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Глава 13 
Необоротні активи і формування 

амортизаційної політики 
 
Незважаючи на те, що в області управління необоротними ак-

тивами у фінансового менеджера поле свободи прийняття рішень 
обмежується техніко-технологічними факторами, грошові потоки, 
що генеруються для компенсації фізичного та морального зносу цих 
активів, мають досить значний вплив на фінансове положення під-
приємства. Відтак студенти повинні розуміти закономірності фор-
мування амортизаційної політики та володіти методами нарахування 
амортизації. З огляду на це в матеріалі глави представлено: сутність 
економічного механізму амортизації; методи визначення рівня амор-
тизаційних нарахувань; фінансовий зміст амортизації та особливості 
відчизняної практики. Окремо представлено вплив амортизаційної 
політики на грошові потоки фірми. 
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13.1. Економічний механізм амортизації 
 
Амортизація (depreciation) представляє собою: 

– розподіл первісної вартості основних активів упродовж періоду 
їх “життя”;  

– списання на собівартість виробленої продукції первісної вартос-
ті основних активів. 
Економічний зміст амортизації полягає у наступному. Фірма 

купує обладнання (наприклад автоматичну лінію) для виробництва 
будівельної цегли за 40 тис. грн. За п’ять років безперервної роботи 
обладнання піддається зносу. Все частіше виходять з ладу окремі час-
тини. Звичайно, у процесі роботи за рахунок виконання ремонтних 
робіт технічний стан обладнання підтримується на належному рівні, 
але для кожного виду техніки існує нормативний період експлуатації 
або амортизаційний період (depreciation life), після якого ніхто не га-
рантує підтримання технічних показників. Знос як втрата техніко-
експлуатаційних якостей – фізичний знос основних фондів. Норматив-
ний період експлуатації, наприклад для споруд, буде відрізнятися три-
валістю від такого ж для точних верстатів.  

З іншого боку, через певний час (менший, ніж період експлуата-
ції, тобто ще до того, як напівавтоматична лінія суттєво зносилася) на 
ринку може з’являтися краще за своїми параметрами обладнання. Це 
означає відносну втрату працюючим обладнанням своїх виробничих 
якостей – моральний знос. Процес морального зносу має дві форми: 
1. Таке ж за продуктивністю обладнання, але за меншою ціною – 

моральний знос І роду. 
2. Аналогічне обладнання, але з більшою продуктивністю – мора-

льний знос ІІ роду. 
Припустимо, що через п’ять років напівавтоматична лінія повніс-

тю зносилася. Залишився тільки металевий брухт. Що далі робити мене-
джеру? Зупиняти виробництво чи шукати кредит? Для вирішення цього 
питання існує система амортизаційних відрахувань. Кожного року ме-
неджер списує частину вартості обладнання, що є пропорційною зносу, 
на вироблену продукцію. Протягом п’яти років він має списувати 
100%/5=20% або 20%*40 тис. грн.=8 тис. грн. щорічно. Якщо річний 
обсяг виробництва складає 80 тис. шт., то у собівартості кожної одиниці 
продукції присутня частина амортизаційних відрахувань – 
8000/80000=0,10 грн. Продукція продається, гроші надходять до підпри-
ємства і менеджер, врешті-решт, накопичує суму, яка дозволить йому з 
часом замінити обладнання на нове, більш продуктивне або меншої вар-
тості. Це загальна схема, яка пояснює економічний зміст амортизації.  
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До речі, навіть коли основні фонди зносилися повністю, в них 
залишається частка вартості, що приймає вигляд ліквідаційної варто-
сті (наприклад ціни металобрухту).  

Необхідно знати, що зносу піддаються не тільки основні вироб-
ничі фонди, а й будь-які капітальні активи, у тому числі “ноу-хау”, 
гудвіл16 тощо. 

Амортизація є шляхом відтворення виробничого потенціалу. У 
цьому аспекті важливою для економічного розвитку суспільства є 
державна амортизаційна політика. 

 
 
 

13.2. Методи визначення рівня амортизаційних 
нарахувань 

 
У міжнародній фінансовій практиці відомі чотири методи нара-

хування амортизації: (1) метод рівномірного нарахування зносу, (2) 
метод прискореної амортизації (accelerated cost recovery system – 
ACReS), (3) метод врахування цілих значень строків служби, (4) по-
двійно-понижуючий балансовий метод. Для кожного з методів вико-
ристовуються показники норми амортизації (d) – вираженої у процен-
тах частки вартості бази амортизації, яка має бути списана на собівар-
тість продукції або послуг протягом даного року.  

