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ерехід людства в нову інформаційну 
епоху вимагає розробки нових економіч-
них теорій та парадигми розвитку. 
Новітні інформаційні технології та бази 

даних, що базовим елементом в своїй структурі 
містять інформацію, є інноваційною галуззю з 
найбільш високим темпом розвитку. Сама 
парадигма інформаційного суспільства передбачає 
в якості атому для побудови матерії інформа-
ційний ресурс. Інформація та інформаційні 
ресурси є порівняно новими поняттями, однак вже 
широко застосовується в сучасній науці та 
практиці. Поряд з цим, не дивлячись на широку 
розповсюдженість зазначених категорій, їх ети-
мологія, як і в цілому методологія обліку, 
залишається поза увагою вчених, що ускладнює 
розробку загальноприйнятих підходів до їх 
управління. У зв’язку з цим, основною метою 
дослідження є визначення місця інформації як 
нового виду ресурсу в системі бухгалтерського 
обліку підприємства на мікрорівні та значення 
інформації як складової інноваційного розвитку 
держави.  
Аналіз останніх досліджень та публікацій 

В процесі дослідження інформаційних ресурсів 
важливим є визначення їх місця в системі фор-
мування понять та взаємозв’язку окремих 
економічних категорій. Даному питанню приді-
ляли увагу такі науковці, як: О.О. Бондаренко, 
В.В. Буряк, В.К. Данилко, В.П. Кубко, Р. Марутян, 
О.С. Марченко, Л.Г. Мельник, Г.П. Несвіт, 
В.В. Огурцов, П.В. Пашко, А.В. Родіонов, К.В. Ро-
манчук, І.В. Сидоренко, О.С. Твердохліб, 
О.М. Урікова, Ю.С. Цаль-Цалко, В.А. Шаргород-
ська та інші. 

Визначити межі взаємоузгодженості категорій 
та понять «інформація», «відомості», «дані», 
«знання», «інформаційні ресурси», «інформаційні 
активи» в сучасній науці на основі чого вста-
новити їх місце в системі бухгалтерського обліку з 
метою подальшої розробки методичних підходів 
до їх обліку і контролю. 
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Виклад основного матеріалу дослідження 
Інформація як економічна категорія почала 

розглядатися в останнє століття, що обумовлено 
необхідністю розробки облікового забезпечення 
управління інформацією на макро- та мікрорівні. 
Дослідження генезису інформації в результаті 
аналізу теорій її виникнення є основою встанов-
лення її ролі та значення як інноваційного 
продукту. В теорії існує дві концепції походження 
інформації: атрибутивна та функціональна. Згідно 
з атрибутивною концепцією, інформація − це 
об’єктивна внутрішня властивість всіх мате-
ріальних об’єктів, міститься у всіх без винятку 
елементах та системах матеріального світу, тобто 
інформація є невід’ємним атрибутом (власти-
вістю) матерії. 

Функціональна концепція інформації, що 
представлена двома течіями − кібернетичною та 
антропоцентричною, передбачає, що інформація − 
це позначення змісту, отриманого з зовнішнього 
світу в процесі пристосування людини до нього і 
пристосування до нього людських почуттів. 
Прихильники кібернетичної течії стверджують, 
що інформація (інформаційні процеси) присутні у 
всіх самокерованих системах. Антропоцент-
ристська течія обмежує сферу існування інфор-
мації та інформаційних взаємодій винятково 
людським суспільством та свідомістю. Існування 
інформації в живій, а тим більше у неживій, 
природі заперечується; вважається, що інформація 
з’явилась в ході антропосоціогенезу і оперувати 
нею можуть винятково соціалізовані особистості, 
які володіють мовою, свідомістю та самосвідо-
містю. 

