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Галахова т. О. Моделювання стратегічного розвитку креативного компонента менеджмента міжнародних компаній  
у галузі програмного забезпечення та комп’ютерних послуг

Мета статті полягає в дослідженні інноваційно-креативного компонента менеджменту компаній у сфері програмного забезпечення та 
комп’ютерних послуг (далі – ІТ-компаній) на основі його якісного та кількісного аналізу та вивченні кореляційного взаємозв’язку між даним показни-
ком, витратами та НДДКР і прибутком компанії. У результаті дослідження визначено структурні елементи інноваційно-креативного компонента 
менеджменту ІТ-компаній, здійснено його якісний аналіз у координатах виміру «критерії – індикатори – показники», а також надано кількісний 
аналіз, який окреслює авторський підхід щодо розробки інтегрального показника розвитку інноваційно-креативного компонента менеджменту 
даних компанії на основі їх кластерної організації. Проведений комплексний аналіз дозволяє розробити індекс креативності системи менеджменту, 
що в нелінійній моделі визначає вплив на прибуток компанії оптимального обсягу витрат на НДДКР. Індекс креативності характеризує інноваційно-
креативний компонент менеджменту ІТ-компаній і є інтегральним показником його розвитку. Доведено, що швидкість збільшення прибутку  
ІТ- компаній обернено пропорційна потенційному прибутку з коефіцієнтом пропорційності – індексом креативності системи менеджменту. Предме-
том подальших наукових досліджень може бути концептуалізація та вдосконалення методології розрахунку інтегрального показника інноваційно-
креативного компонента менеджменту як ІТ-компаній, так і компаній, що здійснюють свою діяльність в інших сферах економіки.
Ключові слова: інноваційно-креативний компонент менеджменту, кластерний аналіз, витрати на НДДКР, прибуток компанії, інтервал елас-
тичності, індекс креативності менеджменту.
Рис.: 3. Табл.: 6. Формул: 9. Бібл.: 18. 
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УДК 339.977
Галахова Т. А. Моделирование стратегического развития  

креативного компонента менеджмента международных компаний 
в области программного обеспечения и компьютерных услуг

Цель статьи заключается в исследовании инновационно-креативного 
компонента менеджмента компаний в сфере программного обеспе-
чения и компьютерных услуг (далее – ИТ-компаний) на основе его 
качественного и количественного анализа и изучении корреляци-
онной взаимосвязи между данным показателем, расходами на НИ-
ОКР и прибылью компании. В результате исследования определены 
структурные элементы инновационно-креативного компонента 
менеджмента ИТ-компаний, осуществлен его качественный анализ 
в координатах измерения «критерии – индикаторы – показатели», 
а также представлен количественный анализ, который очерчивает 
авторский подход к разработке интегрального показателя развития 
инновационно-креативного компонента менеджмента данных ком-
пании на основе их кластерной организации. Проведенный комплекс-
ный анализ позволяет разработать индекс креативности системы 
менеджмента, который в нелинейной модели определяет влияние 
на прибыль компании оптимального объема расходов на НИОКР. Ин-
декс креативности характеризует инновационно-креативный ком-
понент менеджмента ИТ-компаний и является интегральным пока-
зателем его развития. Доказано, что скорость увеличения прибыли  
ИТ-компаний обратно пропорциональна потенциальной прибыли с 
коэффициентом пропорциональности – индексом креативности си-
стемы менеджмента. Предметом дальнейших научных исследований 
может быть концептуализация и совершенствование методологии 
расчета интегрального показателя инновационно-креативного ком-
понента менеджмента как ИТ-компаний, так и компаний, осущест-
вляющих свою деятельность в других сферах экономики.
Ключевые слова: инновационно-креативный компонент менеджмен-
та, кластерный анализ, расходы на НИОКР, прибыль компании, интер-
вал эластичности, индекс креативности менеджмента.
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Galakhova T. O. Modeling of Strategic Development of Creative 

Component of Management of International Companies in the Software 
and Computer Services Sector