1. Метод рівномірного нарахування зносу. Для визначення нор-
ми амортизаційних відрахувань необхідно знати: купівельну ціну (VB), 
строк служби (T) і ліквідаційну вартість капітальних активів (VL). 

Купівельна ціна, як правило, включає не тільки суму, що вказа-
на у рахунку постачальника, а й витрати на транспортування, встанов-
лення та налагодження і перевірку обладнання, хоча тут багато що 
залежить від умов укладеної з постачальником угоди. 

Ліквідаційна вартість – це ціна продажу активу у випадку, коли 
фірма припиняє існування, це грошовий потік, на який фірма може роз-
раховувати за найгірших обставин ведення бізнесу. Як правило, ліквіда-

                                                           
16 Goodwill – поточна вартість майбутнього перевищення доходів компанії над до-

ходами інших компаній у галузі. Іншими словами, це вартість імені і репутації компанії, 
відношення покупців та інші фактори, які хоча і є нематеріальними, але характеризують 
конкурентоспроможність фірми, відміну її майбутніх доходів від звичних для галузі. 
Гудвіл дорівнює ціні покупки активів мінус сума, за якою можна, виходячи з ринкової 
ситуації без наявності ситуації ліквідації, банкрутства тощо, придбати на ринку подібні 
активи. Наприклад, компанія А сплатила за активи компанії В 3 млн. грн., у той час як 
ринкова вартість цих активів становить 2,8 млн. грн. У такому разі 200 тис. грн.. і є гуд-
вілом.  
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ційна вартість менша, якби ці активи продавалися на ринку за звичайних 
умов. Норма амортизацій за даним методом розраховується як 

 

.
B

LB

VT
VVd

⋅
−

=  

 
Наприклад, вартість транспортних засобів в активах фірми ста-

новить 64 тис. грн., а строк експлуатації до повного зносу – 5 років. 
Після цього терміну активи можна реалізувати за 9 тис. грн. Отже, річ-
на норма амортизації становить  

 
d = (64000 – 9000)/(5·64000) = 17,2%. 

 
Це означає, що кожного року впродовж терміну експлуатації 

17,2% балансової вартості транспортних засобів буде списуватися на 
собівартість продукції. 

2. Метод прискореної амортизації (accelerated cost recovery 
system – ACReS). Цей метод виходить із пропозиції, що основні активи 
зношуються нерівномірно і тим більш нерівномірна протягом періоду 
експлуатацій їх здатність генерувати грошові потоки для компенсації 
зносу. Зрозуміло, що нові машини і обладнання працюють більш про-
дуктивно. Це відносно зменшує витрати і дозволяє збільшувати амор-
тизаційне навантаження ціни.  

Виходячи з цього, наприклад, у США з 1981 року використову-
ється метод прискореної амортизації, за яким амортизаційний фонд 
формується переважно у перші роки експлуатації активів. 

ACReS виходить із двох видів обмежень, які, однак, дозволяють 
компаніям формувати власну амортизаційну політику. 

Перше обмеження стосується встановлення нормального і мак-
симального періодів зносу для груп активів, що амортизуються. Так, 
компанія для компенсації зносу автомобілів, малотоннажних вантаж-
них автомобілів і обладнання для науково-дослідницьких робіт може 
встановлювати період зносу, обираючи від нормального (3 роки) до 
максимального (12 років) в залежності від інтенсивності експлуатації, 
технологічних процесів використання активів, стану ринку тощо. 