Незалежно від концепції та течії інформація є 
складовою бухгалтерського обліку, оскільки, при 
атрибутивній концепції інформація, як об’єктивна 
внутрішня властивість всіх об’єктів живої та 
неживої природи властива також і системам. 
Дотримуючись поглядів представників кіберне-
тичної течії функціональної концепції, інформація 
присутня в усіх системах, в тому числі й в системі 
бухгалтерського обліку. Не дивлячись на те, що 
антропоцентристська течія передбачає можливість 
існування інформації лише в людському су-
спільстві система бухгалтерського обліку є 
взаємодією неживих матерій з людиною, як 
суб’єктом системи обліку, що обумовлює 
існування інформації в цій системі відповідно до 
антропоцентристської течії. Отже, інформація в 

системі бухгалтерського обліку виступає в ролі її 
елемента (як інформаційно-аналітичне забезпе-
чення процесів), з одного боку, та в якості ресурсу 
(як інноваційний продукт) − з іншого.  

Марутян Р. підкреслює, що в сучасній науковій 
парадигмі питання термінології теорії інформа-
ційного суспільства стають визначальними. 
Відсутність чіткого й змістовного визначення 
наукових понять з цієї проблематики ускладнює 
розробку й реалізацію інформаційного права, 
конституювання інформаційних відносин у 
державі. Некоректне формулювання термінів, їх 
використання в науковій літературі та законодав-
чо-нормативних актах призводить до неоднознач-
ного розуміння цих понять [31]. 

В сучасних умовах розвитку науки, де все 
більшу частку займає формалізований підхід до 
знань, виникає масштабна проблема взаємоузгод-
женості понять та категорій в бухгалтерському 
обліку. Зокрема, з інформатизацію суспільних 
відносин та розширенням об’єктного складу 
облікової системи все важче розрізняти такі 
поняття, як «інформація», «дані», «знання», 
«відомості», «інформаційний актив», «інформа-
ційний ресурс», у зв’язку з чим і визначити їх 
місце в цій системі. 

За результатами проведеного К.В. Романчук 
дослідження встановлено, що увага вчених щодо 
проблем інформації активізувалася у ХХІ ст. Це, 
передусім, пов’язано з активним розвитком еконо-
мічних процесів у світовому господарстві та 
виділенням особливої ролі інформації в діяльності 
суб’єктів господарювання. Перша стаття, присвя-
чена проблемам інформації, була опублікована у 
1962 р. Г.Х. Поповим на тему: «Електронна систе-
ма економічної інформації» (Вісник Московського 
університету) [43]. 

Інформація є категорією, що вивчається фахів-
цями та науковцями різних напрямів, за цей час 
виокремилось умовно три основні підходи до 
пояснення цієї категорії. Перша група науковців 
стверджує, що інформація це і є дані або відомо-
сті, друга група − що інформація ототожнюється зі 
знаннями, а третя група науковців відстоює 
позицію, що інформація, знання та дані є різними 
науковими категоріями, які не слід ототожнювати. 

Проведений аналіз дефініцій поняття «інфор-
мація» в літературних джерелах наведено в 
табл. 1. 

 
Таблиця 1. Аналіз літературних джерел в частині визначення категорії «інформація» 

№ 
з/п Джерело Визначення 

1 2 3 
Нормативна база 

1. ГОСТ 123 7.0-99 [6] 
Відомості, які сприймаються людиною і (або) спеціальними пристроями як 
віддзеркалення фактів матеріального або духовного світу в процесі 
комунікації 

2. ДСТУ 2392-94 [10] Знання, що розглядаються в аспекті комунікації 
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Продовження табл. 1 
3. ДСТУ 2396-94 [11] Повідомлення, які знімають невизначеність, що існувала до їх надходження, 

і є об’єктом зберігання, пересилання та перетворення 

4. ДСТУ 2938-94 [13] Будь-які знання про предмети, факти, поняття і т. ін. проблемної сфери, 
якими обмінюються користувачі системи оброблення даних 

5. ДСТУ 3396.2-97 [14] Відомості про суб’єкти, об’єкти, явища та процеси 

6. ДСТУ ISO 
5127:2007 [16] 

Повідомлення, яке використовують для подання інформації в процесі 
комунікації для підвищення рівня знань 

7. 
Закон України «Про 
захист економічної 
конкуренції» [20] 

