізація витрат на транспортно-складські та пакувальні 
процеси всередині виробництва; 

 поглиблення спеціалізації виробничих підрозділів підприємства; 
 мінімізація замороження оборотних коштів у незавершеній 

продукції; 
 максимальне використання виробничих потужностей підпри-

ємства; 
 мінімізація витрат ручної праці, підвищення рівня механізації та 

автоматизації праці; 
 мінімізація тривалості оборотного циклу; 
 мінімізація витрат зберігання готових упакованих виробів для 

збуту. 
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Реструктуризація активів передбачає наступні заходи: 
1) продаж частини основних фондів; 
2) продаж зайвого обладнання, запасів сировини та матеріалів; 
3) продаж окремих підрозділів підприємства; 
4) зворотний лізинг; 
5) реалізація окремих видів фінансових вкладень; 
6) рефінансування дебіторської заборгованості. 
Фінансова реструктуризація пов’язана зі зміною структури і 

розмірів власного та позичкового капіталу, а також зі змінами в 
інвестиційній діяльності підприємства. Для цього здійснюються: 

1) реструктуризація заборгованості перед кредиторами; 
2) одержання додаткових кредитів; 
3) збільшення статутного фонду; 
4) заморожування інвестиційних вкладень. 
Фінансова реструктуризація обов’язково повинна супроводжуватися 

реструктуризацією виробництва. 
Найскладнішим видом реструктуризації є корпоративна реструк-

туризація, яка передбачає реорганізацію підприємства, що має на 
меті змінити власника статутного фонду, створення нових юридичних 
осіб та/або нову організаційно-правову форму діяльності. В межах 
такої реструктуризації виконують: 

1) часткову або повну приватизацію; 
2) поділ великих підприємств на частини; 
3) виокремлення з великих підприємств підрозділів, зокрема 

об’єктів соціокультурного побуту та інших непрофільних підрозділів; 
4) приєднання до інших чи злиття з іншими, потужнішими 

підприємствами. 
 

20.2. ФОРМИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ 
 

Реорганізація підприємства може здійснюватися за такими формами: 
1. Укрупнення підприємства 
 Злиття. 
 Поглинання. 
 Приєднання. 
2. Подрібнення підприємства: 
 Поділ. 
 Виділення. 
3. Без зміни розмірів підприємства: 
 Перетворення. 
Укрупнення підприємства до основних мотивів, що можуть 

спонукати санатора до реорганізації поглинанням, приєднанням чи 
злиттям з підприємством, що перебуває у кризі можна віднести наступні: 
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 ефект синергізму – це умова, за якої загальний результат є 
більшим від суми часток. Ефект синергізму виникає завдяки економії на 
витратах, яка виявляється зі зростанням масштабів виробництва, 
збільшенню влади на ринку тощо; 

 заволодіння ліцензіями, патентами, ноу-хау, які є в розпо-
рядженні підприємства, що перебуває в кризі; 

 отримання надійного постачальника факторів виробництва; 
 податкові переваги. Прибуткова фірма може придбати компанію, 

яка має від’ємний об’єкт оподаткування, і таким чином тримати 
економію на податкових платежах; 

 придбання активів за ціною, нижчою за їх вартість заміщення, 
передача технологічних і управлінських знань та навичок (технологічні 
трансферти) тощо; 

 диверсифікація активів та діяльності з метою зменшення 
ризиків; 

 попередження захоплення компанії великими корпоративними 
«хижаками» та збереження контролю над підприємством. 

Злиття кількох підприємств в одне означає об’єднання підприємства, 
яке перебуває у фінансовій кризі, з іншим, фінансово стійким 
підприємством. У разі злиття підприємств усі майнові права та 
обов’язки кожного з них переходять до новоствореного підприємства. 
Бухгалтерські баланси підприємств консолідуються. Під час такої 
реорганізації активи і пасиви підприємств, що реорганізуються, у 
повному обсязі передаються підприємству-правонаступнику. Під-
приємства, які злилися, припиняють господарську діяльність і 
втрачають свій юридичний статус. 