Друге обмеження торкається річних амортизаційних ставок, 
тобто графіку нарахування амортизації впродовж прийнятого періоду 
(табл. 75). 
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Таблиця 75 
 

Приклад ставок прискореної амортизації 
 

 3-річний термін 5-річний термін 10-річний термін
Роки Норма, % Роки Норма, % Роки Норма, % 
1 25 1 15 1 8 
2 38 2 22 2 14 
3 32 3 21 3 12 
 95 4 21 4 10 
  5 21 5 10 
   100 6 10 
    7 9 
    8 9 
    9 9 
    10 9 
     100 

 
3. Метод врахування цілих значень строків служби. Метод       

припускає, що активи зношуються інтенсивніше, або в перші роки 
служби, або в останні. Річні відрахування визначаються за наступною 
процедурою: 
а) знаходиться сума цифр років служби (наприклад, якщо строк 

служби комп’ютера 5 років, знаходимо суму цифр років 
(1+2+3+4+5=15); 

б) формується графік амортизаційних відрахувань по роках, при 
цьому кожна цифра року ділиться на суму цифр і результати 
розташовуються у зворотному порядку (табл. 76); 

в) отримані суми перемножуються на первісну вартість активів. 
 

Таблиця 76 
 

Метод врахування цілих значень строків служби 
 

Роки служби – t Дріб – t/zt Зворотний порядок 
1 0,0667 33,33% 
2 0,1333 26,67% 
3 0,2000 20,00% 
4 0,2667 13,33% 
5 0,3333 6,67% 

15  100,00% 
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4. Подвійно-понижуючий балансовий метод. Метод також 
спрямований на забезпечення прискореної амортизації у перші роки 
використання активів. Пояснимо його дію на прикладі. Нехай фірма 
має торговельне обладнання вартістю 120 тис. грн., яке амортизується 
за нормою 40% подвійно-понижуючим балансовим методом. Наведемо 
розрахунки у таблиці (табл. 77). 

 
Таблиця 77 

 

Приклад використання подвійно-понижуючого 
балансового методу 

 

 Роки Норма аморти-
зації, % 

Балансова вартість 
(недоамортизована) 

Сума відрахувань, 
грн. 

1 40 120 000 48 000 
2 40 72 000 28 800 
3 40 43 200 17 280 
4 40 25 920 10 368 
5 40 15 552 6 220.8 
   110 668,8 
  залишилося 7,78% 

 

Як видно, метод створює досить сильне амортизаційне наванта-
ження на ціну продукції у перші роки використання активів. 

 
 
 

13.3. Фінансовий зміст амортизації 
 
Амортизація бере участь у формуванні грошових потоків фірми. 

Фактично поява у фірмі капітальних активів автоматично означає по-
яву нових грошових потоків.  

Спочатку амортизація з’являється у Звіті про фінансові резуль-
тати у вигляді сум, на які зменшується виручка у розрахунках прибут-
ку. Потім ми бачимо амортизацію у балансі у вигляді сум зносу основ-
них засобів і нематеріальних активів. Припустимо, що підприємство за 
кошти власного капіталу придбало 2 роки тому вантажні автомобілі 
вартістю 200 тис. грн., а ставка амортизаційних відрахувань – 20%. 
Наприкінці другого року баланс буде виглядати таким чином           
(табл. 78):  
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Таблиця 78 
 

Відображення амортизації у складі балансу 
 

АКТИВ ПАСИВ 
І. Основні засоби та інші 
позаоборотні активи 

 І. Джерела власних та 
прирівнених до них 
коштів 

 

залишкова вартість 120000  статутний фонд 200000
знос 2·(200000·20%) -80000   
первісна вартість 200000   
ІІ. Грошові кошти +80000   
БАЛАНС (120000+80000) 200000 БАЛАНС 200000

 

Фактично це означає, що активи змінюють свою форму у проце-
сі зносу основних засобів виробництва. 

 
 
 

13.4. Амортизація: вітчизняна практика 
 
У відповідності до Закону “Про внесення змін до Закону Украї-

ни “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.1997 року 
прийнято наступний порядок обліку амортизацій: 
– нарахування амортизації не відноситься на витрати виробництва 

(обігу); 
– сума амортизаційних відрахувань відноситься на зменшення 

скоригованого валового доходу; 
– під терміном “основні фонди” слід розуміти матеріальні ціннос-

ті, які використовуються у виробничій діяльності платника по-
датку протягом періоду, який перевищує 365 днів з дати початку 
експлуатації і вартість яких поступово зменшується у зв’язку з 
фізичним або моральним зносом; 

– основні фонди розподіляються на три групи, кожна з яких має 
окремий норматив амортизаційних відрахувань (табл. 79); 
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Таблиця 79 
 

