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Стаття присвячена теорії інформаційного капіталу, проаналізовано дослідження, в яких започатковано вирішення проблеми. 
Розглянуто методичні підходи до вартісної оцінки інформаційного капіталу підприємства. Запропоновано принципово новий під-
хід до оцінки вартості інформації, який враховує ймовірнісний характер інформації і ґрунтується на використанні теорії інформа-
ції. Відповідно до цього підходу розроблено метод вартісної оцінки інформації із застосуванням ентропії.
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Постановка проблеми. Діяльність суб’єктів госпо-
дарювання сьогодні відбувається в складних умовах 
фінансово-економічної кризи, яка зумовлена неста-
більністю зовнішніх і внутрішніх соціально-еко-
номічних і політичних процесів. Це, у свою чергу, 
вимагає від керівників підприємств пошуку та впро-
вадження ефективних шляхів та методів управління 
розвитком підприємства. Реформування існуючої 
практики управління вітчизняними підприємствами 
та переорієнтація її на застосування новітніх кон-
цепцій розвитку, зокрема вартісно-орієнтованого 
управління, робить необхідним науково обґрунто-
ваним прогнозування та моделювання вартості під-
приємства. Світові тенденції у сфері господарювання 
свідчать, що інформація, знання і творчість – нема-
теріальні ресурси – стають ключовими елемен-
тами у соціальній і економічній діяльності людей 
[1,	с.	75;	2,	с.	9].	Так,	у	результаті	розвитку	інфор-
маційного менеджменту і створення інформаційних 
мереж розвинуті країни змогли здійснити стрімкий 
технологічний стрибок. До прикладу, США на даний 
час вкладає понад 10% ВВП у розвиток інформа-
ційних технологій та отримує за їх рахунок 25% 
ВВП, у вартості компанії British Petroleum нематері-
альні активи становлять 71%, IBM – 83% [3, с. 42]. 
Невпинне зростання вартості нематеріальних акти-
вів у загальній вартості компаній, зокрема зростання 
частки інформаційної компоненти у складі немате-

ріального капіталу, призвело до появи спеціальної 
категорії інформаційний капітал.

Аналіз наукових досліджень і публікацій. Теорія 
інформаційного капіталу ще остаточно не сформо-
вана, однак серед економістів різних країн це питання 
порушується все частіше. Вперше теорію про інформа-
ційний капітал висунув американець Е. Тоффлер. Він 
показав, що в умовах постіндустріального суспільства 
знання і інформація стають основою економіки і пере-
творюються у головний капітал – інформаційний [4]. 
Американські економісти М. Уорнер і М. Вітцель 
ввели поняття нематеріального капіталу, до складу 
якого входять: капітал знань, людський капітал і орга-
нізаційний капітал [5, с. 136, с. 138, с. 153]. Російські 
економісти А. Бузгалін, А. Колганов почали викорис-
товувати термін «інформаційний капітал» [6, с. 134], 
а В.Н. Костюк зазначає, що «в інформаційному сус-
пільстві капітал функціонує не в матеріально-грошо-
вій, а в матеріально-грошово-інформаційній формі» 
[7, с. 104-105]. Властивість інформаційного ресурсу 
приносити прибуток є ознакою капіталу, про це ствер-
джують	Е.Я.	Ярних,	І.А.	Лазарєв	та	ін.	[8;	9].	Укра-
їнський науковець О.Б. Шевчук розглядає інформа-
ційний капітал як власність на домінантний фактор 
виробництва в інформаційному суспільстві [10].

Постановка завдання. Частка інформаційного 
капіталу в загальній структурі капіталу стрімко 
зросла за останні десятиріччя, в умовах постіндустрі-
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ального розвитку суспільства він є не тільки необхід-
ною передумовою успішної діяльності суб’єктів гос-
подарювання, а й джерелом зростання капіталізації 
та надпотужним каталізатором для розвитку бізнесу 
та національної економіки загалом, а тому заслуговує 
на виокремлення в системі чинників вартості компа-
нії. Саме тому одним із важливих напрямів забезпе-
чення зростання капіталізації підприємства є більш 
глибоке дослідження цієї економічної категорії, 
зокрема вартісної оцінки інформаційного капіталу.

