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Постановка проблеми. Зростання ролі інформа-
ційних ресурсів у господарський діяльності підпри-
ємств зумовлюється тотальною та сталою інформа-
тизацією всіх сфер життя, що характеризується 
зростанням обсягів і потоків інформації.

На сьогодні інформація є рушійною силою в усіх 
сферах життя суспільства. Така ситуація має подвій-
ний вплив: змінюючи не лише економічну систему 
країни, а й методологію господарської діяльності, тим 
самим впливаючи на бухгалтерський облік як їх іма-
нентну складову, вона приводить, з одного боку, до 
появи нового об’єкта – інформаційних активів, що 
вимагає розробки підходів до його управління, а з ін-
шого – до появи ситуації, коли управління на основі 
використання нових об’єктів обліку дозволить не лише 
отримати економічні вигоди від використання інфор-
маційних активів, а й альтернативні доходи. Управлін-
ня інформацією (в тому числі інформаційними актива-
ми) за допомогою бухгалтерського обліку й контролю 
не лише приносить позитивний економічний ефект 
суб’єкту господарювання, а й у цілому визначає імідж 
країни на світовому економічному просторі.

У зв’язку із цим особливої актуальності в сучас-
них умовах набувають питання вдосконалення кла-
сифікаційних підходів із метою розробки обґрунтова-
ної методики бухгалтерського обліку інформаційних 
активів, що дозволить підвищити ефективність сис-
теми управління підприємством.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
нями визначення місця й класифікації інформації 
та інформаційних ресурсів в економічній системі 
займалися такі науковці, як В.В. Буряк, А.П. Ве-
ревченко, О.Ю. Вінничук, В.М. Гриньова, П.М. Ліс-
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1  За даними компанії IDC [10]

сов, Р.Р. Марутян, О.С. Марченко, П.П. Маслян-
ко, Л.Г. Мельник, С.В. Мельниченко, Г.П. Несвіт, 
Ю.Ю. Приймак, Е.А. Ракітіна, А.В. Родіонов, 
М.М. Салун, О.С. Твердохліб, М.М. Чурсін та інші.

Виклад основного матеріалу дослідження. Однією 
з головних особливостей економічних відносин су-
часного суспільства є те, що інформація стала това-
ром, який можна купити та продати на ринку інфор-
маційних послуг, а рівень конкурентоспроможності 
суб’єктів господарювання залежить від швидкості 
отримання інформації.

Інтелектуальна економіка генерує постійний по-
тік даних, який відстежується й аналізується. Ком-
панія IDC підрахувала, що в 2011 р. обсяг створеної 
та реплікованої інформації перевершив 1,8 ZB (зета-
байт) – це 1,6 трлн гігабайт1.

На сьогодні інформаційні ресурси є новим об’єктом 
економічної системи, у зв’язку із чим система облі-
кового забезпечення управління такими ресурсами 
знаходиться в стані розробки. На основі досліджен-
ня сутності інформаційних ресурсів встановлено, що 
це уречевлені на матеріальному носії об’єкти інте-
лектуальної праці людини, які мають інформаційне 
походження. Виходячи з вимог, які висуваються до 
об’єктів бухгалтерського обліку, зокрема активів, ін-
формаційні ресурси не є таким об’єктом.

До об’єктів бухгалтерського обліку відносяться 
інформаційні активи – інформаційні ресурси, які 
знаходяться в розпорядженні суб’єкта господарюван-
ня на правах власності, можуть бути ідентифіковани-
ми та вартість яких може бути достовірно визначено; 
сукупність інформаційних об’єктів на матеріальних 
носіях, що містять інформацію про події та процеси. 
У зв’язку з тим, що інформаційні активи є новим 
об’єктом для бухгалтерського обліку, відсутні роз-
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Таблиця 1
Підходи до класифікації інформаційних ресурсів у різних літературних джерелах

Ознака 
класифікації Вид та характеристика

За ступенем 
готовності до 
використання 
(Р.Р. Марутян [5])

