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еалізація інноваційних проектів супроводжується асиметрією інформації яка
виникає між учасниками цього процесу,
що суттєво впливає на прийняття учасниками ефективних управлінських рішень. Нейтралізація асиметрії інформації можлива тільки за
наявності реальних заходів щодо її зменшення.
При цьому зменшується і підприємницький ризик
пов’язаний з невизначеністю процесу реалізації
проекту. Неналежний рівень інформаційного
забезпечення учасників реалізації інноваційного
проекту може зумовити для них значні втрати. З
огляду на це, проблема асиметрії інформації між
учасниками реалізації інноваційного проекту
вимагає чіткого переліку інформаційних потоків
між ними, виявлення причин виникнення асиметрії інформації та реалізації заходів щодо її
зменшення.
Аналіз останніх досліджень та публікацій
Питанням асиметрії інформації приділяли
увагу такі науковці, як: А. Агравал [19],
Дж. Акерлоф [1], Р. Барклей [21], В. Брент [29],
Л. Вальрас [2], К.Дж. Ерроу [20], Р. Мертон [24],
Р. Нейман [25], М. Спенс [27], Дж. Стігліц [15],
Ж. Тироль [28], Ф. Хайєк [17]. Вагомий внесок у
розробляння цієї проблематики зробили й
українські економісти, зокрема В. Євдокимов [4],
М. Єрмошенко [5], Я. Жаліло [6], О. Костюк [9],
В. Огієнко [12], С. Чистякова [18] та інші. Проте,
недостатньо
вивченими
залишаються
та
потребують подальшого дослідження окремі
аспекти, пов’язані з асиметрією інформації між
учасниками, які беруть участь у реалізації
інноваційного проекту.
Метою статті є визначення інформаційних
потоків між учасниками реалізації інноваційного
проекту, причин виникнення асиметрії інформації
між ними та можливих заходів спрямованих на її
нейтралізацію.
Виклад основного матеріалу дослідження
Реалізація інноваційних проектів передбачає
обмін інформацією між їхніми реалізаторами та
учасниками – власниками інновацій, інвесторами,
банками, венчурними фірмами, будівельно-мон-
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Загородній А.Г., Бабінська С.Я. Асиметрія інформації між
учасниками реалізації інноваційного проекту та шляхи її усунення.
Інформаційні ресурси є одними з найважливіших ресурсів,
необхідних для успішної реалізації будь-якого підприємницького,
зокрема й інноваційного проекту. Кожен проект вимагає постійного
обміну інформацією між його реалізатором та учасниками. У статті
визначено найважливіші інформаційні потоки, які супроводжують
реалізацію інноваційних проектів, розкрито причини виникнення
асиметрії інформації та запропоновано можливі заходи для зниження її
рівня. У сучасних умовах інноваційні проекти відіграють важливу роль
у процесі діяльності підприємств так як спрямовані на використання
інноваційних розробок, впровадження новітніх технологій, які
сприяють зміцненню конкурентних позицій, освоєння нових видів
продукції, підвищення темпів економічного розвитку тощо.
Ключові слова: асиметрія інформації, інноваційний проект,
учасники інноваційного проекту, інформаційні потоки
Загородный А.Г., Бабинская С.Я. Асимметрия информации между
участниками реализации инновационного проекта и пути ее
устранения.
Информационные ресурсы являются одними из важнейших
ресурсов,
необходимых для
успешной
реализации
любого
предпринимательского, в том числе инновационного проекта. Каждый
проект требует постоянного обмена информацией между его
реализатором и участниками. В статье определены важнейшие
информационные
потоки,
сопровождающие
реализацию
инновационных проектов, раскрыты причины возникновения
асимметрии информации и предложены возможные меры для снижения
ее уровня. В современных условиях инновационные проекты играют
важную роль в процессе деятельности предприятий так как направлены
на использование инновационных разработок, внедрение новейших
технологий, способствующих укреплению конкурентных позиций,
освоения новых видов продукции, повышение темпов экономического
развития и тому подобное.
Ключевые слова: асимметрия информации, инновационный проект,
участники инновационного проекта, информационные потоки
Zagorodniy A.G., Babinska S.Ya. The asymmetry of information between
the participants of innovative projects and ways to eliminate.
Information resources are the most important resources necessary for
successful implementation of any business, including the innovative project.
Each project requires a constant exchange of information between its
implementer and participants. In article defined important information flows,
which accompany implementation of innovative projects, disclosed reasons
of asymmetry of information and suggested possible measures to reduce its
level. In modern conditions innovative projects play an important role in the
activity of enterprises as directed on use innovative developments,
introduction of new technologies that help to strengthen competitive
positions, development of new products, increasing the pace of economic
development and so on.
Keywords: asymmetry of information, innovative project, participants of
innovative project, information flows
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тажними та іншими підрядними організаціями,
постачальниками, страховиками, споживачами,
підтримуючими структурами, органами державної
влади тощо. Це пов’язано з тим, що інформація
відіграє важливу роль у процесі розробляння та
реалізації інноваційних проектів, який вимагає
повної, достовірної, своєчасної та актуальної
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інформації про кон’юнктуру ринку, динаміку цін,
конкурентів тощо. З огляду на сказане, доцільним
є визначити, які потоки інформації між реалізатором та кожною групою учасників притаманні
процесу реалізації інноваційного проекту. Ці
інформаційні потоки зображено на рис. 1 та рис. 2.