Відомості в будь-якій формі й вигляді та збережені на будь-яких носіях (у 
тому числі листування, книги, помітки, ілюстрації (карти, діаграми, 
органіграми, малюнки, схеми тощо), фотографії, голограми, кіно-, відео-, 
мікрофільми, звукові записи, бази даних комп'ютерних систем або повне чи 
часткове відтворення їх елементів), пояснення осіб та будь-які інші публічно 
оголошені чи документовані відомості 

8. Закон України «Про 
інформацію» [21] 

Будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних 
носіях або відображені в електронному вигляді 

9. Закон України «Про 
телекомунікації» [22] 

Відомості, подані у вигляді сигналів, знаків, звуків, рухомих або нерухомих 
зображень чи в інший спосіб 

1 2 3 

10. 

Міжурядова програма 
міжнародної співпраці 
в області науково-тех-
нічної інформації [56] 

Знання, які являються продуктом дослідницької діяльності природних і 
загальних наук чи тих, що торкаються цієї діяльності, з однієї сторони, і 
знання, що мають відношення до техніки, з іншої сторони 

Наукова література 

11. Біленська Д.О. [2] Відомості про осіб, предмети, факти, події, явища і процеси незалежно від 
форми їх вираження, які пов’язані з настанням юридичних наслідків 

12. Бірюков В.В. [3] Відомості або дані, порядок використання яких, незалежно від способу їх 
представлення зберігання або організації, підлягає правовому регулюванню 

13. Вінер Н. [5] Позначення змісту, що одержується з зовнішнього світу в процесі нашого 
пристосування до нього і пристосування до нього наших почуттів 

14. Глушков В.М. [44] Ступінь неоднорідності розподілу матерії й енергії в просторі, ступінь, 
якими супроводжуються ці процеси, що плинуть у світ 

15. Золотар О.О. [23] 
Відомості про об’єктивно існуючі явища, які використовуються більш ніж 
однією особою, незалежно від форми та способу її подання у суспільних 
відносинах 

16. Маринечева М.К. [29] Структурований потік відомостей у контексті 

17. Марченко О.С. [32] 1) певні відомості про предмети, явища, відносини, події, діяльність тощо 
2) фактор виробництва, у тому числі знання 

18. Мельник Л.Г. [33] Природна реальність, яка несе у собі характерні ознаки предметів та явищ 
природи, що виявляються у просторі і часі 

19. Несвіт Г.П. [34] Дані, що складають категорії, класифікаційні схеми, тобто організовані дані 
(але вони організовані іншими, а не нами) 

20. Прохоров Е.П. [39] 
Всі значеннєві елементи газети, радіопрограми, телепередачі (текстові, 
зображальні, графічні, звукові тощо), котрі будучи передані в аудиторію, 
здійснюють на неї вплив, формують її орієнтації, погляди, ідеали тощо 

21. Пушкар М.С. [40] 
Субстрат, необхідний і обов’язковий для того, щоб оцінити ситуацію, 
виробити можливі альтернативи управлінських рішень та відібрати 
найдоцільнішу з них для практичного використання 

22. Семанюк В.З. [45] Сукупність знань, повідомлення про стан справ, становище чого-небудь 
23. Тронь В. [2] Фундаментом усього існуючого, першопричиною всіх явищ і процесів 

24. 
Українсько-російський 
економічний тлумач-
ний словник [48] 

1) повідомлення про щось; 
2) відомості про навколишній світ, процеси, які в ньому відбуваються, 

про події, ситуації, чиюсь діяльність, що їх сприймають людина і живі орга-
нізми 

25. Хаксевер К. [52] Вихідний потік системи, це відомості, які перетворені на корисні і значущі 
для людини форми 

26. Черноіваненко А.В. 
[53] 

Відомості, які передаються людьми в усній, письмовій формах або іншими 
засобами (за допомогою умовних сигналів, технічних засобів та ін.) 