The article is aimed at exploring the innovative-creative component of man-
agement of companies in the software and computer services sector (hence-
forth – IT-companies), based on its qualitative and quantitative analysis, and 
studying the correlation relationship between this indicator, research and de-
velopment costs, as well as company's profit. In results of the study, structural 
elements of innovative-creative component of management of IT-companies 
have been identified, its qualitative analysis in the measuring coordinates of 
«criteria – indicators – showings» has been carried out, and a quantitative 
analysis has been presented that outlines the author's approach to the devel-
opment of integral index for development of innovative-creative component 
of data management of company based on their clustered organization. The 
conducted comprehensive analysis allows to develop an index of creativity in 
terms of management system, which in the nonlinear model determines the 
impact of the optimum amount of research and development costs on the 
company's profit. The index of creativity characterizes the innovative-creative 
component of management of IT-companies and represents an integral indi-
cator of its development. It has been proved that the rate of increase in the 
profit of IT-companies is inversely proportional to the potential profit with the 
proportionality coefficient – the creativity index of management system. The 
subject of further research can be conceptualization and improvement of the 
methodology for the calculation of the integral indicator of the innovative-
creative component of management as for IT-companies, so for the compa-
nies operating in other economy sectors.
Key words: innovative-creative component of management, cluster analysis, 
research and development costs, company's profit, interval of elasticity, index 
of creativity of management.
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У глобальному вимірі сучасний ринок програмного 
забезпечення та комп’ютерних послуг є інновацій-
ним, технологічним, гнучким і динамічним ринком 

зі значним потенціалом розвитку. Провідні міжнародні 
компанії, які здійснюють свою діяльність у межах даного 
ринку, відзначаються інноваційним підходом щодо ор-
ганізації як внутрішніх, так і зовнішніх процесів ведення 
діяльності, динамічністю впровадження корпоративних 
змін, ефективністю ведення діяльності в умовах неви-
значеності та нелінійності соціально-економічного роз-
витку. Тому аналіз, механізми адаптації та впроваджен-
ня принципів, механізмів та інноваційно-креативних 
інструментів менеджменту даних компаній, або, іншими 
словами, аналіз інноваційно-креативного компонента їх 
менеджменту є сьогодні не тільки актуальним напрям-
ком академічних наукових досліджень, але й становлять 
практичний інтерес для компаній, які функціонують на 
ринку програмного забезпечення та комп’ютерних по-
слуг (далі – ІТ-компанії), а також для компаній, що реалі-
зують свою діяльність в інших галузях економіки.

Питання розвитку інноваційно-креативного ком-
понента менеджменту компаній розглядали у наукових 
працях такі зарубіжні вчені: Пітер Друкер (Peter Drucker), 
Гарі Хамел (Gary Hamel), К. К. Прахалад (Coimbatore 
Krishnarao Prahalad), Джон Хокінс (John Howkins), Пітер 
Кук (Peter Cook), Алан Ердлі (Alan Eardley), Лорна Уден 
(Lorna Uden), Роберт Харіс (Robert Harris), Девід Уолкер 
(David Walker), а також вітчизняні вчені: Лук’яненко Д. Г., 
Дорошенко О. С., Верба В. А., Гребешкова О. М., Гар- 
буз С. В., Свидрук І. І. , Продіус О. І., Зеленцова О. В., 
Гладких М. В., Менвіль О. Х. та інші.

На сьогодні аналіз інноваційно-креативного компо-
нента менеджменту компаній відзначається методологіч-
ною поліваріантністю. У статті представлено авторський 
підхід, який поєднує не тільки якісний, але і кількісний 
аналіз даного компонента на прикладі ІТ- компаній.

Мета статті полягає в розробці інтегрального 
показника розвитку інноваційно-креативного компо-
нента менеджменту ІТ-компаній на основі його якіс-
ного та кількісного аналізу та вивчення кореляційного 
взаємозв’язку між даним показником, витратами та 
НДДКР і прибутком компанії.

Характерною особливістю менеджменту міжна-
родних компаній, які здійснюють свою діяльність у сфе-
рі програмного забезпечення та комп’ютерних послуг,  
є неперервність розвитку його інноваційно-креативного 
компонента, що забезпечує технологічне лідерство та-
ких компаній на міжнародних ринках, підвищує рівень 
їх ділової репутації, сприяє креативній дивергентності 
бізнес-моделей, враховуючи сучасні стратегічні домі-
нанти розвитку – розвиток «хмарних» технологій, ана-
літику великих обсягів даних, мобільні пристрої, техно-
логії соціальних мереж [9, c. 2].

