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У статті охарактеризовано сутність та елементи амортизаційної політики. З’ясовано, що скла-
довими амортизаційної політики щодо основних засобів слід вважати вартісний критерій розмежування 
основних засобів та інших необоротних матеріальних активів; очікуваний строк експлуатації залежно від 
напряму корисного використання об’єктів; види оцінок під час надходження та вибуття; механізм пере-
оцінки; визначення ліквідаційної вартості; метод нарахування амортизації. Розкрито елементи облікової 
політики щодо основних засобів на досліджених підприємствах. Наведено переваги та недоліки запропо-
нованих чотирьох типів амортизаційної політики щодо основних засобів, а саме рівномірної, прискореної, 
компромісної та пропорційної. Охарактеризовано вплив типу амортизаційної політики на фінансові ре-
зультати підприємства.

Ключові слова: амортизація, амортизаційна політика, метод нарахування амортизації, облікова по-
літика, основні засоби.

В статье охарактеризованы сущность и элементы амортизационной политики. Выяснено, что со-
ставляющими амортизационной политики касательно основных средств следует считать стоимост-
ный критерий разграничения основных средств и других необоротных материальных активов; ожидаемый 
срок эксплуатации в зависимости от направления полезного использования объектов; виды оценок при по-
ступлении и выбытии; механизм переоценки; определение ликвидационной стоимости; метод начисления 
амортизации. Раскрыты элементы учетной политики касательно основных средств на исследованных 
предприятиях. Приведены преимущества и недостатки предложенных четырех типов амортизационной 
политики касательно основных средств, а именно равномерной, ускоренной, компромиссной и пропорцио-
нальной. Охарактеризовано влияние типа амортизационной политики на финансовые результаты.

Ключевые слова: амортизация, амортизационная политика, метод начисления амортизации, учет-
ная политика, основные средства.

Depreciation is one of the cost elements. Fixed assets occupy a significant proportion in the total assets of the 
enterprise. The profit of an enterprise directly depends on the technical condition and efficiency of the use of fixed 
assets. Therefore, the accounting of fixed assets depreciation forms an information base for managing the cost of 
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production. Depreciation policy allows you to choose methods for calculating depreciation of fixed assets in accor-
dance with the direction of their use and impact on the financial result. Depreciation should take into account the 
moral and physical depreciation of fixed assets. Comparison of actual depreciation of fixed assets with the cost of 
acquired fixed assets generates information on the completeness of renewal of fixed assets. The regulation of de-
preciation policy takes place both at the enterprise level and at the state level. This ensures the reliability and com-
pleteness of the information received. National level regulates the procedure for recording depreciation in regulatory 
acts. At the enterprise level, depreciation is governed by accounting policy. The choice of depreciation method is 
an important stage in the formation of a depreciation policy for fixed assets. The strategy of enterprise development 
should be the basis of this choice. The chosen depreciation method determines the type of depreciation policy. 
There is no single approach to the classification of depreciation policy. It is necessary to consider types of depre-
ciation policy depending on the effect of the depreciation method on the financial results. The choice of the type of 
depreciation policy should be made on the basis of an analysis of its advantages and disadvantages. This will ensure 
that the expected financial results are obtained in accordance with the company’s strategy. A detailed research of 
the depreciation policy will be required. Various options are available for a list of depreciation policy items for fixed 
assets. Clarification of the elements of depreciation policy for fixed assets will allow regulating the accounting for 
depreciation at the enterprise level in the accounting policy.

Key words: depreciation, depreciation policy, depreciation method, accounting policy, fixed assets.