актуальні (інформаційні ресурси, актуалі-
зовані в технологічній системі певного типу 
суспільства)

потенційні (потребують попередніх ресурсних 
витрат для свого перетворення на актуальні)

критичні (ресурси, втрата яких супроводжу-
ється значними політичними, економічними 
та іншими наслідками)

За значущістю 
(Р.Р. Марутян [5])

стратегічні (життєво важливі інформаційні 
ресурси (з позиції національної безпеки))

тактичні (прикладні науково-технічні, еконо-
мічні, екологічні, демографічні та інші ресурси, 
необхідні для забезпечення нагальних проблем)

операційні (поточна ділова, комерційна та 
інша інформація, зорієнтована на задоволен-
ня щоденних потреб)

За характером 
впливу на 
суспільні процеси 
(Р.Р. Марутян [5])

формувальні (спрямовані на створення сус-
пільних процесів)

стимулювальні (орієнтовані на підтримку й 
розвиток суспільних процесів)

стримувальні (визначають межі суспільних 
процесів)

деструктивні (антиресурс) (спрямовані на під-
рив та усунення визначених процесів)

Ознака 
класифікації Вид та характеристика

За обсягом 
(глобальністю), 
територіальною 
ознакою 
(Р.Р. Марутян [5]; 
В.В. Буряк [1])

глобальні (світові, які не мають територіаль-
них меж)

загальнонаціональні (національні) (які роз-
ташовані на території окремої держави та 
належать їй)

регіональні (розглядаються в межах регіону)

локальні (на рівні місцевого самоврядування, 
соціальних організацій та окремих підроз-
ділів)

За формою носія 
інформації, 
відображенням 
на матеріальних 
носіях 
(Р.Р. Марутян [5]; 
В.В. Буряк [1]; 
Ю.Ю. Приймак 
[7]; 
А.П. Веревченко 
[2]; Н.О. Якубенко 
[9])

електронні (електронні книжки, докумен-
ти тощо, об’єднані в електронні бібліотеки, 
фонди тощо)

на твердих носіях (на папері, дискеті)

інші види документування (стрічкові, зобра-
жені, відтворені)

За формою 
власності 
(Р.Р. Марутян [5]; 
В.В. Буряк [1])

державні

недержавні

робки дослідників у частині їх класифікації для по-
треб обліку й контролю, що обумовлює необхідність 
дослідження існуючих підходів до класифікації ін-
формації та інформаційних ресурсів.

Інформаційні ресурси не однорідні за своєю сут-
ністю, складом і характером використання в госпо-
дарській діяльності. Дослідження існуючих підходів 
до класифікації інформаційних ресурсів дозволило 
узагальнити основні класифікаційні ознаки їх поділу 
та проаналізувати видову характеристику (табл. 1).

Розглянувши існуючи підходи до класифікації ін-
формаційних ресурсів, можна зробити висновок, що 
більшість класифікаційних ознак носять загально-
економічний та/або технічний характер, а отже, є 
вузькоспеціалізованими; це означає, що можливість 
їх використання для потреб бухгалтерського обліку 
є обмеженою.

Виходячи з особливої природи інформаційних 
активів як частини інформаційних ресурсів, що є 
об’єктами обліку, та враховуючи вимоги, які висува-
ються до бухгалтерського обліку системою управлін-
ня, досліджено можливість використання кожної з 
проаналізованих ознак класифікації інформаційних 
ресурсів у класифікації інформаційних активів для 
потреб бухгалтерського обліку (табл. 2).

Аналіз класифікаційного поділу інформаційних 
ресурсів дозволив виділити такі ознаки, які будуть 
використані під час побудови системи класифікації 
інформаційних активів для потреб бухгалтерського 
обліку: за ступенем готовності до використання, за 
формою носія інформації (відображенням на матері-
альних носіях), за рівнем доступу (відкритістю ре-
сурсу), за можливістю використання, за ціною отри-
мання, за способом отримання.