Варто зазначити, що Кімберлі Стівенсон, гене-
ральний директор компанії Intel, у своєму інтерв’ю для 
бізнес-видання – журналу «IT-менеджер» – зазначає, 
що «технології змінюють бізнес-моделі та заново визна-
чають, що значить бути лідером у даній галузі. Ключові 
тренди – соціальність, мобільність, аналітика і «хмари» 
(social, mobile, analytics, and cloud – SMAC) – спільно 

забезпечують можливість кардинальної трансформації 
традиційних способів ведення бізнесу. ІТ-компанії по-
винні забезпечувати можливість капіталізації згаданої 
тетради трендів з метою прискорення темпів розвит-
ку бізнесу» [3, c. 4]. Варто зауважити, що більшість ІТ-
компаній на сьогодні є компаніями – технологічними 
лідерами, які не тільки розроблюють нові технології, а є 
їх успішними імплементаторами. Тому компанії, що ве-
дуть свою діяльність у інших сферах економіки, можуть 
запозичити кращі практики менеджменту даних ком-
паній, підвищуючи свої конкурентні позиції в сучасній 
ринковій економіці.

Звіт консалтингової компанії Gartner під назвою 
«Трансформаційний перехід до цифрового лідерства: 
порядок денний директорів з інформаційних технологій 
на 2015 рік» на основі інтерв’ювання 2810 директорів з 
інформаційних технологій у 84 країнах світу представ-
ляє аналіз передових тенденцій у сфері інформаційних 
технологій, а також розкриває особливості розвитку 
інноваційно-креативного компонента менеджменту ком-
паній, які здійснюють свою діяльність у сфері програмно-
го забезпечення та комп’ютерних послуг [8, с. 2]. 

Основна теза вищезазначеного дослідження по-
лягає в тому, що на сьогодні менеджмент інно-
ваційних ІТ-компаній спрямований, більшою 

мірою, не на організацію розробок і удосконалення циф-
рових технологій, а на розвиток інноваційно-креа тив-
ного компонента системи менеджменту, що забезпечує 
стійкі конкурентні позиції даних компаній у довгостро-
ковій перспективі. Інноваційно-креативний компонент 
менеджменту компаній у сфері програмного забезпе-
чення та комп’ютерних послуг охоплює такі складові:
 нову систему технологічного лідерства, що 

ґрунтується на інноваційно-креативних інстру-
ментах стратегічного аналізу діяльності компа-
нії на противагу традиційним алгоритмам;

 систему управління, основану на пріоритетно-
сті нових інвестиційних цінностей;

 систему новітніх технологій навчання, профе-
сійної  мотивації  персоналу (управління, що  
основана на візії та натхненні; реалізації креа-
тивних технологій навчання персоналу) [8, c. 4].

Першою складовою інноваційно-креативного ком - 
понента менеджменту компаній у сфері програмного за-
безпечення та комп’ютерних послуг є нова система тех-
нологічного лідерства, що базується на значній кількос-
ті інноваційно-креативних інструментів стратегічного 
аналізу діяльності, серед яких: розробка перспективних 
(прогнозних) аналітичних звітів; розробка та імплемен-
тація новітніх цифрових технологій. Коротко охаракте-
ризуємо вищезазначені інструменти.

Прогресивним інноваційно-креативним інстру-
ментом менеджменту ІТ-компаній є новий формат ана-
лізу інформації на основі перспективних (прогнозних) 
аналітичних даних, що базуються на проведених реаль-
нихекспериментах. Офіційні аналітичні звіти компаній, 
державних установ, міжнародних організацій представ-
ляють собою звіти ретроспективного характеру, що у 
більшості випадків не відповідають реальності сучасного 
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динамічного бізнес-середовища. Тому компанії, зокрема 
у сфері програмного забезпечення та комп’ютерних по-
слуг, розроблюють та впроваджують новітні підходи 
щодо збору, обробки та аналізу інформації у форматі 
реального часу. У табл. 1 представлена характеристи-
ка традиційного та інноваційного підходів щодо аналізу 
стратегічних інформаційних потоків, а також у відсо-
тковому вираженні представлені відповіді директорів з 
інформаційних технологій, які підтвердили трансформа-
ційний перехід від аналізу інформації в рамках традицій-
ної моделі до новітньої інноваційної моделі.