Постановка проблеми. В сучасних умовах 
недостатньо уваги приділяється управлінню 
амортизаційними відрахуваннями, зокрема 
аналізу впливу амортизаційних відрахувань на 
собівартість продукції. Під час вибору методу 
нарахування амортизації необоротних акти-
вів не враховуються економічні вигоди від 
інтенсивності їх використання, залежність від 
морального й фізичного зносу. Це приводить 
до недостовірного відображення в обліку амор-
тизаційних відрахувань, адже фактичний знос 
суттєво відрізнятиметься від відображеного 
в бухгалтерському обліку. Це може негативно 
вплинути на виконання планів щодо виробітку 
продукції, привести до недостовірного відобра-
ження фінансових результатів та несвоєчасного 
оновлення необоротних активів. Знос основних 
засобів в Україні за 2013–2017 рр. має тенден-
цію до зниження: у 2013 р. знос основних засо-
бів склав 77,3%, у 2014 р. – 83,5%, у 2015 р. – 
60,1%, у 2016 р. – 58,1%, а у 2017 р. – 55,1% [1], 
що свідчить про покращення підходів до управ-
ління амортизаційними відрахуваннями та про-
цесом оновлення основних засобів на вітчизня-
них підприємствах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Поняття амортизаційної політики досліджене 
С.С. Новицькою, Н.Ю. Потаповою-Сінько [2]. 
Л.М. Пилипенко та О.І. Тивончук [3] розмеж-
ували функції амортизації на рівні підприємства 
та держави. В.А. Никифорак [4] та О.Г. Радєва [5] 
окреслили етапи формування облікової аморти-
заційної політики на підприємстві. Є.В. Жердєв 
[6] та Д.М. Трачова [7] виділили елементи амор-
тизаційної політики підприємства. В.Я. Тро-
фимчук запропонував класифікацію складових 
амортизаційної політики [8].

Розглянемо внесок кожного науковця в роз-
виток теоретичних засад формування аморти-
заційної політики щодо основних засобів.

На думку С.С. Новицької та Н.Ю. Потапової-
Сінько, амортизаційна політика підприємства є 
складовою частиною загальної стратегії форму-

вання його фінансових ресурсів, що полягає в 
індивідуалізації рівня інтенсивності відновлення 
амортизованих активів з урахуванням специ-
фіки їхньої експлуатації [2, с. 7].

Заслуговує на увагу позиція таких вчених, як 
Л.М. Пилипенко та О.І. Тивончук, щодо функцій 
амортизації. Вони наголошують на тому, що на 
балансах підприємств амортизаційні фонди вже 
давно не формують, амортизація не утворює 
жодного джерела коштів для відтворення нео-
боротних активів, а фактично перетворилась на 
обліковий регулятив. Таким чином, нині аморти-
зація виконує на рівні підприємства фіскальну, 
розподільчу та функцію збереження капіталу, а 
на рівні держави – регулювальну та фіскальну 
[3, с. 84].

Основними етапами формування обліко-
вої амортизаційної політики на підприємстві 
О.Г. Радєва вважає облік основних факторів, що 
визначають передумови формування обліко-
вої амортизаційної політики, вибір відповідних 
методів амортизації, забезпечення цільового 
використання коштів амортизаційних відраху-
вань [5, с. 71].

В.А. Никифорак виділяє такі етапи форму-
вання амортизаційної політики, як визначення 
цілей та напрямів діяльності підприємства; дослі-
дження факторів, що впливають на вибір методу 
амортизації об’єкта; залучення висококвалі-
фікованого персоналу для визначення методу 
амортизації об’єкта; вибір методу амортизації 
відповідно до цілей діяльності підприємства; оці-
нювання ефективності вибраного методу нара-
хування амортизації; перегляд методу нараху-
вання амортизації у зв’язку з неефективністю 
раніше застосовуваного методу [4, с. 159].

Розглянемо перелік елементів амортиза-
ційної політики підприємства, який виділяє 
Д.М. Трачова:

1) порядок оцінювання й переоцінювання 
основних засобів;

2) визначення строків корисного викорис-
тання;
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3) вибір способів нарахування амортизації;
4) забезпечення цільового використання 

амортизаційних відрахувань;
5) вибір найбільш ефективних форм відтво-

рення основних засобів;
6) вдосконалення структури засобів праці 

[7, с. 17].
Вона акцентувала увагу на виборі найбільш 

ефективних форм відтворення основних засо-
бів та вдосконаленні структури засобів праці, 
що є дуже важливим для забезпечення безпе-
рервності діяльності підприємства.