Інформаційні потоки
щодо фінансування, хід виконання робіт та результату
реалізації інноваційного проекту

Власник інновації

щодо перспективності інноваційного проекту

Інвестори

щодо платоспроможності (для погашення кредиту та відсотків
за ним) та послуг необхідних для реалізації інноваційного
проекту

Реалізатор інноваційного проекту

щодо перспективності інноваційного проекту

щодо виду, обсягу та терміну виконання робіт необхідних
для реалізації інноваційного проекту

щодо продукції (послуг) необхідних для реалізації
інноваційного проекту

Банки

Венчурні фірми

Будівельно-монтажні та
інші підрядні організації

Постачальники

щодо страхових послуг необхідних у процесі реалізації
інноваційного проекту
Страховики

щодо результату (продукції, послуг) реалізації інноваційного
проекту

щодо фінансових та матеріально-технічних ресурсів
необхідних для реалізації інноваційного проекту

Споживачі інноваційної
продукції

Підтримуючі структури

щодо соціальної спрямованості інноваційного проекту
Органи державної влади

Рис. 1. Потоки інформації від реалізатора інноваційного проекту до учасників
Джерело: Власна розробка автора
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Інформаційні потоки
щодо інноваційного проекту (визначення основних вимог та
характеристик інновації)

щодо умов на яких здійснюється інвестування коштів для
реалізації інноваційного проекту

Інвестори

щодо послуг та умов надання кредитів необхідних для реалізації
інноваційного проекту

Банки

щодо умов надання коштів для реалізації інноваційного
проекту
Реалізатор інноваційного проекту

Власник інновації

щодо переліку послуг та їхньої вартості, які надають
будівельні організації

щодо наданої продукції (послуг), необхідних для реалізації
інноваційного проекту та їхня вартість

Венчурні фірми

Будівельно-монтажні та
інші підрядні організації

Постачальники

щодо умов на яких здійснюється страхове забезпечення
процесу реалізації інноваційного проекту та його вартість
Страховики

щодо попиту на інноваційну продукцію (послуги)
Споживачі інноваційної
продукції
щодо продукції (послуг) необхідних для реалізації
інноваційного проекту та їхньої вартості

Підтримуючі структури

щодо правових, економічних та організаційних засад
державного регулювання інноваційної діяльності
Органи державної влади

Рис. 2. Потоки інформації від учасників до реалізатора інноваційного проекту
Джерело: Власна розробка автора
Суттєвим недоліком, який може виникнути у
процесі реалізації інноваційного проекту і
пов’язаний з інформацією є асиметрія інформації.
Асиметричність інформації – це ситуація, за якої
частина
учасників ринку володіє такою
інформацією, якою не володіють інші зацікавлені
особи. Це явище охоплює різні сфери діяльності, в