Другим інноваційно-креативними інструментом 
в рамках нової системи технологічного лідерства є роз-
робка та імплементація новітніх цифрових технологій.
На сьогодні обсяг можливостей, які з’явилися з розвит-
ком цифрових технологій, потребує від ІТ-компаній 
високого рівня креативності, здатності до адаптації та 
швидкості впровадження інновацій. Менеджмент таких 
компаній має забезпечувати постійне комплексне онов-
лення і впровадження новітніх, зручних і більш ефектив-
них технологій. Варто зазначити, що «хмарні», мобільні, 
соціальні та інформаційні технології – це технології, які 
вже впроваджуються інноваційними ІТ-компаніями,  
у той час як більшість компаній інших галузей еконо-
міки тільки починають впроваджувати дані інновацій-
ні рішення. Наступний етап технологічного розвитку 
успішних ІТ-компаній – розробка та аналіз абсолютно 
новітніх цифрових технологій, що будуть представляти 
новий горизонт розвитку.

Наступною складовою інноваційно-креативного 
компонента менеджменту ІТ-компаній є сис-
тема управління, основана на пріоритетності 

ціннісної орієнтації інвестиційних проектів. Для даних 
компаній цінність інноваційних проектів створюється 
не за рахунок ефективного збалансування витрат, а на 
основі інвестування в новітні ІТ-технології, що створю-
ють потенційно більший прибуток порівняно з тради-
ційним витратним підходом. Іншими словами, цінність 
інноваційних продуктів та послуг створюється не за 
рахунок зниження витрат на інформаційні технології в 
розрахунку на одиницю доходу, а за рахунок збільшен-

ня доходів на одиницю таких витрат [8, с. 6]. У сучасних 
ринкових умовах успішні ІТ-компанії орієнтуються на 
інвестиції, які спрямовані в першу чергу на створення 
інноваційного бізнесу (реалізація нових бізнес-моделей, 
впровадження нових інструментів управління тощо),  
а не на безперебійність роботи компанії, що передбачає 
лише формат підтримки життєдіяльності компанії (ви-
тратний підхід).

Система новітніх технологій навчання, професій-
ної мотивації персоналу є наступною складовою 
інноваційно-креативного компонента менедж-

менту компаній у сфері програмного забезпечення та 
комп’ютерних послуг. Менеджмент таких компаній має 
враховувати новітні технології навчання, а також за-
безпечувати розвиток нової системи мотивації персо-
налу у форматі лідерства, креативності, інноваційності 
мислення. Візія, натхнення, креативність, підвищення 
освітнього рівня, партнерство визначаються успішни-
ми компаніями у сфері програмного забезпечення та 
комп’ютерних послуг як найпотужніші атрибути управ-
ління. Прогресивні директори з інформаційних техно-
логій інноваційних компаній акцентують свою увагу 
на раціоналізації ділового часу – більшою мірою вони 
сконцентровані, власне, на системі мотивації вищого 
керівництва і топ-менеджерів і витрачають менше часу 
на організацію діяльності своєї компанії, делегуючи ці 
функції операційним та технічним директорам. 

Новітня система навчання і мотивації топ-мене-
джерів та персоналу компаній у сфері програмного за-
безпечення та комп’ютерних послуг охоплює значну 
кількість інноваційно-креативних інструментів. На рис. 1 
представлений відсоток директорів з інформаційних 
технологій, які проваджують дані інструменти у своїх 
ІТ-компаніях. 