Групи необоротних активів та норми амортизації 
 

Найменуванння груп основних фондів 
Норма 
амортизації, 
% 

1. Будівлі, споруди, їх структурні компоненти і 
передавальні пристрої, капітальні витрати на 
поліпшення земель 

2% 

2. Транспортні засоби, включаючи вантажні і легкові 
автомобілі, меблі, офісне устаткування, побутові 
електромеханічні пристрої, інструменти 

10% 

3. Інші основні фонди, які не увійшли до груп 1, 2 і 4, 
зокрема сільськогосподарські машини, худоба і на-
садження 

6% 

4. Електронно-обчислювальні машини, інші машини 
для автоматичної обробки інформації, їх програмне 
забезпечення, пов’язані з ними засоби прочитування 
або друку інформації, інші інформаційні системи, 
телефони, мікрофони і рації, вартість яких перевищує 
вартість малоцінних товарів (предметів)  

15% 

 

– амортизація на основні фонди, що не використовуються у виро-
бничій діяльності, не нараховується. 
У загальному випадку підприємство може ухвалити рішення 

про застосування інших норм амортизації. Вони, проте, не повинні 
перевищувати встановлених норм.  

Амортизація основних засобів нараховується з використанням 
таких методів: 
1. Прямолінійного, згідно з яким річна сума амортизації визнача-

ється розподілом вартості, яка амортизується, на термін корис-
ного використовування об’єкта основних засобів. 

2. Зменшення залишкової вартості, відповідно до якого річна сума 
амортизації визначається як добуток залишкової вартості 
об’єкта на початок звітного року або первинної вартості об’єкта 
на дату початку нарахування амортизації та встановленої норми 
амортизації. Річна норма амортизації (у відсотках) визначається 
як різниця між одиницею і результатом кореня ступеня, який рі-
вний кількості років корисного використання об’єкта, від ре-
зультату розподілу ліквідаційної вартості об’єкта на його пер-
винну вартість. 



                                                                         Верланов Ю.Ю. 

 261

3. Прискореного зменшення залишкової вартості, при якому річна 
сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості 
об’єкта на початок звітного року або первинної вартості на дату 
початку нарахування амортизації і головної норми амортизації, 
яка визначається виходячи з терміну корисного використову-
вання об’єкта, і подвоюється. 

4. Кумулятивного, коли річна сума амортизації визначається як 
добуток вартості, яка амортизується, і кумулятивного коефіцієн-
та. Кумулятивний коефіцієнт розраховується розподілом кілько-
сті років, які залишаються до кінця терміну корисного викорис-
товування об’єкта основних засобів, на суму числа років його 
корисного використовування.  

5. Виробничого, згідно з яким місячна сума амортизації визнача-
ється як добуток фактичного місячного об’єму продукції (робіт 
або послуг) і виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка 
амортизації розраховується поділом вартості, яка амортизується, 
на загальний об’єм продукції (робіт або послуг), який підприєм-
ство планує виробити (виконати) з використанням об’єкта осно-
вних засобів. 
Як видно, нормативними документами пропонуються два 

основні типи нарахування амортизації: нормальний (прямолінійний, 
виробничий) і прискорений.  

Нормальна система нарахування амортизації припускає, що 
протягом терміну корисного використовування основних засобів 
накопичені суми амортизації максимально відповідають дійсним тем-
пам зносу. Прямолінійне нарахування амортизації виходить з допу-
щення, що рівномірними є фізичне і моральне старіння основних 
засобів. У цілому це відповідає фізичному старінню. Навпаки, мораль-
ний знос найчастіше носить нелінійний характер. Може трапитися так, 
що об’єкт основних засобів втратить властивості задовго до того, як 
буде накопичена необхідна для його заміни сума амортизаційних 
відрахувань. У цьому виявляється один з недоліків прямолінійного 
нарахування амортизації. 

В умовах застосування прискореної амортизації накопичення 
засобів здійснюється випереджаючими темпами. Основне навантажен-
ня на витрати приходиться на перші роки корисного використовування 
основних засобів. Це представляється обгрунтованим, оскільки саме на 
початку експлуатації сила “генерації” грошових потоків основними 
засобами – найбільша. Крім того, прискорена амортизація створює 
умови для активізації інвестиційної діяльності підприємств. 
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13.5. Вплив амортизаційної політики на грошові 
потоки фірми 

 
Амортизація являє собою процес, внаслідок якого фірма ство-

рює додаткові грошові потоки. Справа не тільки в тому, що амортиза-
ційні відрахування включаються до валового доходу і потім з надхо-
дженням виручки повертаються підприємству.  