Результати дослідження. Інформаційний капі-
тал – це сукупність функціонуючих у системі вироб-
ництва інформаційних ресурсів та засобів для їх 
накопичення, зберігання, обробки, передачі та відо-
браження, що обслуговують процеси виробництва та 
управління суб’єктами господарювання і створюють 
умови для отримання доходів та створення доданої 
вартості [11, с. 92].

Вартісна оцінка інформаційного капіталу є однією 
із складових його економічної оцінки, яка характе-
ризує вартість, цінність та ефективність викорис-
тання інформаційного капіталу.

На відміну від матеріальних об’єктів, вартісна 
оцінка (valuation) яких регламентується Націо-
нальним стандартом України № 1 та Міжнародними 
стандартами	 оцінки	 [12;	 13],	 вартість	 нематеріаль-
них активів, зокрема інформації, складно визна-
чити за допомогою традиційного інструментарію, 
не існує єдиної загальноприйнятої методики оціню-
вання інформаційних продуктів у зв’язку з їх ори-
гінальністю і неповторністю. Тому для оцінки вар-
тості інформації найбільш прийнятними є підходи 
і методи, які використовуються при оцінці нема-
теріальних активів, а також специфічні ймовір-
нісні методи теорії інформації і теорії статистичних 
рішень	[14;	11,	с.	91-101;	15].

Відомо, що класичними підходами до оцінки 
вартості будь-яких об’єктів є витратний, дохідний, 
порівняльний.

При витратному підході робиться припущення, 
що потенційний покупець, який володіє інформацією 
про об’єкт оцінки, не заплатить за нього більше, ніж 
за об’єкт, що має еквівалентну корисність [16, с. 258].

Найбільш придатними з точки зору практичної 
реалізації при оцінці інформації та інформаційного 
капіталу, які можна використати в рамках витрат-
ного підходу, є: метод вартості створення, метод 
вартості заміщення, метод відновної вартості, метод 
ціни	придбання	[14;	15;	16].

Дохідний підхід є сукупністю методів оціню-
вання, заснованих на врахуванні майбутніх доходів, 
пов’язаних з найбільш ефективним використанням 
об’єкта оцінки, включаючи дохід від його можливого 
перепродажу	[16,	с.	264;	12,	п.	42].

Основними методами дохідного підходу є метод 
дисконтування грошових потоків та метод прямої 
капіталізації.

Для оцінки управлінської економічної інформа-
ції найбільш перспективним бачиться застосування 
методу економічних вигод, який за сутністю є різ-
новидом дохідного підходу. Нами пропонується така 
загальна формула для визначення вартості інформа-
ції [11, с. 99]:
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де E_it – величина і-го виду економічної вигоди, що 
виникає від використання інформації у різних аспек-
тах господарської діяльності підприємства і визна-
чається як різниця між величиною доходів, витрат, 
економії і т. п., які були до і мають місце після вико-

ристання інформації. Методичні підходи до визна-
чення величини численних видів економічних вигод, 
які можуть виникати у господарській діяльності під-
приємств від використання різних видів нематеріаль-
них	активів,	описані	у	роботі	[15];	kфр – фондорента-
бельність матеріальних і нематеріальних активів, які 
використовуються в інформаційних системах даного 
підприємства; Vозt– справедлива вартість основних 
засобів (комп’ютери, засоби сканування, друкування, 
передавання інформації), які використовуються в 
інформаційній системі для забезпечення даним видом 
інформації в t-му	 році;	 Vнаt– справедлива вартість 
нематеріальних активів (програмне забезпечення), які 
використовуються для створення даного виду інфор-
мації в t-му	році;	r –	ставка	дисконту]; t – поточний 
рік	 отримання	 економічних	 вигод;	 T – рік закін-
чення	корисного	використання	 інформації;	n – кіль-
кість видів економічних вигод у різних аспектах гос-
подарської	діяльності	підприємства;	Іk – інвестиційні 
витрати у створення інформаційної системи в t-му 
році;	k – рік початку інвестування у створення інфор-
маційної	 системи;	 К – рік закінчення інвестування 
у створення та підтримку інформаційної системи.

При застосуванні даної формули основну увагу 
необхідно звернути на виявлення і відслідковування 
можливих численних економічних вигод від вико-
ристання інформації, встановлення термінів їх про-
явів, оскільки вартість інформації динамічно зміню-
ється і підлягає швидкому моральному старінню.