За опитуванням директорів з інформаційних 
тех нологій, найбільший відсоток впровадження у біз-
нес-практиці ІТ-компаній дістали такі інноваційно-
креа тивні інструменти розвитку, як технологічні шо-
укейси (76%), «brown-bag» семінари (66%), залучення 
до управління невиконавчих директорів (57%). До 51% 
директорів з інформаційних технологій реалізовують 

таблиця 1

традиційний та інноваційний підходи щодо аналізу інформаційних потоків

традиційний підхід Інноваційний підхід

% директорів з інформаційних технологій, 
які підтвердили трансформаційний 

перехід від традиційної до інноваційної 
моделі аналізу інформації

Ретроспектиний аналіз Перспективний аналіз 80

Пасивний аналіз даних Активний аналіз даних на основі проведення 
експериментів 80

Структурована інформація Нові типи інформації, включаючи соціальні 
мережі та мультимедіа-презентації 65

Відокремлена аналітика
Вбудована аналітика (розумні програми  
з широким спекторм аналітичних можливо-
стей у реальному часі)

62

Джерело: [8, с. 5].
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такі інноваційно-креативні інструменти, як професій-
не стажування (51%), зворотний формат наставництва 
(43%) та хек дейз (30%). Розглянемо більш деталізовано 
сутність даних інструментів [8, с. 9].

76% директорів з інформаційних технологій зазна-
чили, що у діяльності компаній реалізують технологічні 
шоу-кейси, які представляють собою презентацію пере-
дових інформаційних технологій, представлення влас-
ного адаптованого досвіду, кращих практик ведення біз-
несу компаніями у сфері ІТ та інших сферах діяльності в 
онлайн та офлайн форматах.

66% директорів з інформаційних технологій ви-
користовують такий інноваційно-креативний інстру-
мент розвитку персоналу компанії, як «brown-bag» – 
семінари, що являють собою неформальні зустрічі, які 
проводяться, більшою мірою, під час обідньої перерви у 
форматі брейнштормінгу, дискусійних платформ тощо. 
«Brown-bag» – семінари компаній у сфері програмного 
забезпечення і комп’ютерних послуг, присвячені пере-
довим проблемам і тенденціям розвитку сфери цифро-
вих технологій, а також іншим напрямкам діяльно сті 
компанії в часових рамках 1,5 – 2 години. Історично 
такий тип семінарів виник у США, де кожен учасник 
приносив із собою їжу, яка упаковувалась у коричневі 
пакети із щільної пакувального паперу, що й дало назву 
самим семінарам. 

57% директорів з інформаційних технологій за-
лучають невиконавчих директорів у сфері цифрових 
технологій до управління компанією. Даний інструмент 
розвитку компанії забезпечує досягнення конкурентних 
переваг за рахунок системи інноваційного управління. 
У більшості успішних ІТ-компаній існує дворівнева 
система ради директорів, що складається з виконавчих 
директорів (інсайдерів-директорів, які займають керів-
ну посаду в даній компанії) та невиконаних директорів 
(аутсайдерів-директорів, які не займають керівну поса-
ду в даній компанії, проте можуть займати таку посаду в 
інших компаніях). Невиконавчі директори є незалежни-
ми директорами (вони є, власне, експертами, консуль-
тантами), на яких не покладені обов’язки операційного 
управління компанією, проте покладена відповідаль-

ність щодо визначення інноваційних пріоритетів компа-
нії, розробки стратегічних планів компанії, координації 
та регулювання діяльності виконавчих директорів. 

51% директорів з інформаційних технологій реа-
лізують такий інноваційно-креативний інструмент роз-
витку персоналу, як професійне стажування, а також 
навчально-культурні тури, сертифіковані програми, лі-
дерські тренінги у сфері цифрових технологій.

43% директорів з інформаційних технологій під-
тримують зворотний формат наставництва (ментор-
ства) як інноваційно-креативний інструмент навчання 
і мотивації персоналу. Зворотний формат наставництва 
(менторства) – інноваційно-креативний спосіб стиму-
лювання навчання та сприяння утвердження результа-
тивних відносин між поколіннями [4, с. 550]. Зворотне 
менторство полягає в обміні досвідом між новими спів-
робітниками (власне менторами у новому форматі) та 
досвідченими працівниками, на противагу традиційно-
му формату – «досвідчений працівник (ментор) – новий 
співробітник».