Розрізняють бухгалтерський грошовий потік і загальний грошо-
вий потік, що генерується фірмою. Припустимо, що фірма придбала у 
2005 році обладнання за 50 тис. грн., яке амортизується за ставкою 
20% – 10 тис. грн. на рік (табл. 80). 

 
Таблиця 80 

 

Порівняння бухгалтерського та загального грошових потоків, 
тис. грн. 

 

2005 2006 

 Бу
хг
ал
те
рс
ьк
ий

 

За
га
ль
ни
й 

 Бу
хг
ал
те
рс
ьк
ий

 

За
га
ль
ни
й 

Валовий дохід до сплати 
амортизації і податків 

100 100 Валовий дохід до сплати 
амортизації і податків 

100 100 

Амортизація  10 10 Амортизація  10 10 
Прибуток 
до сплати податків 

90 90 Прибуток 
до сплати податків 

90 90 

Податки  30 30 Податки  30 30 
Чистий прибуток 60 60 Чистий прибуток 60 60 
Придбання 
обладнання 

 -50    

Призначена амортизація  +10 Призначена амортизація  +10 
Грошовий поток 60 20 Грошовий поток 60 70 

 

Як видно, бухгалтерський грошовий потік не змінюється рік від 
року, але загальний – коливається разом із коливанням активів. 

Амортизація не є новим джерелом фондів фірми. Однак вона 
має важливе значення у зменшенні податкового тиску, оскільки не 
включається до бази оподаткування (табл. 81). 
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Таблиця 81 
 

Вплив амортизації на грошові потоки фірми 
 

 Компанія А Компанія В
Валовий доход до сплати амортизації 
та податків 

400 000 400 000 

Амортизація 100 000 0 
Прибуток 300 000 400 000 
Податок (35%) 105 000 140 000 
Чистий прибуток 195 000 260 000 
+ амортизація 100 000 0 
Грошовий потік 295 000 260 000 
Виграш +35 000  

 

У даному випадку 35 тис. грн. являють собою “податковий 
щит”. Очевидно, що, використовуючи важелі амортизаційної політики, 
фінансовий менеджер може управляти розподілом амортизаційних 
грошових потоків впродовж часу, пристосовуючи їх до інвестиційної 
політики фірми. 

Не слід забувати й про зміну вартості грошей у часі. Так, сума 
грошових потоків, що створюються за амортизаційний період, за умов 
рівномірного нарахування зносу менша, ніж за умов прискореної амо-
ртизації (табл. 82). 

 
Таблиця 82 

 

Порівняння грошових потоків за умов рівномірного нарахування 
зносу та прискореної амортизації 

 

Амортизація Різниця 
Роки 

Прискорена Прямолінійна У нарахуваннях У щиті 

PV 
(15%) 

1 16,7 12,5 4,2 1,05 0,49 

2 22,1 12,5 9,6 2,4 0,52 

3 7,5 12,5 -5 -1,25 -0,13 

4 3,7 12,5 -8,8 -2,2 -0,10 

 50 50 0 0 0,78 
 

З таблиці видно, що теперішня вартість грошових потоків за 
умов прискореної амортизації на 0,78 тис. грн. вища за цей показник у 
випадку рівномірного нарахування зносу. 
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Терміни 
 

Амортизація Метод прискореної амортизації 
Амортизаційний період Гудвіл 
Фізичний знос Метод врахування цілих значень 

строків служби 
Моральний знос Подвійно-понижуючий балансовий 

метод 
Нарахування амортизації Бухгалтерський грошовий потік 
Метод рівномірного 
нарахування зносу 

 

 
 
 
Питання для перевірки 

 
1. Поясніть, як амортизація генерує грошові потоки фірми. 
2. Яка різниця між накопиченою амортизацією і амортизаційними 

витратами? 
3. Як з точки зору амортизації пов’язані баланс і звіт про фінансові 

результати? 
4. Які з наведених характеристик відповідають методам амортиза-

ції: рівномірний знос; знос, що зменшується рівномірно; знос, 
що зменшується нерівномірно? 