тому числі і інноваційну діяльність. У результаті
виникнення асиметрії інформації, учасники
реалізації інноваційного проекту, що володіють
більш повною інформацією мають певні переваги,
які можуть використовувати для своєї ж вигоди.
Актуальність проблеми асиметрії підтверджується тим, що Нобелівський комітет премією в
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галузі економіки двічі нагороджував науковців які
її досліджували: у 1996 р. В. Вікрі та Дж. Міррліса
за фундаментальний внесок в економічну теорію
стимулів і асиметричної інформації, а в 2001 р.
Дж. Акерлофа, М. Спенса та Дж. Стігліца за
дослідження в сфері аналізу ринків з
асиметричною інформацією. Як стверджує
професор економіки Колумбійського університету, лауреат Нобелівської премії з економіки
Джозеф Стігліц, «протягом двохсот років
економісти використовували прості економічні
моделі, побудовані на припущенні про повноту і
точність інформації, тобто на тому, що всі
зацікавлені сторони володіють ідентичною
загальнодоступною інформацією з певного
питання. При цьому було зрозуміло, що сказане не
відповідає дійсності, але усі сподівалися, що
наявністю невеликих інформаційних неточностей
можна
знехтувати,
приймаючи
повноту
інформації за аксіому» [15]. Хибність такого
підходу полягає в тому, що в ринковому
середовищі вплив навіть незначних, на перший
погляд, чинників, можуть суттєво впливати на
розвиток
економіки.
Водночас
повністю
врахувати всі чинники, які впливають на ринкові
процеси, практично неможливо.
Слід зазначити, що між асиметрією і
неповнотою інформації (не зважаючи на те, що
вони є характеристиками інформації) існує
відмінність, яка полягає у тому, що асиметрія є
характеристикою нерівномірності інформації між
учасниками реалізації інноваційного проекту, а
неповнота характеризує той обсяг інформації,
якою володіють учасники порівняно з її
вичерпним, необхідним і достатнім обсягом [7, 8].
Асиметрія, на відміну від неповноти інформації,
має суттєвий вплив практично на всі економічні
процеси.
Така інформаційна ситуація зумовлена низкою
причин [30], зокрема:
 по-перше,
макроекономічною
причиною
виникнення
асиметрії
інформації
є
несформованість ринку інформаційних послуг.
Наявність
ефективно
функціонуючого
інформаційного ринку передбачає, насамперед,
можливість вільного обігу інформації як
предмета угод купівлі-продажу;
 по-друге,
збір
(купівля)
інформації
передбачають додаткові попередні витрати
партнерів. Тому рівень поінформованості
кожного з них може безпосередньо залежати
від їхніх фінансових можливостей;
 по-третє, досить часто інформація може бути
надбанням тільки одного ділового партнера,
краща поінформованість якого дає змогу йому
керувати ситуацією та диктувати умови
укладання угоди. У таких випадках може мати
місце умисне ненадання контрагентові повної
інформації;
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 по-четверте, інформаційний потенціал кожного
з партнерів залежить безпосередньо від його
досвіду, компетентності, рівня спеціалізації та
інших об’єктивних чинників, вплив яких на
формування інформаційної ситуації можна
вважати позитивним.
Переваги в інформаційному забезпечені однієї
із сторін економічних відносин створюють умови
для отримання нею додаткових доходів – так
званої інформаційної ренти [16].
Відомий економіст, професор Каліфорнійського університету Б. Айхенгрін [22], вважає, що
асиметрія
навколишнього
інформаційного
середовища ставить перед інвесторами непросте
завдання вибору напряму інвестування своїх
коштів, так як за умов відсутності достовірної й
точної інформації досить складно визначити, коли
і як асиметрія інформації відіб'ється на їхньому
бізнесі.
Оскільки, асиметрія інформації може виникати
між реалізатором інноваційного проекту та
кожною групою учасників варто виділити основні
причини її виникнення:
 велика
кількість
учасників
реалізації
інноваційного
проекту.
До
реалізації
інноваційного проекту варто по можливості
залучати найменшу кількість учасників, адже
що їх більше, то важче забезпечити
співпадіння усіх їхніх інтересів із метою та
завданнями проекту;
 бажання суб’єкта отримати економічну вигоду,
завдяки тому, що учасник може умисно не
надати певній групі учасників необхідної їм
інформації. Адже, вигода з’являється тільки у
тому разі, коли повна інформація недоступна
іншим учасникам. Користувач, який володіє
необхідною інформацією, має можливість
отримати додаткову вигоду за час поки ця
інформація не доступна іншим зацікавленим
особам;
 отримання конкурентних переваг за рахунок
інформації доступу до якої не мають
конкуренти;
 відсутність єдиної інформаційної бази, яка
містила б інформацію необхідну учасникам у
процесі
розробляння
та
реалізації
інноваційного проекту;
 витрати на отримання учасником необхідної
інформації
перевищують
майбутню
економічну вигоду від неї;
 відсутність
технології
опрацювання
інформації, через що не можливо підготувати
до використання значні її обсяги;
 недоступність
учасникам
зібраної
та
опрацьованої інформації.
Усі причини виникнення асиметрії інформації
можна розділити на ті, які залежать від учасників
реалізації інноваційного проекту, та ті, які не
залежать від них (рис. 3).
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Залежні від учасників