Приєднання – це спосіб корпоративної реструктуризації, який 
передбачає приєднання всіх прав та обов’язків однієї або кількох 
юридичних осіб – правопопередників до іншої юридичної особи – 
правонаступника. В результаті такої реструктуризації підприємства, 
що приєднуються, вилучаються з державного реєстру та втрачають 
свій юридичний статус. 

Принципова різниця між злиттям та приєднанням полягає в 
тому, що в першому випадку всі майнові права та обов’язки кількох 
юридичних осіб концентруються на балансі підприємства, яке 
створюється, а в другому – на балансі підприємства, що вже 
функціонує на момент прийняття рішення про приєднання. 

Поглинання полягає в придбанні корпоративних прав фінансово-
неспроможного підприємства підприємством-санатором. Реорганізацію 
поглинанням слід відрізняти від продажу майна боржника як цілісного 
майнового комплексу, що розглядається як один із методів санації 
підприємства в ході провадження справи про банкрутство. В цьому 
випадку йдеться про викуп майна підприємства, а в разі поглинання – 
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Тема 7 
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ВИРОБНИЧА 
ЛОГІСТИКА 

 
7.1. Матеріально-технічне забезпечення виробництва 
7.2. Виробнича логістика як підсистема логістики підприємства 
7.3. Моделі організації управління матеріальними потоками 

в логістичних системах 
 

7.1. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ВИРОБНИЦТВА 

 
Машини, технологічні комплекси, агрегати й матеріально-технічні 

ресурси (сировина, паливо, матеріали, енергія тощо) підприємство 
закупляє на ринку, де продавцями та постачальниками виступають 
підприємства-виробники та посередники. Періодична закупівля 
може здійснюватись через товарні біржі, на виставках тощо. Коло 
постачальників підприємства здебільшого є стабільним, особливо при 
масовому і серійному виробництвах. При виборі нових постачальників 
враховується: виробнича потужність підприємства-постачальника, 
якість, ціна ресурсів та обладнання, репутація постачальника, його 
географічне положення, оперативність поставок, можливість надання 
кредиту тощо. 

Завдання матеріально-технічного забезпечення (МТЗ) підприємства 
полягає в тому, щоб за допомогою ринків збуту й прямих 
постачальників забезпечити підприємство всім необхідним для 
виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг. При цьому 
обов’язковим є врахування економічності, надійності постачання та 
екологічності відходів. 

Об’єктами постачання є сировина, допоміжні засоби, матеріали, 
комплектуючі, товари для торгівлі, а функціями – закупівля на 
внутрішніх і зовнішніх ринках, створення й зберігання запасів, 
розподіл між споживачами та видалення доходів. 

Для визначення потреби в сировині й матеріалах застосовуються 
три методи: на основі виробничої програми; за фактичними витратами; 
за об’єктивною оцінкою. При цьому мають бути враховані: перехідний 
запас матеріалів на початок і кінець планового періоду, неминучі 
втрати, затверджені норми витрат, страховий запас, запаси на випадок 
стихійних лих і технічних аварій. 
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в) організаційно об’єднана група робочих місць; 
г) технологічно відокремлена група робочих місць. 
 
9. Скільки недоліків має потокове виробництво? 
а) 4; б) 3; 
в) 2. 
 
10. Гнучкі автоматизовані системи – це: 
а) стратегічний напрямок розвитку техніки і організації виробництва; 
б) сукупність дій по зміні значення стану предмета; 
в) система безпосереднього виготовлення основної продукції 

підприємства. 
 
11. Що з переліченого є умовою впровадження потокового 

виробництва? 
а) достатній за обсягом і тривалістю випуск продукції; 
б) висока стабільність і технологічність конструкції виробу; 
в) усі відповіді є вірними. 
 