Розглянемо елементи амортизаційної полі-
тики, визначені Є.В. Жердєвим на мікрорівні:

1) оцінка та переоцінка основних фондів 
(для правильного нарахування амортизації 
проведення переоцінки індексним методом (на 
основі індексу статистики) або методом прямого 
перерахунку (на основі експертних висновків));

2) визначення термінів корисного викорис-
тання основних засобів (застосування міжна-
родних стандартів нарахування амортизації з 
2002 р. дало змогу скоротити терміни корис-
ного використання, об’єктів основних засобів 
та достовірніше представляти факти господар-
ської діяльності підприємства);

3) вибір та обґрунтування методів нараху-
вання амортизації (використовуваний метод 
нарахування амортизації повинен відображати 
схему роботи підприємства щодо споживання 
економічних вигід, що отримуються від активу);

4) забезпечення цільового використання 
амортизаційних відрахувань (за цільового вико-
ристання амортизаційні відрахування вклада-
ються у виробництво та забезпечують дохід на 
рівні рентабельності власного капіталу, необхід-
ний для відновлення зношеного майна);

5) запобігання надмірному моральному та 
фізичному зносу основних фондів (вжиття пев-
них заходів, таких як впровадження нової техніки 
та технологій, вдосконалення ремонтно-експлу-
атаційного обслуговування, диференціація тер-
мінів корисного використання залежно від зносу 
тощо);

6) вибір найбільш ефективних форм від-
творення основних фондів (здійснення своє-
часного та якісного технічного переозброєння, 
реконструкції та модернізації виробництва);

7) оптимізація податкових платежів (збіль-
шення амортизаційних відрахувань сприяє зни-
женню податкових платежів та зростанню влас-
них фінансових ресурсів) [6].

В.Я. Трофимчук, досліджуючи класифікацію 
складових амортизаційної політики, пропонує 
такі ознаки та види: за видом майна, що амор-
тизується (стосовно активної частини майна, 
пасивної частини майна, нематеріальних акти-
вів), залежно від методів нарахування аморти-
зації (активна, помірна, інтегральна), залежно 
від цілей амортизаційної політики (оновлення 
основних засобів, оптимізація податкових пла-
тежів, зменшення собівартості), залежно від 

терміну реалізації амортизаційної політики 
(короткострокова, середньострокова, довго-
строкова) [8, с. 135].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Однак, незважаючи на 
значні напрацювання зі вказаної проблема-
тики вищезазначеними науковцями, відсутній 
єдиний підхід до елементів та етапів аморти-
заційної політики, вибору типу амортизаційної 
політики підприємства відповідно до впливу 
методу нарахування амортизації на фінансо-
вий результат.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає у визначенні 
сутності, елементів та етапів амортизаційної 
політики, а також обґрунтуванні впливу типу 
вибраної амортизаційної політики на фінансо-
вий результат. Щодо прикладної спрямованості 
акцент зроблено на вивченні облікової політики 
стосовно основних засобів за видом економіч-
ної діяльності 10.51 «Перероблення молока, 
виробництво масла та сиру».

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Амортизаційна політика щодо осно-
вних засобів – це діяльність підприємства сто-
совно забезпечення належного технічного стану 
та своєчасності оновлення основних засобів, а 
також визначення оптимальних методів нараху-
вання амортизації для виміру економічних вигід 
від їх використання.

Запропоновано такі етапи формування амор-
тизаційної політики:

1) дослідження факторів, що впливають на 
вибір методу амортизації об’єкта;

2) вибір методу амортизації відповідно до 
очікуваних економічних вигід від використання 
основних засобів;

3) оцінювання впливу вибраного методу 
нарахування амортизації на фінансовий резуль-
тат за роками;

4) перегляд методу нарахування амортиза-
ції у зв’язку з невідповідністю фактичної інтен-
сивності використання основних засобів та його 
обліковим відображенням;

5) аналіз даних щодо своєчасності онов-
лення необоротних активів.

Вважаємо, що складовими амортизаційної 
політики щодо основних засобів є вартісний 
критерій розмежування основних засобів та 
інших необоротних матеріальних активів; очі-
куваний строк залежно від напряму корисного 
використання об’єктів основних засобів; види 
оцінок основних засобів під час надходження 
та вибуття; механізм переоцінки основних засо-
бів; визначення ліквідаційної вартості основних 
засобів; метод нарахування амортизації осно-
вних засобів.

Наступним етапом дослідження є вивчення 
елементів за складовими амортизаційної полі-
тики щодо основних засобів в Положеннях про 
облікову політику п’яти підприємств за КВЕД 
10.51, таких як ТзДВ «Яготинський маслоза-
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вод», ПАТ «Житомирський маслозавод», ПрАТ 
«Нововодолазький молокозавод», ПАТ «Черні-
гівський молокозавод» і ПАТ «Старобiльський 
молокозавод» [9].