Виходячи з результатів проведеного аналізу та 
базуючись на специфіці інформаційних активів як 
об’єктів бухгалтерського обліку, можемо запропо-
нувати систему класифікаційних ознак цих активів 
(табл. 3).

Як модель для побудови аналітичного обліку ін-
формаційних активів для потреб управління можуть 
бути використані такі класифікаційні ознаки:

– за приналежністю до певної організаційно-тех-
нологічної системи (бібліотечної мережі, ЗМІ, корпо-
ративної системи тощо);

– за джерелом виникнення (вхідні (зовнішні) та 
вихідні (внутрішні));

– за відношенням до етапів життєвого циклу (на 
етапі розробки, первинні, тиражні, архівні);

– за ступенем прагматизму (обов’язкові, бажані, 
збиткові).

Запропонована класифікаційна система є базою 
для розробки організаційно-методичних положень із 
бухгалтерського обліку інформаційних активів, які 
дозволять забезпечити ефективну систему управлін-
ня цим видом активів, підвищивши тим самим рі-
вень конкурентоспроможності та мінімізувавши не-
ефективні витрати суб’єкта господарювання у сфері 
інформації.

Висновки та перспективи подальших досліджень. 
У сучасних умовах трансформаційної економіки ін-
формація стає одним із найважливіших ресурсів, го-
ловним національним багатством, що визначає еко-
номічну міць як держави в цілому, так і окремих 
підприємств. Інформація набуває статусу ключового 
елемента в сучасних економічних відносинах, є осно-
вою інтелектуального капіталу суспільства.

У процесі дослідження проаналізовано існуючи 
підходи до класифікації інформаційних ресурсів, на 
базі чого було розроблено систему класифікації ін-
формаційних активів для потреб бухгалтерського об-
ліку, що включає такі ознаки: за ступенем готовнос-
ті до використання, за формою матеріального носія, 
за рівнем доступу, за можливістю використання, за 
вартістю надходження, за способом надходження, за 
терміном використання, за видом.

Розроблена класифікація забезпечує підвищення 
точності, оперативності й достовірності облікових да-
них для цілей управління інформаційними активами 
на підприємстві завдяки належно побудованій систе-
мі контролю, а також дозволяє побудувати систему 
синтетичного обліку цих активів.

Водночас дискусійним залишається питання по-
ділу інформаційних активів за видами, оскільки 
відсутні чіткі межі між запропонованими видами 
та вже існуючими об’єктами права інтелектуальної 
власності. Крім того, суперечливим є виділення в 
окрему групу списків контрагентів, оскільки якщо 
такі списки мають електронну форму, то вони є сво-
єрідними базами даних, а якщо паперову – то інфор-
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Ознака 
класифікації Вид та характеристика

За рівнем доступу, 
відкритістю 
ресурсу 
(Р.Р. Марутян [5]; 
П.М. Ліссов, 
П.П. Маслянко [4])

загальнодоступні (відкриті інформаційні ресур-
си, які забезпечують відносини в усіх сферах 
суспільного державного життя, реалізацію 
прав, свобод, обов’язків людини, громадянина)

з обмеженим доступом (конфіденційна й та-
ємна інформація)

За приналежністю 
до певної 
організаційно-
технологічної 
системи 
(П.М. Ліссов, 
П.П. Маслянко [4])

бібліотечної мережі

ЗМІ

корпоративної системи

За способом 
представлення 
об’єктів обліку 
(П.М. Ліссов, 
П.П. Маслянко 
[4]; Н.О. Якубенко 
[9])

твори

документи

видання

бази даних

інтернет-сторінки

сайти тощо

За призначенням 
(П.М. Ліссов, 
П.П. Маслянко [4])

масова інформація

освіта

бізнес

переписка тощо

За змістом 
(П.М. Ліссов, 
П.П. Маслянко [4])

тематичні

об’єктні

функціональні

За видовим 
складом 
(П.М. Ліссов, 
П.П. Маслянко [4])

