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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. 