Незалежні від учасників

Велика кількість учасників

Відсутність єдиної інформаційної бази

Економічна вигода

Значні витрати для отримання
необхідної інформації

Конкурентні переваги
Відсутність технології опрацювання
інформації

Недоступність зібраної та опрацьованої
інформації

Рис. 3. Причини виникнення асиметрії інформації між учасниками реалізації інноваційного проекту
Джерело: Власна розробка автора
Основними наслідками такого явища як
асиметрія інформації є: для споживачів
інноваційної продукції – придбання менш
якісного товару за вищою ціною; для продавців,
які продають більш якісні товари – скорочення
їхніх продажів. У випадку, якщо така ситуація
буде тривати достатньо довгий час, вона може
зумовити банкрутство кращих продавців, тому
асиметрія інформації є небезпечною для ринку.

На підставі аналізу літературних джерел [10,
11, 13, 14, 23, 26, 27], можна виділити загальні
заходи
нейтралізації
асиметрії
інформації
(табл. 1). Ці заходи можна застосовувати для
зменшення асиметрії інформації не лише між
учасниками реалізації інноваційного проекту, але
й у інших процесах.

Таблиця 1. Загальні заходи нейтралізації асиметрії інформації
Заходи
Ринкові
сигнали
(відповідно до
теорії
«ринкових
сигналів»
М. Спенса)

Здійснення
державного
регулювання

Залучення у
процес
реалізації
банків
Залучення у
процес
реалізації
проекту
венчурних
фірм

Обґрунтування
Ринкові сигнали зменшують асиметрію інформації, так як містять інформацію про якість та
характеристики товару. Продавці повинні надавати додаткову інформацію споживачам про
якість своїх товарів. Під додатковою інформацією слід розуміти фірмові знаки, торгові марки,
бренди, гарантії, репутацію фірми, сертифікати якості, дипломи різних конкурсів та престижні
номінації, рекомендації, стандартизацію, кваліфікацію, дивіденди (свідчать про сприятливий
розвиток фірми), ціни тощо. Така інформація є одним з видів сигналу. Проте, не всі ринкові
сигнали є якісними, наприклад, реклама не дає чіткого уявлення щодо якості товару, оскільки
ідеалізує його характеристики.
Одним із елементів зниження асиметрії інформації є державне регулювання, яке може
здійснюватися за допомогою державного контролю за якістю товарів та послуг, створення
спеціальних державних служб, інспекцій, бюро контролю за якістю в різних сферах,
голографічних марок (свідчать про відповідність внутрішнього змісту формі), ліцензування чи
сертифікації. Дж. Акерлоф відмічає, що інформаційна асиметрія загалом в розвинутих країнах
дещо менша за країни, що розвиваються. Це пов’язано з тим, що в цих країнах налагоджений
ефективний державний та публічний контроль за якістю продукції.
Банки відіграють важливу роль у процесі зниження асиметрії інформації, так як вони надаючи
кредити позичальникам стають експертами з визначення їхньої кредитоспроможності, що дає
їм змогу відрізнити надійних позичальників від ненадійних. Банки виступають посередниками
між тими хто хоче позичити гроші (бере кредит) та тими, хто хоче отримати дохід (кладе гроші
на депозит). Оскільки відсотки за кредитом більші ніж відсотки за депозитом, то банк отримує
прибуток, що можна вважати платою за посередництво та зниження асиметрії інформації.
Венчурні фірми, також є чинником, який зменшує рівень асиметрії інформації. Вони у своїй
діяльності використовують ресурси партнерів для того, щоб допомогти розпочати підприємцям
новий бізнес. Внаслідок використання венчурного капіталу фірма отримує частку у новому
бізнесі. Важливим моментом є те, що акції венчурної фірми не торгуються на фондових
площадках, тому проблеми «халявщика» не існує, оскільки немає можливості використати
інформацію від венчурної фірми для отримання прибутків. Таким чином, лише вони в змозі
використати всі переваги своєї діяльності.