27. Шеннон К.Е. [44] 
Міра структурної впорядкованості різноманітних за своєю природою 
систем, співвідношення, взаємозв'язку між системами, явищами, процесами, 
а не як показник стану систем 
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Продовження табл. 1 
Навчально-методична література 

28. Гужва В.М. [7] 

Відомості про навколишній світ (об’єкти, явища, події, процеси тощо), які 
зменшують міру існуючої невизначеності, неповноти знань, відчужені від їх 
творця і які стали повідомленнями (вираженими певною мовою у вигляді 
знаків, у тому числі й записаними на матеріальному носії), які можна 
відтворювати шляхом передачі людьми усним, письмовим або іншим 
способом (за допомогою умовних сигналів, технічних та обчислювальних 
засобів і т. ін.) 

29. Осовська Т.В. [36] 
Сукупність відомостей про зміни, що відбуваються в системі та 
навколишньому середовищі цієї системи, котра знижує рівень невизна-
ченості знань про перебіг процесу управління 

30. Ракитина Е.А. [41] Відображене різноманіття, яке виникає в результаті взаємодії між об’єктами 

31. Філіпенко А.С. [17] Сукупність знань, даних про матеріальний і духовний світ, про 
закономірності й тенденції його розвитку 

 
 
Отже, з 31 проаналізованого літературного 

джерела в 17 (53%) інформацію позначають як 
сукупність відомостей про певний об’єкт; 6 (19%) 
− як сукупність знань про певний об’єкт; 1 (3%) − 
дані про певні явища або процеси; 7 (25%) − 
надають інше визначення, що характеризується 
філософсько-економічним спрямуванням. Вихо-
дячи з проведеного аналізу на думку більшості 
дослідників з економічної точки зору інформація є 
категорією, що включає в себе поняття «відо-
мості». Однак, вважаємо, що ототожнювати ці два 
поняття є недоречним, оскільки це спрощує 
розуміння системи кругообігу та перетворення 

інформації. Також ототожнювати інформацію або 
розглядати її як сукупність знань є помилковим, 
оскільки призводить до підміни понять. З точки 
зору бухгалтерського обліку інформація є 
загальнонауковою категорією, що не відповідає 
встановленим критеріям, а отже не може бути 
об’єктом бухгалтерського обліку. 

Аналіз дефініцій категорії «інформація» 
потребує подальшого дослідження сутності по-
нять «відомості» та «дані», що дозволить 
встановити взаємозв’язок між цими категоріями та 
поняттями (табл. 2). 

 
Таблиця 2. Дефініції понять «відомості» та «дані» в різних літературних джерелах 

№ 
з/п Джерело Визначення 

Відомості 

1. Веревченко А.П. [4] 
1) загальні або не глибокі знання про що-небудь; 
2) знання конкретної людини та/або групи людей, які не мають повної 

згоди з загальноприйнятою на даному етапі розвитку практикою 

2. Єфрємова Т.Ф. [18] 
1) повідомлення про що-небудь; 
2) факти, дані, які характеризують кого-небудь, що-небудь; 
3) знання в якій-небудь області, обізнаність в чомусь 

3. Концепція інформації 
[24] 

Знання, які відображаються в сигналах, повідомленнях 

4. Словник комп’ютерних 
термінів [46] 

Інформація, що роздобута одним із учасників пізнавального процесу, яка 
відрізняється від той, що роздобули інші учасники 

5. Фінансовий словник [51] Частина знань, критерій істинності яких не однаковий у різноманітних 
учасників пізнавального процесу. 

Дані 
1. Shirky C. [57] Інформація до того, як їм надається контекст, структура та значення 

2. Бірюков В.В. [3] 
Результат фіксації, відображення інформації на будь-якому матеріальному 
носії, тобто зареєстроване на носії подання відомостей незалежно від того, чи 
дійшли ці відомості до якогось приймача і цікавлять вони його 

3. Гужва В.М. [7] 

1) інформація, подана у формалізованому вигляді, прийнятному для 
обробки автоматичними засобами за можливої участі людини; 

2) інформація із зовнішнього для комп'ютера світу, представлена в 
вигляді, що дозволяє йому збирати її, зберігати, обробляти і це найцінніше, чим 
володіє комп'ютер 

4. Закон України «Про 
телекомунікації» [22] 

Інформація у формі, придатній для автоматизованої обробки її засобами 
обчислювальної техніки 

5. 

