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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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б) злиття підприємств; 
в) ліквідація підприємств; 
г) збільшення статутного фонду; 
д) заморожування інвестиційних вкладень. 
 
4. Скільки способів реорганізації існує при проведенні її шляхом 

укрупнення підприємства? 
а) 1; б) 2; 
в) 3; г) 4. 
 
5. Визначте вид реорганізації підприємства, якщо всі майнові 

права та обов’язки кількох юридичних осіб концентруються на 
балансі підприємства, що вже функціонує на момент прийняття 
рішення про реорганізацію: 

а) приєднання; б) горизонтальне злиття; 
в) вертикальне злиття; г) поглинання. 
 
6. Спосіб реорганізації, коли юридична особа припиняє свою 

діяльність, а на її базі створюються кілька нових підприємств, 
оформлених у вигляді самостійних юридичних осіб: 

а) поділ; 
б) виділення; 
в) перетворення; 
г) поглинання із збереженням статусу юридичної особи. 
 
7. Синергізм – це: 
а) передача прав підприємства-банкрута на ліцензії, патенти іншому 

підприємству внаслідок приєднання; 
б) податкові переваги підприємства, яке придбає компанію з 

від’ємним об’єктом оподаткування; 
в) загальний результат є більшим за суму часток; 
г) диверсифікація активів для зменшення ризику. 
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виготовляється декілька типорозмірів виробів, подібних за конструкцією і 
технологією виробництва. Сфера їх застосування – серійне і 
виробництво. 

За ступенем безперервності процесу потокові лінії поділяються 
на безперервні та перервні. Безперервною є лінія, на якій предмети 
праці переміщуються по операціях безперервно, тобто без міжопе-
раційного чекання (паралельне поєднання операцій). Перервною, або 
прямоточною, вважається лінія, що не може забезпечити безперервну 
обробку предметів внаслідок несинхронності операцій. Між операціями 
з різною продуктивністю предмети праці чекають своєї черги на 
обробку, утворюючи періодично оборотні запаси. 

За способом підтримання ритму відрізняють лінії з регламентованим 
і вільним ритмом. На лінії з регламентованим ритмом предмети 
праці передаються з операції на операцію через точно фіксований 
час, тобто із заданим ритмом, який підтримується за допомогою 
спеціальних засобів (переважно конвеєра). Регламентований ритм 
застосовується на безперервних лініях. На лініях з вільним ритмом 
предмети з операції на операцію можуть передаватися з відхиленням 
від розрахункового ритму. Загальний ритм у цьому випадку 
забезпечується стабільною продуктивністю робітника на першій 
операції лінії або ритмічною сигналізацією (звуковою, світловою). 

Залежно від місця виконання операції лінії поділяють на лінії з 
робочим конвеєром і конвеєром із зняттям предметів для їх обробки. 
Робочий конвеєр, крім транспортування і підтримки ритму, є без-
посереднім місцем виконання операцій. Це передусім складальні 
конвеєри. Конвеєри із зняттям предметів характерні для процесів, 
операції яких виконуються на технологічному устаткуванні. 

За способом переміщення відрізняють конвеєри з безперервним 
і пульсуючим рухом. Конвеєр 3 безперервним рухом має постійну 
швидкість і під час роботи не зупиняється. Конвеєр 3 пульсуючим 
рухом під час виконання операцій стоїть нерухомо. Він приводиться в 
дію періодично через проміжок часу, рівний такту лінії. Такі конвеєри 
застосовуються в тих випадках, коли за умовами технології виконання 
операцій потребує нерухомості предмета праці. 

Переміщати предмети по робочих місцях не завжди можливо і 
доцільно (наприклад, при складанні великогабаритних машин). У цих 
випадках організується так званий стаціонарний потік, на якому вироби 
встановлюються нерухомо на складальних стендах, а переміщуються 
спеціалізовані групи (бригади) робітників, які виконують певні операції. 
Кількість груп (бригад) робітників дорівнює кількості стендів. 

Істотним недоліком потокового виробництва є примітивізація 
праці робітників, зведення її до виконання елементарних механічних 
операцій, що є наслідком високої диференціації технологічного процесу. 
Це робить працю на потоковій лінії малозмістовною, суперечить 
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