За результатами вивчення змісту оприлюд-
нених Положень про облікову політику одер-
жано такі висновки.

1) Вартісний критерій розмежування осно-
вних засобів та інших необоротних матеріаль-
них активів не зазначено в оприлюднених даних 
про облікову політику за 2017 р. на досліджених 
підприємствах.

2) Визначено очікуваний строк залежно 
від напряму корисного використання об’єктів 
основних засобів. На ТзДВ «Яготинський мас-
лозавод» встановлено такі граничні терміни 
експлуатації основних засобів: будинки та спо-
руди – 1–30 років; виробниче та інше облад-
нання – 5–15 років; транспортні засоби – 
1–17 років; інші основні засоби – 1–10 років. За 
ПАТ «Житомирський маслозавод» наведено 
такі строки корисної експлуатації груп основних 
засобів: будівлі та відповідна інфраструктура – 
15–70 років, машини та обладнання – 5–20 років, 
транспортні засоби – 3–18 років, інші основні 
засоби – 2–11 років. За ПрАТ «Нововодолазь-
кий молокозавод» встановлено такі середні 
строки корисного використання кожного активу: 
будівлі та споруди – 4–20 років, обладнання – 
2–15 років, транспортні засоби – 4–5 років, інші 
основні засоби – 2–15 років.

3) Визначено види оцінок основних засобів 
під час надходження та вибуття. На ПрАТ «Ново-
водолазький молокозавод» основні засоби відо-
бражаються за собівартістю за вирахуванням 
накопиченого зносу та збитків від зменшення 
корисності. На ПАТ «Чернігівський молокоза-
вод» основні засоби, що обліковувалися станом 
на 1 квітня 2011 р., відображені в обліку згідно 
з проведеним експертним оцінюванням, а осно-
вні засоби, придбані після 1 квітня 2011 р., відо-
бражені в обліку за фактичними витратами на їх 
придбання, доставку та встановлення. На ПАТ 
«Житомирський маслозавод» основні засоби 
відображаються за історичною вартістю або 
собівартістю будівництва, за вирахуванням 
накопиченого зносу та накопичених збитків від 
знецінення. Історична вартість об’єкта осно-
вних засобів включає такі елементи: а) ціна 
придбання, включаючи імпортні мита й збори, 
які не відшкодовуються, за вирахуванням тор-
гових та інших знижок; б) будь-які витрати, які 
безпосередньо пов’язані з доставкою об’єкта до 
місця розташування та приведення його у стан, 
необхідний для його експлуатації відповідно до 
намірів керівництва Компанії; в) первісна оцінка 
витрат на демонтаж та видалення об’єкта осно-
вних засобів та відновлення території, на якій 
він був розташований, зобов’язання за якими 
Компанія бере на себе або під час придбання 
цього об’єкта, або внаслідок його експлуатації 
протягом певного періоду часу з метою, яка не 

пов’язана з операційною діяльністю протягом 
цього періоду.

4) Визначено механізм переоцінки основних 
засобів. ПрАТ «Нововодолазький молокозавод» 
переглядає балансову вартість основних засо-
бів щодо зменшення корисності, коли певні події 
чи зміна обставин вказують на те, що балансова 
вартість активу не зможе бути відшкодована. 
В разі виявлення ознак зменшення корисності 
активу та перевищення його балансової вар-
тості над оціночною відшкодованою вартістю 
вартість такого активу або одиниці, що генерує 
грошові потоки, списується до вартості очікува-
ного відшкодування. Вартість очікуваного від-
шкодування активів визначається як більша 
з таких двох величин, як чиста ціна продажу 
активу та вартість використання активу.

5) Визначено ліквідаційну вартість осно-
вних засобів. На ПАТ «Житомирський масло-
завод» ліквідаційна вартість активу – це очіку-
вана сума, яку Компанія одержала б на даний 
момент від реалізації об’єкта основних засо-
бів після вирахування очікуваних витрат на 
вибуття, якщо б цей актив уже досяг того віку 
й стану, в якому, як очікується, він буде пере-
бувати наприкінці строку свого корисного вико-
ристання. На ТзДВ «Яготинський маслозавод» 
ліквідаційна вартість основного засобу – це 
розрахункова сума, яку б товариство отримало 
в даний час від вибуття активу, за вирахуван-
ням витрат на вибуття, якщо би стан та період 
використання об’єкта основних засобів були 
такими, які очікуються в кінці терміну його екс-
плуатації. Коли товариство має намір викорис-
товувати актив до кінця періоду його фізичного 
існування, ліквідаційна вартість такого активу 
дорівнює нулю.