12. Назвіть істотну характерну рису потокового виробництва: 
а) примітивізація праці робітників, 
б) велика трудомісткість; 
в) фінансова стабільність. 
 
13. Яку назву має технологічно і організаційно відокремлена 

група робочих місць, що виготовляє один або декілька подібних 
типорозмірів виробів згідно з ознаками потокового виробництва? 

а) основа амортизації; б) потокові лінії; 
в) основні фонди. 
 
14. На якій лінії предмети праці передаються з операції на 

операцію через точно фіксований час: 
а) лінії з вільним ритмом; 
б) лінії з регламентованим ритмом; 
в) усі відповіді вірні. 
 
15. Яку назву має лінія, на якій обробляється або складається 

виріб одного типорозміру протягом тривалого часу? 
а) однопредметна лінія; б) багатопредметна лінія; 
в) моноспрямована лінія. 
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про придбання корпоративних прав. Поглинуте підприємство може 
або зберегти свій статус юридичної особи і стати дочірнім підприємством 
санатора, або бути приєднаним до підприємства-санатора і стати 
його структурним підрозділом, втративши при цьому юридичний статус. 
Майнові права та зобов’язання боржника переходять до правонаступника. 

Подрібнення підприємства. Поділ – це спосіб реорганізації, 
який полягає в тому, що юридична особа припиняє свою діяльність, 
а на її базі створюється декілька нових підприємств, оформлених у 
вигляді самостійних юридичних осіб. 

У результаті поділу підприємства до новостворених підприємств 
за розподільним актом (балансом) у відповідних частинах переходять 
майнові права і обов’язки (активи та пасиви) реорганізованого 
підприємства. 

Реорганізація виділенням полягає у виокремленні зі складу 
діючого підприємства одного чи кількох структурних підрозділів 
згідно з рішенням їх трудових колективів і за згодою власників або 
уповноваженого ними органу. Під час виокремлення з підприємства 
одного чи кількох нових підприємств до кожного з них переходять 
за розподільним актом (балансом) у відповідних частинах майнові 
права і обов’язки реорганізованого підприємства. 

Реорганізація виділенням передбачає, що частина активів і 
пасивів підприємства, яке реорганізується, передається правонаступнику 
або декільком правонаступникам, утворюваним унаслідок реорганізації. 
Підприємство, що реорганізується, продовжує свою фінансово-
господарську діяльність. Воно не втрачає статусу юридичної особи, 
а лише вносить зміни до установчих документів згідно з чинним 
законодавством. 

Коли йдеться про виокремлення, нова юридична особа (особи) 
створюється з використанням лише частини належного реорганізованому 
підприємству майна. Залишкова частина є базою для продовження 
господарської діяльності. Під час виокремлення реорганізоване 
підприємство не виключається з державного реєстру. 

Без зміни розмірів підприємства. Перетворення – це спосіб 
реорганізації, що передбачає зміну форми власності або організаційно-
правової форми юридичної особи без припинення господарської 
діяльності підприємства. Коли одне підприємство перетворюється 
на інше, до підприємства, яке щойно виникло, переходять усі майнові 
права та обов’язки колишнього підприємства. 

Частка (у відсотках) кожного засновника (учасника) у статутному 
фонді підприємства, що реорганізується, має дорівнювати його 
частці у статутному фонді товариства, створеного в результаті 
перетворення. 

У разі перетворення закритого акціонерного товариства на відкрите 
і навпаки номінальна вартість та кількість акцій акціонерного 
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товариства, створеного в результаті перетворення, має дорівнювати 
номінальній вартості та кількості акцій акціонерного товариства на 
момент прийняття рішення про реорганізацію, якщо рішення про 
перетворення не передбачає збільшення статутного фонду підприємства. 