Джерело: Складено автором за матеріалами [10, 11, 13, 14, 23, 26, 27]
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Враховуючи причини виникнення асиметрії
інформації між учасниками реалізації інноваційного проекту доцільно, також, виділити і спеціальні для її нейтралізації заходи (тобто ті, які
можна використовувати для зменшення асиметрії
інформації між учасниками реалізації інноваційного проекту), а саме:
 надання додаткової інформації. Додаткову
інформацію учасники можуть отримати шляхом придбання чи звернення до відповідних
служб, які будуть збирати необхідну
інформацію;
 формування єдиної інформаційної бази, яка б
містила усю необхідну інформацію щодо
інноваційних проектів. При цьому необхідно
забезпечити своєчасне її оновлення, а також
зв'язок з інформаційними центрами, базами
даних (в т. ч. з іноземними), наявність у ній
інформації рейтингових агентств (здійснюють
оцінку на рівні держави та окремих
підприємств, що дає змогу зрозуміти стан
економічного суб’єкта), аудиторських фірм,
фінансових
аналітиків,
консалтингових
компаній тощо. Важливим також є забезпечення доступу до необхідної інформації
особам та організаціям, зокрема тим, які
зацікавлені у фінансуванні інноваційного
проекту;
 узгодження інтересів учасників реалізації
інноваційного проекту, з урахуванням завдань
кожного з них та мети інноваційного проекту;
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 забезпечення
обміну інформацією
між
учасниками;
 використання техніки скринінгу, яка полягає у
стимулюванні учасників до надання повної і
правдивої інформації про себе;
 надання реалізатором гарантій для учасників.
Так, Дж. Акерлоф [3] вважав, що одним із
способів вирішення асиметрії інформації є
гарантії, які необхідні не лише тому, що вони
знижують ризик, а й тому, що вони передають
інформацію.
Наведений перелік заходів нейтралізації
асиметрії інформації не є вичерпним, проте дає
загальне уявлення можливих варіантів.
Висновки
Не зважаючи на те, що можна вжити певних
заходів для зведення асиметрії інформації до
мінімуму уникнути її цілком не можливо.
Користувачі інформації, мають певні інтереси, які
суперечать один одному, що приводить до
конфлікту, оскільки задоволення в повній мірі
матеріальних інтересів одного сприяє зниженню
задоволення матеріальних інтересів іншого.
Проте, у яких би формах не проявлялася асиметрія
інформації, вона має серйозний негативний вплив,
який зумовлює зниження ефективності прийнятих
учасниками рішень, функціонуванні ринку та
економіки загалом.

Abstract
Implementation of innovative projects involves the exchange of information between their implementers and
participants – owners of innovation, investors, banks, venture capital firms, building-assembling and other
contractors organization, suppliers, insurers, consumers of innovative products, support structures, public
authorities and others. This is due to the fact that information plays an important role in the design and
implementation of innovative projects that require complete, reliable, timely and relevant information on market
conditions, price dynamics, competitors etc.
Significant disadvantage, that may arise in the implementation of innovative project and the associated of
information is information asymmetry. Asymmetry of information – it is situation in which part of the market
participants have such information, which does not have other stakeholders. Therefore, the purpose of research is
to determine the flow of information between the participants of innovation project, reasons of appearance of
information asymmetry between them and possible measures directed on its neutralization.
However, despite the fact, that you can take certain measures for reduction of asymmetry information to a
minimum to avoid it completely impossible. Users of information have certain interests that contradict each
other, which leads to conflict, because pleasure to fully material interests one contributes reducing the material
interests of the other. However, in whatever form the asymmetry of information was not manifested, it has a
serious negative impact, which leads to a decrease effectiveness adopted of participants decisions, functioning of
market and economy in general.
JEL Classіfіcatіon: P00.
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