види документів

За джерелом 
інформації 
(П.М. Ліссов, 
П.П. Маслянко [4])

національні або закордонні

офіційні або неофіційні

За правовим 
статусом 
(П.М. Ліссов, 
П.П. Маслянко 
[4])

публічні документи

об’єкти інтелектуальної власності

спам

таємні документи тощо

За структурним 
типом 
(П.М. Ліссов, 
П.П. Маслянко [4])

можливість відділення даних від програм

формати

кодування тощо

За способом 
розповсюдження й 
носієм 
(П.М. Ліссов, 
П.П. Маслянко 
[4]; М.М. Чурсін 
[8])

документи всіх видів на будь-яких видах носіїв

персонал, який володіє знаннями та кваліфі-
кацією в різних галузях науки й техніки

організаційні одиниці (наукові, виробничі та 
інші організації, що мають у своєму розпоря-
дженні технічні, фінансові та інші можливості 
для вирішення певного кола проблем і завдань)

промислові зразки (будь-які матеріальні 
об’єкти, створені в процесі виробництва, ре-
цептури й технології)

науковий інструментарій (автоматизовані 
системи наукових досліджень, автоматизова-
ні робочі місця)

За формою 
(М.М. Чурсін [8])

в активній формі (містяться на машиноз-
читувальних носіях і можуть надаватися в 
реальному часі)

в пасивній формі

Залежно від рівня 
значущості 
(С.В. Мельниченко 
[6])

стратегічні (життєво важливі інформаційні 
ресурси, розголошення яких становить за-
грозу суверенітету, територіальній цілісності 
незалежної держави)

критичні (інформаційні ресурси, розголошен-
ня або втрата яких супроводжується значни-
ми політичними, економічними, соціальними 
та іншими наслідками)

цінні (інформаційні ресурси, розголошення 
яких пов’язане з негативними наслідками на 
окремих напрямах політичної, економічної та 
іншої діяльності держави й суспільних інсти-
туцій, організацій усіх форм власності)

загальносуспільні (загальнодоступні відкриті 
інформаційні ресурси, що забезпечують від-
носини в усіх сферах суспільного й держав-
ного життя та є необхідними для реалізації 
прав, свобод, обов’язків людини, використан-
ня яких широким загалом не має ознак за-
гроз конституційному ладу, інтересам особи, 
суспільних організацій і держави)

Ознака 
класифікації Вид та характеристика

За джерелом 
виникнення, 
відношенням 
до системи 
управління 
(В.М. Гриньова, 
М.М. Салун [3]; 
В.В. Буряк [1])

вхідні (зовнішні) (отримувані ззовні)

вихідні (внутрішні) (надані організацією до 
навколишнього середовища, наприклад, ре-
клама, проекти)

внутрішні (такі, що створюються й вико-
ристовуються в межах одного підприємства, 
підрозділу)

За видом 
інформації 
(В.М. Гриньова, 
М.М. Салун [3])

документи як ресурси (дані на папері, маг-
нітні, оптичні носії комп’ютерів)

ресурси зв’язку й передачі даних (технічні 
засоби зв’язку, факсиміле тощо)

ресурси обробки даних (створені людиною 
процеси)

За можливістю 
використання 
(В.В. Буряк [1])

одноразові (використовуються під час отри-
мання протягом короткого строку для одно-
разового рішення)

інтегральні (отримані одного дня та багато-
разово використовувані)

періодичні (однорідні інформаційні ресурси, 
з однорідною структурою, що поступають 
дискретно або безперервно й використову-
ються одноразово)

За відношенням до 
етапів життєвого 
циклу 
(В.В. Буряк [1])

розроблювані (характеризуються високим 
рівнем поточних витрат)

первинні (розповсюджуються вперше протя-
гом визначеного проміжку часу)

тиражні (використовуються, розповсюджу-
ються повторно)

архівні (ті, що зберігаються й не використо-
вуються регулярно у виробничому процесі)