5. У якому розумінні використовується поняття “податковий щит”, 
коли мова йде про амортизацію? 

6. Назвіть переваги прискореної амортизації необоротних активів. 
 
 
 
Задачі 

 
Задача 124 
Фірма замінює свою потокову лінію на устаткування з нижчими 

витратами амортизації. Грошовий потік внаслідок цієї операції буде 
позитивним чи негативним? Поясніть. 

 
Задача 125 
Амортизація не обумовлює рух грошових коштів. У практиці 

розглядається рух грошових коштів лише внаслідок податкового щита 
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від амортизації. Що таке податковий щит амортизації і як він продукує 
грошові потоки? 

 
Задача 126 
Якщо чекають, що інвестиція збільшить доходи до 100 тис. грн. 

на рік протягом п’яти років, та вона не впливатиме на витрати або на 
оборотний капітал, яким буде операційний грошовий потік за рік, як-
що амортизація складає 20 тис. грн. кожного року і податкова ставка: 
20%?, 25%, 30%? 

 
Задача 127 
Компанія Mayberry придбала устаткування за 100 тис. грн. Ви-

значте теперішню вартість грошових потоків від податкового щита, що 
матиме місце внаслідок змін у сумі амортизаційних нарахувань. 
Припустіть, що це устаткування має корисний термін експлуатації 6 
років, а вартість капіталу компанії дорівнює 20%. Передбачте аналіз 
варіантів амортизаційної політики, розглядаючи рівномірне нараху-
вання зносу та прискорену амортизацію. По закінченні терміну 
екплуатації устаткування можна буде продати як металобрухт за 18 
тис. грн.  

 
Задача 128 
Корпорація “Національна Їжа” розглядає проект виробництва 

нової цукерки. Корпорація витратила два роки і 450 тис. грн. на роз-
робку цього продукту. Вона витратила також 100 тис. грн., щоб про-
вести опитування споживачів і здійснення пробних продажів у 20 об-
ластях країни. На основі попереднього досвіду та за результатами тес-
тового маркетингу управління впевнене, що споживачі купуватимуть 4 
млн. пакетів цукерок кожного року протягом десяти років по 0,50 грн. 
за пакет. Устаткування для виробництва коштуватиме корпорації 1000 
тис. грн., також потрібно буде 300 тис. грн. додаткового чистого обо-
ротного капіталу, щоб підтримувати продажі. Корпорація передбачає 
витрати виробництва на рівні 60% реалізації, адміністративні витрати і 
витрати на збут складатимуть 525 тис. грн. на рік. Устаткування має 
корисний термін експлуатації десять років, після чого може бути про-
дане як металобрухт за 18 тис. грн. Оборотний капітал буде повністю 
відновленим наприкінці десяти років. Необхідний коефіцієнт 
прибутковості для проектів подібного ризику складає 20%. 
1. Якщо амортизаційні відрахування здійснюються прямолінійно, 

чи має корпорація виробляти цю нову цукерку? 
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2. Оберіть для корпорації кращу амортизаційну політику та об-
грунтуйте вибір. 
 
Задача 129 
Компанія Mitsui розглядає проект використання машини, що 

коштує 50 тис. грн. Компанія може купити або орендувати машину. 
Якщо компанія купує машину, вона знецінюється відповідно до при-
йнятої амортизаційної політики, і очікується, що наприкінці терміну 
експлуатації (через 5 років) її ліквідаційна вартість становитиме 1,0 
тис. грн. Якщо машину буде орендовано, орендні платежі складати-
муть 12,0 тис. грн. щорічно. Передбачено здійснення платежів на по-
чатку кожного року. Вартість капіталу компанії складає 18%. Припус-
тіть, що щодо оренди немає ніякої податкової знижки (табл. 83). 

 
Таблиця 83 

 

Річні норми прискореної амортизації 
 

Роки Норма амортизації, % 
1 33,33% 
2 44,45% 
3 14,81% 
4 7,41% 
5 0 

 

1. Обчисліть амортизацію протягом кожного року у разі покупки 
цієї машини (лінійний та прискорений метод). 

2. Обчисліть прямі рухи грошових коштів від оренди на початку і 
для кожного з п’яти років. 

3. Проаналізуйте та обґрунтуйте вибір амортизаційної політики 
компанії. 
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