6) Визначено метод нарахування амортиза-
ції основних засобів. Так, згідно з даними опри-
людненої регулярної інформації за 2017 р., на 
ТзДВ «Яготинський маслозавод», ПАТ «Жито-
мирський маслозавод», ПрАТ «Нововодолазь-
кий молокозавод», ПАТ «Чернігівський моло-
козавод» застосовується прямолінійний метод 
нарахування амортизації.

На ПАТ «Старобільський молокозавод» облі-
кову політику розроблено відповідно до вимог 
Міжнародних стандартів фінансової звітності / 
бухгалтерського обліку (МСФЗ/МСБО).

Вважаємо, що підприємства недостатньо 
розкривають облікову політику щодо основних 
засобів, а особливо це стосується регламен-
тації порядку переоцінки, вартісного критерія 
розмежування основних засобів та інших нео-
боротних матеріальних активів.

Вважаємо за доцільне залежно від впливу 
методу нарахування амортизації на фінансовий 
результат виокремити чотири типи амортиза-
ційної політики, а саме рівномірну, прискорену, 
компромісну, пропорційну.

Рівномірна амортизаційна політика перед-
бачає рівномірність розподілу суми амортиза-
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ції між обліковими періодами із застосуванням 
прямолінійного методу.

Прискорена амортизаційна політика перед-
бачає політику прискореного списання вартості 
активу із застосуванням методів нарахування 
амортизації зменшення залишкової вартості, 
прискореного зменшення залишкової вартості, 
кумулятивного.

Компромісна амортизаційна політика перед-
бачає в перші роки експлуатації політику при-
скореного списання вартості активу з викорис-
танням таких методів нарахування амортизації, 
як методи зменшення залишкової вартості, при-
скореного зменшення залишкової вартості, 

кумулятивний, а в останні роки – застосування 
прямолінійного методу, що забезпечить одна-
ковий розмір амортизаційних відрахувань 
щорічно.

Пропорційна амортизаційна політика перед-
бачає нарахування зносу пропорційно обсягу 
виконаних робіт, випуску виробленої продукції 
(одиниць виробленої продукції), тобто із засто-
суванням виробничого методу.

Управлінський персонал, керуючись тех-
нічними характеристиками, умовами та інтен-
сивністю використання об’єкта основних 
засобів, його залежністю від морального 
зносу, планами щодо оновлення та оптиміза-

Таблиця 1
Порівняльна характеристика типів амортизаційної політики відповідно  
до впливу методу нарахування амортизації на фінансовий результат

Тип 
амортизаційної 

політики

Вплив на 
фінансовий 
результат

Переваги Недоліки

Рівномірна Амортизаційні 
відрахування 
щороку однакові, у 
фіксованому розмірі 
впливатимуть на 
фінансовий результат 
до оподаткування.

Простота й зручність 
полягають в тому, 
що амортизаційні 
відрахування в 
однаковому розмірі 
впливають на фінансовий 
результат протягом 
експлуатації об’єкта.

1) Не враховує моральний знос;
2) не враховує обсяги 
виробництва продукції, тому 
собівартість, відображена 
в бухгалтерському обліку, 
неповною мірою враховує 
інтенсивність використання 
об’єкта;
3) відсутній вплив з боку 
управлінського персоналу 
на розмір амортизаційних 
відрахувань.

Прискорена Амортизаційні 
відрахування щороку 
будуть зменшуватись, 
а фінансовий 
результат зростатиме.

1) Враховує моральний 
знос;
2) дає змогу управляти 
фінансовими 
результатами на початку 
та в кінці експлуатації 
об’єкта.

Не враховує інтенсивність 
використання необоротного 
активу, отже, приводить до 
неузгодженості між витратами 
та доходами від експлуатації 
активу.