За ступенем 
прагматизму 
(В.В. Буряк [1])

обов’язкові (ресурси, без яких рішення не 
може бути прийнятим або приймається з ви-
соким рівнем ризику)

бажані (забезпечують підвищення якості 
рішень, що приймаються, знижують рівень 
невизначеності)

збиткові (не здійснюють суттєвого впливу на 
рішення, що приймається, або ускладнюють 
прийняття рішення)

За ціною 
отримання 
(В.В. Буряк [1])

платні (потребують цільового вкладення 
ресурсів)

безкоштовні (отримані як допоміжний про-
дукт діяльності підприємства або розповсю-
джувані безплатно, проте не без витрат на їх 
обробку й зберігання)

За способом 
отримання 
(В.В. Буряк [1])

замовлювані (спеціалізовані) (отримання 
яких планується завчасно, можуть бути за-
мовлені в сторонніх організаціях або підроз-
ділах підприємства та отримані через визна-
чений проміжок часу)

допоміжні (неспеціалізовані) (отримані  
як додатковий продукт у процесі діяльності 
підприємства або з навколишнього світу;  
їх отримання передбачається завчасно  
та проводиться цілеспрямовано за необхід-
ністю)

випадкові (отримання яких завчасно не пе-
редбачене, не заплановане)

За відношенням 
до суб’єкта 
управління 
(В.В. Буряк [1])

функціональні (передбачені списком робіт, 
виконуваних відповідно до посадової харак-
теристики)

додаткові (не передбачені списком робіт, ви-
конуваних відповідно до посадової характе-
ристики)

За 
функціональною 
ознакою, видами 
інформації 
(В.В. Буряк [1]; 
Н.О. Якубенко [9])

управлінські (організаційні)

науково-технічні

економічні

маркетингові

соціальні

екологічні

За способом 
використання, 
доступу 
(В.В. Буряк [1]; 
Н.О. Якубенко [9])

для вузького використання (цінність зростає 
за монопольної влади)

для широкого використання (збільшують 
цінність під час їх розповсюдження)

Продовження таблиці 1
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Таблиця 2
Узагальнені класифікаційні ознаки інформаційних ресурсів та можливість їх використання  

під час побудови системи класифікації інформаційних активів для потреб бухгалтерського обліку

Ознака 
класифікації

Можливість використання ознаки для 
класифікації інформаційних активів

За структурним 
типом –

За способом 
розповсюдження 
та носієм

–
є досить узагальненою та потребує 

деталізації

За формою –

Залежно від рівня 
значущості

–
види виділених інформаційних ресур-
сів було розглянуто та проаналізовано 

вище

За джерелом 
виникнення, 
відношенням 
до системи 
управління

–/+
не впливає на бухгалтерський облік 
інформаційних активів, проте може 
бути використана як модель побу-

дови аналітичного обліку для цілей 
управління

За видом 
інформації

–
є суперечливою в частині можливос-
ті віднесення наведених об’єктів до 

інформаційних ресурсів

За можливістю 
використання +

За відношенням 
до етапів 
життєвого циклу

–/+
не впливає на бухгалтерський облік 
інформаційних активів, проте може 
бути використана як модель побу-

дови аналітичного обліку для цілей 
управління

За ступенем 
прагматизму

–/+
не впливає на бухгалтерський облік 
інформаційних активів, проте може 
бути використана як модель побу-

дови аналітичного обліку для цілей 
управління

За ціною 
отримання

+
виходячи з поставленої мети, зазна-

чена ознака може бути використана з 
таким уточненням: за вартістю над-

ходження

За способом 
отримання

+
виходячи з поставленої мети, зазна-
чена ознака може бути використана 
з певним уточненням (за способом 

