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загальній тенденції підвищення освітнього і кваліфікаційного рівня 
працівників. Крім того, непривабливі для людини жорсткий ритм 
роботи на потокових лініях, відсутність реалізації індивідуальних 
можливостей. Цей недолік потокового виробництва усувається його 
автоматизацією і створенням автоматичних потокових ліній, на 
яких усі технологічні операції і транспортування предметів праці 
здійснюються автоматично. Автоматичні лінії широко застосовуються 
у масовому виробництві. 

Іншим недоліком потокового виробництва в його традиційній 
вузькоспеціалізованій формі є суперечливість між його тяжінням до 
конструктивно-технологічної стабільності, тобто консервативністю, і 
вимогою динамічності виробництва, поновлення продукції внаслідок 
науково-технічного прогресу до потреб ринку. Вузька спеціалізація 
робочих місць, їх розміщення за ходом технологічного процесу 
створюють труднощі при переході на випуск нової продукції. Виникає 
необхідність у заміні, переміщенні устаткування, створенні нового 
оснащення, підготовці робітників, що пов’язано з великими витратами 
часу і коштів. Ця негативна сторона потокового виробництва поступово 
нейтралізується підвищенням гнучкості технологічних систем, 
застосуванням машин з числовим програмним керуванням (ЧПК), 
впровадженням автоматичних багатофункціональних маніпуляторів-
роботів. 

Об’єднання верстатів з ЧПК, роботів, автоматичних транспортних 
засобів і складів загальним керуванням ЕОМ дає можливість створювати 
гнучкі автоматизовані системи (ГАС) з подальшим залученням до 
них автоматизованого проектування продукції. Такі системи поєднують 
переваги потокового (висока продуктивність) і непотокового (гнучкість) 
виробництва, можуть застосовуватись в усіх його типах, і особливо 
ефективні у серійному виробництві. Вони швидко і без істотних витрат 
часу і коштів переналагоджуються на випуск продукції (у межах 
технічних можливостей). Для цього потрібно змінити програму 
виробничого процесу, записану на машинному носії. Гнучкі 
автоматизовані системи – це стратегічний напрямок розвитку техніки і 
організації виробництва. 

 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ДО ТЕМИ 6 

«ОРГАНІЗАЦІЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 
 

Питання для обговорення: 
1. Назвіть та охарактеризуйте основні елементи виробничого процесу. 
2. Поділ процесів за призначенням. 
3. Назвіть основні принципи виробничого процесу. 
4. Розкрийте суть принципу безперервності. 
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Характерною властивістю ефектів реструктуризації є те, що їх 
величина, масштаб, а також сфери появи істотно залежать від виду 
реструктуризації, сфери діяльності або предметного діапазону, у 
зв’ язку з чим у процесі аналітичного дослідження ефектів 
реструктуризації необхідно: 

− визначити цілі реструктуризації і їх ієрархію, яка віднесена 
до різних часових горизонтів планування підприємства (стратегічного, 
теоретичного і операційного); 

− описати зовнішні та внутрішні умови діяльності підприємства, 
оскільки місцем виникнення ефектів є не лише дане підприємство, 
але і його макро- і мікрооточення; 

− мати на увазі, що не всі ефекти є придатними для без-
посередньої фінансової оцінки, тому не можуть бути порівнювані 
між собою. 

 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ДО ТЕМИ 20 

«ТРАНСФОРМАЦІЯ ТА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ 
ПІДРИЄМСТВ» 

 
Питання для обговорення: 

1. Дайте визначення поняття «реструктуризація» 
2. Назвіть форми реструктуризації та їх заходи. 
3. Перелічіть види реорганізації підприємств. 
4. Чим відрізняється злиття від приєднання? 

 
Тести 20 

1. Розрізняють такі основні форми реструктуризації: 
а) реструктуризація активів; 
б) приватизації; 
в) фінансова реструктуризація; 
г) реструктуризація виробництва; 
д) корпоративна реструктуризація (реорганізація). 
 
2. Рефінансування дебіторсьткої заборгованості є заходом якої 

форми реструктуризації: 
а) реструктуризація активів; 
б) приватизації; 
в) фінансова реструктуризація; 
г) реструктуризація виробництва; 
д) корпоративна реструктуризація (реорганізація). 
 
3. До заходів у рамках фінансової реструктуризації можна віднести 

такі (3 відповіді правильні): 
а) реструктуризація заборгованості перед кредитором; 
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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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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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