Закон України «Про 
електронні документи та 
електронний 
документообіг» [19] 

Інформація, яка подана у формі, придатній для її оброблення електронними 
засобами 
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Продовження таблиці 2. 
6. Ліссов П.М. [27] Результат простого збору визначених фактів 
7. Несвіт Г.П. [34] Позначення недиференційних фактів без контексту 

8. Пархоменко В.Л. [41] 1) здібності, якості, необхідні для чого-небудь; 
2) форма представлення знань 

9. Ракитина Е.А. [41] Відомості, показники, необхідні для ознайомлення з ким-, чим-небудь, для 
характеристики когось, чогось або для прийняття певних висновків, рішень 

10. 
Соціологія короткий 
енциклопедичний 
словник [47] 

Система емпіричних даних, отриманих у ході самого дослідження і виражених 
у кількісній або графічній форм 

11. Філіпенко А.С. [17] 
1) набір різнорідної неорганізованої інформації; 
2) сукупність відомостей, які зафіксовані на деякому носії для збережен-

ня, передавання та опрацювання 

12. Шквір В.Д. [54] 
1) інформація, подана у певному вигляді, що дозволяє автоматизувати її 

збір, зберігання і обробку; 
2) носій інформації 

 
 
Проведений аналіз дефініцій понять 

«відомості» та «дані» показав, що більшість 
науковців визначають відомості як сукупність 

знань, а дані − як інформацію. Наочне 
представлення результатів аналізу наведено в 
табл. 3. 

 
Таблиця 3. Аналіз понять відомості та дані в розрізі науковців та частоти взаємозаміняємості 

Трактування термінів Відомості Дані 

Інформація науковці Словник комп’ютерних 
термінів [46] 

Shirky C. [57] 
Бірюков В.В. [3] 
Гужва В.М. [7] 

Закон України «Про телекомунікації» [22] 
Закон України «Про електронні документи та 

електронний документообіг» [19] 
Філіпенко А.С. [17] 

Шквір В.Д. [54] 
питома вага 20% 58% 

Відомості науковці − 

Ліссов П.М. [27] 
Несвіт Г.П. [34] 

Ракитина Е.А. [41] 
Соціологія короткий енциклопедичний 

словник [47] 
Філіпенко А.С. [17] 

питома вага − 41% 

Дані науковці 0 − 
питома вага 0% − 

Знання науковці 

Веревченко А.П. [4] 
Єфрємова Т.Ф. [18] 

Концепція інформації [24] 
Фінансовий словник [51] 

Пархоменко В.Л. [41] 

питома вага 80% 1% 
 
 
Виходячи з даних проведеного аналізу 80% 

науковців ототожнюють поняття «відомості» зі 
знаннями, а поняття дані (58% дослідників) − з 
інформацією. 

У зв’язку з проведеним дослідженням потре-
бують аналізу підходи до визначення науковцями 
такого поняття як «знання» на предмет 
встановлення спільних та відмінних рис з 
категоріями та поняттями, що проаналізовані 
вище. Результати аналізу дефініцій поняття 
«знання» в розрізі авторів та питомої ваги 
наведено в табл. 4. 

Отже, 43% науковців трактують знання з 
філософської точки зору як сукупність фактів, 
явищ, відчуттів, понять, що фіксуються в 
людській свідомості. Знання як сукупність інфор-
мації про певні об’єкти, події розглядають 43% 
авторів. Ніхто з проаналізованих науковців не 
пов’язує між собою знання з даними, тим самим 
визначаючи їх як різні поняття. 