надходження) та застосована для по-
будови аналітичного обліку інформа-

ційних активів

За відношенням 
до суб’єкта 
управління

–

За 
функціональною 
ознакою, видами 
інформації

–

За способом 
використання, 
доступу

–

Ознака 
класифікації

Можливість використання ознаки для 
класифікації інформаційних активів

За ступенем 
готовності до 
використання

+
виходячи з поставленої мети, зазна-
чену ознаку може бути використано 
з таким уточненням: за можливістю 
відображення інформаційних активів 

у бухгалтерському обліку

За значущістю

–
за своєю суттю ознака повторює роз-
глянуті нижче ознаки за рівнем до-

ступу (відкритістю ресурсу)

За характером 
впливу на 
суспільні процеси

–
виділення зазначеної ознаки класифі-
кації є важливою для потреб управ-

ління, проте не впливає на бухгалтер-
ський облік інформаційних активів

За обсягом 
(глобальністю), 
територіальною 
ознакою

–
класифікаційний критерій обумовле-
ний специфікою організації роботи з 

інформаційними ресурсами в інформа-
ційних системах, однак не має значен-
ня для потреб бухгалтерського обліку 

окремого суб’єкта господарювання

За формою носія 
інформації, 
відображенням 
на матеріальних 
носіях

+
від виду матеріального носія інфор-
маційного активу залежить система 

його обліку та контролю

За формою 
власності

–
не впливає на бухгалтерський облік 
інформаційних активів конкретного 

суб’єкта господарювання

За рівнем 
доступу, 
відкритістю 
ресурсу

+
має вагоме значення не лише для по-
треб бухгалтерського обліку, а й для 

цілей контролю та управління

За приналежністю 
до певної 
організаційно-
технологічної 
системи

–/+
не впливає на облік інформаційних 

активів, проте може бути використа-
на як модель побудови аналітичного 

обліку для цілей управління

За способом 
представлення 
об’єктів обліку

–
є суперечливою в частині визначен-
ня самої ознаки та включення до неї 
об’єктів, які є об’єктами права інте-

лектуальної власності та обліковують-
ся як такі відповідно до норм чинного 

законодавства

За призначенням –

За змістом –

За видовим 
складом –

За джерелом 
інформації –

За правовим 
статусом

–
зазначена класифікація втрачає сенс 
під час її застосування для поділу ін-

формаційних активів



113ауковий вісник Херсонського державного університетуН

маційними документами. Встановлення місця інфор-
маційних активів у системі об’єктів бухгалтерського 
обліку та розробка організаційно-методичного забез-
печення з їх обліку й контролю є напрямом подаль-
ших досліджень.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Буряк В.В. Классификация информационных ресурсов /  

В.В. Буряк // Наукові праці Донецького національного техніч-
ного університету. Серія «Економічна». – 2004. – Вип. 75. –  
С. 21–29.

2. Веревченко А.П. Информационные ресурсы: определение, 
основные понятия, параметры, особенности открытого пото-
ка информации, помехи, возникающие в каналах поступления 
информации / А.П. Веревченко [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://elib.mubint.ru/lib/knigi/Verevchenko_Inforesursi.p.

3. Гриньова В.М. Роль інформаційного ресурсу в системі продук-
тивних сил підприємства / В.М. Гриньова, М.М. Салун // На-
укові праці Донецького національного технічного університету. 
Серія «Економічна». – 2011. – Вип. 39-1. – С. 79–82.

4. Ліссов П.М. Проблеми і технології продукування інформацій-
них ресурсів / П.М. Ліссов, П.П. Маслянко [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу : http://lissov.kiev.ua/files/publications/kpi/
Maslyanko_Lissov_IAI.pdf.

5. Марутян Р.Р. Інформаційні ресурси у системі забезпечення наці-
ональної безпеки / Р.Р. Марутян [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://www.dsaua.org/index.php?option=com_content&v
iew=article&id=114%3A2010-11-30-17-18-49&catid=66%3A2010-
12-13-08-48-53&Itemid=90&lang=uk.

6. Мельниченко С.В. Інформаційний ринок: елемент механізму 
управління туризмом / С.В. Мельниченко // Університетські на-
укові записки. – 2007. – № 1(21). – С. 303–307.