 
20.3. ОЧІКУВАНІ ЕФЕКТИ ВІД РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ 

ПІДПРИЄМСТВ 
 

Ефекти реструктуризації стосуються зазвичай усіх сфер господарської 
активності підприємства. Це випливає з того факту, що підприємство є 
багатовимірною господарською структурою – системою, в якому 
кількісні і якісні зміни, що відбуваються в одному вимірі досліджуваної 
структури, тягнуть за собою, через взаємні залежності, зміни інших 
структур, які описують функціональні та організаційно-технологічні 
зв’язки підприємства. 

Головними сферами, в яких очікується покращення економічної 
ефективності підприємств завдяки реструктуризації, є: майно, 
фінанси, організація, персонал, виробництво і продаж. 

Можна виділити такі сфери діяльності підприємства, реструктуризація 
яких у відношенні до конкретного випадку була першопричиною 
змін на підприємстві, а також виділити ключові і другорядні ефекти. 
Основні сфери і ефекти реструктуризації представлені у табл. 20. 

 
Таблиця 20 

Якісні характеристики ефектів реструктуризації підприємства 
Сфера, яка підлягає 
реструктуризації Ефекти 

Майно і капітал Продаж, оренда невикористаних складових майна, продаж 
нерухомості соціального характеру – зміна структури майна, 
модернізація існуючого виробничого майна, зміни структури 
капіталу, зміна відносин власності, приваблення закордонного 
інвестора, впровадження акцій до публічного обороту, 
реалізація «екологічних» інвестицій 

Фінанси Зміни способів і джерел кредитування, покращення процесів 
погашення заборгованостей, зменшення боргів, зниження витрат, 
зменшення рівня постійних витрат, підвищення ліквідності, 
покращення широко трактованої економічної ефективності 
підприємства 

Організація і 
управління 

Зміни в організації підприємства – створення холдінгових 
структур, нових організаційних вертикалей, впровадження нової 
(зазвичай більш простої) організаційної структури, покращення 
інформаційної системи підприємства, комп’ютеризація, планування 
і програмування подальшого розвитку 

Прийом на роботу Зміна системи заробітної плати, раціоналізація прийому на 
роботу, виникнення нових робочих місць, зміни діапазону 
завдань, відповідальності, зміна структури прийому на роботу 

Виробництво і продаж Модернізація технології виробництва, покращення якості 
виробів і послуг, зміни в асортиментній структурі продукції, 
входження до нових сегментів ринку 
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5. Характеристика виробництва за ознаками типу. 
6. Розкрийте суть поняття «серія». 
7. Технологічний процес, формула обчислювання. 
8. Назвіть ознаки непотокового виробництва. 
9. Чим відрізняється партіонно-технологічний метод від одинично-

технологічного? 
10. Назвіть ознаки потокового виробництва. 
 

Тести 6 
1. Виробничий процес починається з аналізу і закінчується: 
а) групуванням; 
б) аналітичною обробкою інформації; 
в) ним же. 
 
2. Потокове виробництво має: 
а) 3 ознаки; б) 4 ознаки; 
в) 5 ознак. 
 
3. Що не входить до умов впровадження потокового виробництва? 
а) достатній за обсягом і тривалістю випуск продукції; 
б) висока стабільність конструкції виробу; 
в) висока поопераційна діяльність. 
 
4. Основні параметри потокової лінії: 
а) такт, ритм, Q-робочих місць; 
б) Q-робочих місць, частота, Q-предметів у партії; 
в) ритм, довжина робочих зон, тривалість обробки одного предмету. 
 
5. До ресурсів виробничого процесу не входить: 
а) засоби праці; б) продукція; 
в) персонал. 
 
6. Основною структурною ланкою потового виробництва є: 
а) потокова лінія; б) розрахунковий ритм; 
в) загальний ритм. 
 
7. За способом підтримання ритму відрізняють лінії: 
а) з вільним ритмом; б) з фіксованим ритмом; 
в) з розрахунковим ритмом. 
 
8. Потокова лінія – це: 
а) організаційно відокремлена група робочих місць; 
б) технологічно об’єднана група робочих місць; 
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