Вважаємо, що в обліковій науці найбільш 
доцільно визначати інформацію як економічну 
категорію з таким тлумаченням: інформація − це 
рандомна сукупність фактів та/або ідей про певне 
явище, процес. 
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Таблиця 4. Аналіз підходів до визначення поняття «знання» 

Поняття Інформація Відомості Інше (факти, пізнання тощо) 

Знання 

Абушенко В.Л. [1] 
Дресвянников В.А. [9] 
Малафіїк І.В. [28] 
Маринечева М.К. [29] 
Марченко О.С. [32] 
Несвіт Г.П. [34] 
Пархоменко О.В. [37] 
Причепій Є.М. [38] 
Ходжсон Дж. [32] 

ДСТУ 5034:2008 [15] 
Новий тлумачний слов-
ник української мови [35] 
Щерба С.П. [55] 

Гужва В.М. [7] 
Денісова О.О. [8] 
ДСТУ 2481-94 [12] 
ДСТУ ISO 5127:2007 [16] 
Клімов С.М. [32] 
Короткий словник з філософії [25] 
Кушерець В.І. [26] 
Філософський енциклопедичний словник [50] 
Філософський словник [49] 

Питома 
вага 43 % 14 % 43 % 

 
 

 
Відомості є більш вужчим поняттям, це 

оброблена інформація, вважаємо, що відомості 
повинні трактуватися як інформація про певний 
об’єкт, явище, процес. В свою чергу дані − це 

оброблені під конкретний запит відомості, а 
знання − це сприйняті, узагальнені, оброблені та 
усвідомлені людиною дані (рис. 1). 
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Рис. 1. Взаємозв’язок категорій та понять «інформація», «відомості», «дані», «знання» 
 

 
Проведений аналіз дозволив встановити 

взаємозв’язок між розглянутими категоріями та 
поняттями, однак, ґрунтуючись на наданих 
дефініціях можна стверджувати, що жоден з них 
не може бути об’єктом бухгалтерського обліку, 
оскільки вони не відповідають встановленим 
критеріям визнання об’єктом обліку. При цьому, 
інформацію, як глобальне явище та основну 
складову сучасного суспільства з економічної 
точки зору умовно можна поділити на інформа-
ційні ресурси та інформаційні активи. Відок-
ремлення інформаційних ресурсів як самостійної 
економічної категорії обумовлено зростанням ролі 
інформації та інформаційних ресурсів в сус-
пільстві, підвищенням їх впливу на процеси 
управління. 

Не зважаючи на досить широке використання 
терміну «інформаційні ресурси» на сьогодні 
відсутнє його загальноприйняте визначення, що 
ускладнює можливість його ідентифікації як 

об’єкта обліку. У зв’язку з цим, дослідження 
інформаційних ресурсів та інформаційних активів 
з метою формування адекватних уявлень про них 
є досить актуальним питанням. 

Аналіз праць вітчизняних та зарубіжних 
вчених дозволив виділити два основні підходи до 
трактування поняття «інформаційний ресурс»: 

1) Інформаційний ресурс − це інформація, 
що актуалізована в суспільстві, використана та 
ефективно реалізована; це інформаційний про-
дукт. 

Приділяючи вагоме значення дослідженню 
інформаційних ресурсів, Р. Марутян [30] виділяв 
особливу їх частину − активні інформаційні ре-
сурси, що є інформацією, доступною для авто-
матизованого пошуку, зберігання та обробки 
(програми, бази даних, бази знань, документи 
тощо) й для широкого користування. 

2) Інформаційний ресурс − це людина, як 
носій інтелектуальних здібностей (людська свідо-
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мість) та чинник динамічного соціального про-
гресу суспільства. 

Родіонов А.В. [42] вважає, що до основних 
ознак інформаційних ресурсів слід віднести такі: 
 інформаційні ресурси розташовані на певних 

матеріальних носіях (паперові, електронні); 
 накопичення інформаційних ресурсів відбу-

вається за певний проміжок часу; 
 інформаційні ресурси є необхідними для 

вирішення наукових, виробничих, управ-
лінських та інших завдань; 

 від якості та змісту інформаційних ресурсів 
залежить ефективність виконання цих завдань. 
Виходячи з проведеного аналізу інформаційні 

ресурси − це уречевлені на матеріальному носії 
об’єкти інтелектуальної праці людини, що мають 
інформаційне походження. Однак, не всі інфор-
маційні ресурси можуть бути об’єктом бухгалтер-
ського обліку. 