7. Приймак Ю.Ю. Національні інформаційні ресурси – джерело 
державних інформаційних продуктів та послуг / Ю.Ю. Приймак //  
Державне управління: теорія та практика : [електрон. наук.-
фах. вид.]. – 2009. – № 2. – [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу : http://www.academy.gov.ua/ej/ej10/doc_pdf/Priymak.pdf.

8. Чурсін М.М. Інформаційні ресурси освітньої діяльності вищої 
школи: поняття й структура / М.М. Чурсін // Вісник Луганського 
національного університету ім. Т. Шевченка. Серія «Педагогіч-
ні науки». – 2011. – № 13(224). – Ч. 2. – С. 48–56.

9. Якубенко Н.О. Шпаргалка по информационному праву /  
Н.О. Якубенко. – М. : Аллель, 2009. – 64 с.

10. Worldwide Big Data Technology and Services 2012–2015 
Forecast. Market Analysis [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу : http://www.idc.com/search/singleproduct/perform_.do?pa
ge=1&hitsPerPage=25&sortBy=RELEVANCY&lang=English&src
hIn=ALLRESEARCH&src=&athrT=10&cmpT=10&pgT=10&prod
id=268609906&_xpn=false.

Таблиця 3
Система класифікації інформаційних активів для потреб бухгалтерського обліку

Ознака Вид Характеристика

За ступенем 
готовності до 
використання

актуальні інформаційні активи, які відповідають встановленим критеріям: можуть бути 
ідентифіковані й оцінені, у результаті чого є об’єктами обліку

потенційні
інформаційні активи, які не можуть бути ідентифіковані та/або оцінені в цей 
момент часу з певних причин, однак існує обґрунтована ймовірність їх пере-
творення на актуальні

За формою 
матеріального 
носія

електронні інформаційні активи, які зберігається в електронній формі на комп’ютерах, 
дисках тощо

паперові інформаційні активи, які описані та зберігаються в паперовому варіанті

За рівнем 
доступу

загальнодоступні відкриті інформаційні активи, інформація на яких доступна всім зацікавле-
ним особам

з обмеженим доступом інформаційні активи, які містять конфіденційну й таємну інформацію, що 
має обмежений доступ за рівнями управління суб’єктом господарювання

За 
можливістю 
використання

одноразові інформаційні активи, які мають цільовий характер та надходять на підприєм-
ство для виконання поставленого завдання

інтегральні багатофункціональні інформаційні активи, які приносять економічні вигоди 
підприємству протягом тривалого терміну використання

періодичні однорідні інформаційні активи, з однорідною структурою, які надходять дис-
кретно або безперервно та використовуються одноразово

За вартістю 
надходження

платні інформаційні активи, які надходять на підприємство на платній основі

безкоштовні безоплатно отримані інформаційні активи

За способом 
надходження

спеціальні
розроблені або замовлені в іншого суб’єкта господарювання інформаційні 
активи, отримання яких передбачається завчасно та проводиться цілеспрямо-
вано за необхідності

випадкові інформаційні активи, надходження яких завчасно не передбачалося та не 
планувалося, випадково отримані інформаційні активи

За терміном 
використання

довгострокові інформаційні активи, які використовується підприємством більше одного 
року або одного виробничого циклу, якщо він перевищує рік

короткострокові інформаційні активи, які використовується на підприємстві менше одного 
року або одного виробничого циклу, якщо він перевищує рік

з невизначеним 
строком використання

інформаційні активи, строк корисного використання яких встановити немож-
ливо через певні обставини

За видом

бази даних інформаційні активи, які зберігають певним чином структуровані дані

сайти сукупність веб-сторінок, які об’єднані за змістом та навігаційно

списки контрагентів інформаційні активи, які містять сукупність даних про клієнтів, постачаль-
ників

документи ідентифіковані активи у вигляді ресурсів, які містять цінну інформацію