Також треба зазначити, що модель (1) дає змогу 
здійснити оцінку інформації у чистому вигляді, 
оскільки дозволяє відділити частку економічних 
вигод, яка створюється інформацією у складі інфор-
маційного капіталу

Порівняльний підхід – це сукупність методів оці-
нювання, заснованих на визначенні вартості об’єктів 
оцінювання шляхом порівняння з вартістю їх анало-
гів, стосовно яких є інформація про ціни та умови 
угод [16, с. 264]. Основними елементами порівняння є 
характеристики подібного об’єкта залежно від фізич-
них і функціональних ознак, умов продажу й т. п. 
Коригування здійснюється шляхом додавання або 
вирахування грошової суми із застосуванням коефі-
цієнтів (відсотків) до ціни продажу (пропозиції) або 
шляхом їхнього комбінування [12, п. 49]. Існують 
такі основні методи порівняльного підходу: оцінка 
на	основі	одиниці	порівняння;	оцінка	з	урахуванням	
поправок;	 метод	 цінових	 мультиплікаторів,	 оцінка	
за допомогою регресійного аналізу.

Ймовірнісний підхід. Будь-яка діяльність на 
сучасному етапі відбувається в умовах невизна-
ченості, коли для описання стану досліджуваного 
об’єкта чи системи характерною є наявність альтер-
натив, причому кожен із станів може наступити з 
деякою ймовірністю. Тому зняття невизначеності, 
а відповідно, інформативність про стан досліджу-
ваної системи має ймовірнісний характер. З дру-
гого боку, перехід системи з менш імовірного стану 
в більш імовірний характеризується зростанням 
ентропії системи. Тому ентропію можна розглядати 
як міру ймовірності перебування системи в даному 
стані. Ентропія характеризує ступінь невизначеності 
тієї чи іншої характеристики будь-якої системи чи 
явища, про яке маємо інформацію.

Ентропія Н(х) визначається за формулою згідно 
з теоремою К. Шеннона, на основі якої середня кіль-
кість інформації, що припадає на один символ, дорів-
нює [17, с. 178]:
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де Рi(xi) – імовірність отримання кожного з п 

можливих значень показника, що характеризує різ-
номаніття (невизначеність) стану системи, яка дослі-
джується. 

Ступінь невизначеності стану джерела інформації 
залежить від кількості можливих станів і від ймо-
вірностей цих станів. Ентропія, взята з від’ємним 
знаком, є мірою впорядкованості системи. Меншому 
значенню ентропії (меншій імовірності системи) 
відповідає більше інформації, що фіксує цей стан. 
Якщо система переходить через стохастичні (імовір-
нісні) флуктуації з більш імовірнісного стану в менш 
імовірнісний стан, ентропія падає, а інформаційний 
зміст системи збільшується. 

Ентропія може бути обчислена при будь-якій 
основі логарифма. Здебільшого у якості одиниці 
виміру ентропії користуються нітом, коли викорис-
товують у якості основи логарифма число е, оскільки 
ця одиниця виміру зручна тим, що математичні пере-
творення і формули, у які входить ентропія, отриму-
ють більш простий вигляд [18, с. 159].

Під кількістю інформації розуміють величину 
знятої невизначеності про стан системи [19]:

)()()( 0 xHxHxI                       (3)

де І(х) – кількість інформації, отримана про сис-
тему	у	результаті	її	вивчення;	Н0(х) – міра ступеня 
невизначеності системи (ентропія) до початку спосте-
режень;	Н(х) – міра ступеня невизначеності системи 
(ентропія) по закінченні спостережень.

Якщо під Н(х) розуміти границю, до якої теоре-
тично можна зменшувати ентропію системи, то І(х) 
буде повною інформацією, тобто максимальною кіль-
кістю інформації, яку можна отримати про систему, яка 
вивчається. У ряді випадків Н(х)=0, тобто у результаті 
спостережень може бути виявлений той стан системи, 
в якому вона дійсно перебуває. Тоді І(х)= Н0(х), тобто 
кількість інформації дорівнює ентропії системи.