Виходячи з загальновизнаних та встановлених 
чинним законодавством критеріїв визнання об’єк-
тів бухгалтерського обліку необхідно виділити в 
частині інформаційних ресурсів таке поняття як 
«інформаційний актив». 

Інформаційний актив − це інформаційний ре-
сурс, що знаходиться у суб’єкта господарювання 
на правах власності, який може бути ідентифіко-
ваним та вартість якого може бути достовірно 
визначена. До таких інформаційних активів слід 
відносити сукупність інформаційних об’єктів на 
матеріальних носіях, що містять інформацію про 
події та процеси, наприклад, бази даних, 
клієнтські списки тощо. 

Отже, в процесі визначення місця інформа-
ційних ресурсів у системі формування та взаємо-
зв’язку окремих економічних категорій пропо-
нуємо розмежовувати наступні дефініції (табл. 5). 

 
Таблиця 5. Місце інформаційних ресурсів у взаємозв’язку  

з спорідненими економічними категоріями 

Поняття Сутність 
Інформація Рандомна сукупність фактів та/або ідей про певне явище, процес 

Інформаційний ресурс Уречевлений на матеріальному носії об’єкт інтелектуальної праці людини, що 
має інформаційне походження 

Інформаційний актив 

Інформаційний ресурс, що знаходиться у суб’єкта господарювання на правах 
власності, який може бути ідентифікованим та вартість якого може бути 
достовірно визначена; сукупність інформаційних об’єктів на матеріальних 
носіях, що містять інформацію про події та процеси 

 
 
На основі проведеного дослідження встано-

влено, що інформаційний актив є частиною 
інформаційного ресурсу, який може бути іденти-
фікований як об’єкт бухгалтерського обліку. В 
свою чергу, інформаційний ресурс − це частина 
інформації, що оброблена та уречевлена на 
матеріальному носії з метою впливу на процеси 
управління суб’єктом господарювання. 

Встановлений взаємозв’язок дозволяє не лише 
усунути невідповідності категоріально-понятій-
ного апарату, але і визначити об’єкти бухгалтерсь-
кого обліку з метою розробки в подальшому 
методичних підходів до їх обліку і контролю. 
Висновки 

В сучасному інформаційному суспільстві 
поява нових категорій та понять призводить до 
неузгодженості понятійно-категоріального апара-
ту, що впливає на невизначеність системи еконо-
мічних відносин. Зростання ролі інформації 
вимагає від бухгалтерського обліку введення 
нових об’єктів для підвищення ефективності упра-
вління суб’єктами господарювання. 

В процесі дослідження встановлено, що знання 
− це дані, що отримані із навколишнього середо-
вища, сприйняті, узагальнені, оброблені та 
усвідомлені людиною. Знання є частиною даних, 
які становлять відомості, що прийняті, оброблені 
та оцінені як необхідні, в свою чергу відомості − 

це інформація, що знаходиться у формалізованому 
вигляді про певний об’єкт, явище, процес. 
Інформація − це економічна категорія яка стано-
вить рандомну сукупність фактів та/або ідей про 
певне явище, процес. Не зважаючи на те, що дані 
категорії та поняття набули широкого вжитку в 
економічній теорії, однак в системі бухгалтерсь-
кого обліку не можуть бути відображені через 
невідповідність встановленим критеріям. 

З точки зору управління суб’єктом господа-
рювання, що здійснюється через систему бух-
галтерського обліку в структурі інформації слід 
виділити такі поняття як «інформаційні ресурси» 
та «інформаційні активи». 

В процесі дослідження встановлено, що 
інформаційні ресурси − це уречевлені на мате-
ріальному носії об’єкти інтелектуальної праці 
людини, які мають інформаційне походження, а 
інформаційні активи − це інформаційні ресурси, 
що знаходяться в розпорядженні суб’єкта господа-
рювання на правах власності, які можуть бути 
ідентифікованими та вартість яких може бути 
достовірно визначена; сукупність інформаційних 
об’єктів на матеріальних носіях, що містять 
інформацію про події та процеси. В системі 
бухгалтерського обліку можуть бути відображені 
лише інформаційні активи як об’єкти обліку і 
контролю. 
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