Компромісна Амортизаційні 
відрахування в перші 
роки щороку будуть 
зменшуватись, а 
фінансовий результат 
зростатиме, в останні 
роки вони будуть 
однаковими та у 
фіксованому розмірі 
впливатимуть на 
фінансовий результат 
до оподаткування.

1) Враховує моральний 
знос;
2) дає змогу управляти 
фінансовими 
результатами на початку 
експлуатації об’єкта.

1) Не враховує інтенсивність 
використання необоротного 
активу;
2) не дає змогу управляти 
фінансовими результатами в 
кінці експлуатації об’єкта.

Пропорційна Амортизаційні 
відрахування 
щороку будуть 
достовірно впливати 
на фінансовий 
результат за ступенем 
експлуатації об’єкта.

Повною мірою визначає 
фізичний знос. 
Враховує інтенсивність 
використання 
необоротного активу, 
наявна неузгодженість 
між витратами та 
доходами від експлуатації 
активу.

1) Застосовується в разі 
визначення виробничої 
потужності об’єкта протягом 
всього терміну його експлуатації;
2) доцільно застосовувати в разі 
незначного морального зносу 
об’єкта;
3) не дає змогу управляти 
фінансовими результатами 
протягом експлуатації об’єкта 
незалежно від інтенсивності його 
використання.
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ції оподаткування, вибирає тип амортизацій-
ної політики.

Розглянемо порівняльну характеристику рів-
номірної, прискореної, компромісної та пропо-
рційної амортизаційної політики (табл. 1).

Згідно з даними оприлюдненої регулярної 
інформації за 2017 р. на ТзДВ «Яготинський 
маслозавод», ПАТ «Житомирський маслоза-
вод», ПрАТ «Нововодолазький молокозавод», 
ПАТ «Чернігівський молокозавод» застосову-
ється прямолінійний метод нарахування амор-
тизації, що відповідає основним засадам рівно-
мірної амортизаційної політики щодо основних 
засобів.

Амортизаційна політика на основі інформа-
ції про обсяги, вікову структуру, технічний стан, 
напрями та інтенсивність використання осно-
вних засобів дає змогу підтримувати підпри-
ємство в робочому стані, своєчасно здійсню-
вати придбання та вибуття основних засобів, 
забезпечувати планові обсяги виробництва та 
реалізації. Вибір типу амортизаційної політики 
дасть змогу управляти фінансовими результа-
тами протягом експлуатації об’єкта залежно або 
незалежно від інтенсивності його використання.

Висновки. В ході дослідження підходів до 
формування амортизаційної політики можна 
зробити такі висновки.

1) Амортизаційна політика щодо основних 
засобів – це діяльність підприємства стосовно 
забезпечення належного технічного стану та 
своєчасності оновлення основних засобів, а 
також визначення оптимальних методів нараху-

вання амортизації для виміру економічних вигід 
від їх використання. Вважаємо, що складовими 
амортизаційної політики щодо основних засобів 
є вартісний критерій розмежування основних 
засобів та інших необоротних матеріальних 
активів; очікуваний строк залежно від напряму 
корисного використання об’єктів основних засо-
бів; види оцінок основних засобів під час над-
ходження та вибуття; механізм переоцінки осно-
вних засобів; визначення ліквідаційної вартості 
основних засобів; метод нарахування аморти-
зації основних засобів.

2) Запропоновано такі етапи формування 
амортизаційної політики: 1) дослідження факто-
рів, що впливають на вибір методу амортизації 
об’єкта; 2) вибір методу амортизації відповідно 
до очікуваних економічних вигід від викорис-
тання основних засобів; 3) оцінювання впливу 
вибраного методу нарахування амортизації на 
фінансовий результат за роками; 4) перегляд 
методу нарахування амортизації у зв’язку з 
невідповідністю фактичної інтенсивності вико-
ристання основних засобів його обліковим відо-
браженням; 5) аналіз даних щодо своєчасності 
оновлення необоротних активів.

3) Запропоновано залежно від впливу 
методу нарахування амортизації на фінансо-
вий результат виокремити чотири типи амор-
тизаційної політики, а саме рівномірну, приско-
рену, компромісну, пропорційну. Перспективами 
подальших досліджень є розроблення алго-
ритму вибору типу амортизаційної політики 
залежно від стратегії розвитку підприємства.