З точки зору оцінки, окрім величини повного 
обсягу інформації цікаво знати і ту її кількість, яка 
поступає з кожним новим спостереженням, тобто 
величину приросту інформації. Очевидно, що ця 
величина ∆І чисельно дорівнює приросту ентропії 
[18, с. 180]

 )()( 1 xHxHI jj                       (4)

де Нj(х) –	 ентропія	 до	 початку	 спостережень;	
Нj+1(х) – ентропія після проведення спостережень.

Тоді оцінку вартості інформації можна здійснити 
за формулою:

іjjeіei ВxHxHVВVIV   ))()(( 1  
          (5)

де Vi	–	вартість	інформації,	грн;	∆І - приріст інфор-
мації,	ніт;	Vе	–	ціна	 одиниці	 ентропії,	 грн/ніт;	Ві – 
витрати на придбання або отримання інформації, грн.

Ціна одиниці ентропії може бути розрахована за 
формулою:

𝑉𝑉𝑒𝑒
∆𝐸𝐸

𝐻𝐻𝑛𝑛
гран 𝑥𝑥  

                         (6)

де ∆E - величина економічної вигоди (попе-
реджених збитків) від використання інформа-
ції,	 грн;	Нп

гран(х) – граничне значення ентропії, 
яке може бути визначене тільки у разі наявності 
повної інформації про стан досліджуваної системи 
(явища), ніт.

Необхідно зауважити, що при недостатніх обся-
гах інформації неможливо встановити Нп

гран(х). 
У такому випадку в якості Нп

гран(х) можна вико-
ристати максимальне значення ентропії, але слід 
пам’ятати, що оцінка інформації при цьому буде 
дещо завищеною.

Проілюструємо викладене прикладом, наведеним 
у таблиці 1, де подано інформацію про величини 
логістичних витрат на придбання одного із видів 
матеріалів.

Покажемо, як вираховується ентропія на при-
кладі Н10. Після отримання десятого значення інфор-
мації про величини логістичних витрат у сукупність 
спостережуваних значень Нк	 входили:	 19,0;	 24,6;	
13,9;	 17,6;	 16,2;	 18,6;	 19,6;	 21,5;	 20,1	 тис.	 грн.	
Розподіл цих значень за інтервалами величиною 
∆Нк = 2 тис. грн показано у таблиці 2.

Обчислюємо ентропію за формулою (2): 

Н10=-(0,1ln0,1+0,1ln0,1+0,3ln0,3+0,3ln0,3+ 
+0,1ln0,1+0,1ln0,1)=-(4 (0,1ln0,1)+ +2 (0,3ln0,3)) = 

= 4 х 0,2303 + 2 х 0,3612 = 1,6436 ніт.

Для даного прикладу відомо, що величина еко-
номічної вигоди від наявності повної інформації про 
логістичні витрати становить 30 тис. грн. Також 
на початковий момент у розпорядженні підприєм-
ства було тільки три значення величин логістичних 
витрат. Витрати підприємства на отримання одиниці 
інформації складають 500 грн.

З таблиці 2 видно, що величина ентропії стабі-
лізується вже після сьомого спостереження. Отже, 

ціна одиниці ентропії дорівнює 𝑉𝑉𝑒𝑒   тис. грн 

Вартість інформації, обчислена за формулою (6), ста-
новить:

Vi = (1,5 - 1,1) 20 – 0,5 x 7 = 8 –3,5 = 4,5 тис. грн.

Висновки та перспективи подальших наукових 
досліджень. Розроблені методичні підходи дозво-
ляють здійснювати вартісну оцінку інформації та 
інформаційного капіталу і, таким чином, дають 
змогу значно підвищити рівень капіталізації підпри-
ємств, провадити інформаційний бізнес і підвищу-
вати ефективність їх функціонування. Властивості 
ентропії можна використати для характеристики 
повноти інформації, тобто граничного значення тієї 
кількості інформації, яка є достатньою для при-
йняття рішення.

Таблиця 1
Ентропії величин логістичних витрат при різних обсягах інформації

№ спостереження 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Величина логістичних витрат, тис. грн 19,0 24,6 20,9 13,9 17,6 16,2 18,6 19,6 21,5 20,1

Вибіркова ентропія, ніт 0 0,69 1,1 1,39 1,61 1,56 1,55 1,5 1,52 1,5

Таблиця 2
Визначення ентропії для Н10

Інтервал, тис. грн 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-25

Число значень у інтервалі, пі 1 1 3 3 1 1

Відносні частоти, ɷі 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1
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