Якщо розглядати теорію поколінь, яка була розро-
блена в 1991 р. американськими вченими Нейлом 
Хоувом і Вільямом Штраусом [5, с. 335], а також 

набула свого подальшого аналізу у працях професора-
менеджментуУниверситету Торонто Дона Тепскотта [6, 
с. 115] та інших науковців, сучасне покоління (поколін-
ня міленіуму, або «мережеве покоління») відзначається 
більшою мірою інтегрованості з цифровими техноло-
гіями, ніж, наприклад, покоління X та покоління бебі-
бумерів. Зауважимо, що теорія поколінь характеризува-
ла покоління (покоління переможців (1901 – 1924), мов-
чазне покоління (1925 – 1942), покоління бебі-бумерів 
(1943 – 1960), покоління Х (1961 – 1981), покоління Y 
(1982 – 2004) через історично-культурний вплив на сис-
тему їх цінностей [2, c. 109].

Зворотний формат наставництва (менторства) на 
сьогодні є дієвим інструментом удосконалення діяль-
ності компанії, проте він буде приносити свої переваги 
лише при умові розуміння персоналом компанії всіх ас-
пектів зворотного наставництва як обміну досвідом та 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Хек дейз

Зворотний формат наставництва 

Професійне стажування

Невиконавчі директори 

«Brown-bag» семінари

Технологічні шоу-кейси

Рис. 1. Інноваційно-креативні інструментирозвитку персоналу Іт-компаній
Джерело: [8, с. 9].
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ціннісної можливості розвитку компанії. Взаємовідно-
сини між співробітниками зі значним досвідом роботи 
у певній компанії, які розуміють наставництво з точки 
зору традиційного консервативно-амбіційного підходу, 
і новими співробітниками (мережеве покоління), які 
прагнуть реалізувати інноваційні ідеї, не будуть кон-
структивними у такому форматі.

30% директорів з інформаційних технологій реалі-
зують у практиці ведення діяльності компанії хек дейз – 
інноваційно-креативний інструмент розуміння нових 
цифрових технології через організацію форумів, ворк-
шопів висококваліфікованих фахівців у сфері цифрових 
технологій (програмістів, графічних дизайнерів, дизай-
нерів інтерфейсів, менеджерів програмних проектів та 
інших фахівців) для інтенсивної співпраці у питаннях 
вирішення сучасних проблем розвитку та окреслення 
перспектив розвитку нових цифрових технологій.

Загалом інноваційно-креативний компонент ме-
неджменту ІТ-компаній визначає їх прогресив-
ний стратегічний розвиток. Визначення якісних 

та кількісних характеристик інноваційно-креативного 
компонента менеджменту ІТ-компаній, а також напрям-
ків та механізмів його вдосконалення становить науко-
вий інтерес і є предметом наукових дискусій у сучасній 
економічній літературі.

На основі методології Верби В. А. проаналізує-
мо інноваційно-креативний компонент менеджменту 
ІТ-компаній у координатах виміру «показники – ін-
дикатори – критерії» (якісний аналіз) [4, c. 3], а також 
спробуємо розробити інтегральний показник розвитку 
інноваційно-креативного компонента менеджменту да-
них компанії на основі їх кластерного аналізу (кількіс-
ний аналіз).

Якісний аналіз інноваційно-креативного компо-
нента менеджменту компаній у сфері програмного за-
безпечення і комп’ютерних послуг передбачає аналіз в 
ме жах системи «критерії – індикатори – показники» 
(табл. 2).

Розглянемо групу «показники» більш деталізовано.
1) Показник витрат на науково-дослідні і дослідно-

конструкторські розробки будемо розраховувати на  
1 працюючого в компанії, що підкреслить якісний бік 
інтенсивності розробки та імплементації інноваційних 
рішень.

2) Показник реалізованих інноваційно-креативних 
інструментів навчання і розвитку персоналу буде вклю-
чати в себе такі розрахунки:
 відношення креативних тренінгів (тренінги 

формату технологічні шоу-кейси, «brown-bag»-
семінари, хек дейз, лідерські програми у сфері 
цифрових технологій) до інших проведених 
тренінгів (традиційні курси підвищення квалі-
фікації, курси в межах корпоративного універ-
ситету, тощо). 

3) Показник рівня інноваційно-креативного типу 
мислення топ-менеджменту компанії:
 відношення кількості менеджерів, які мають 

ступінь кандидата/доктора наук у сфері циф-
рових технологій або інноваційно-креативного 
менеджменту, до кількості інших співробітни-
ків, які такого ступеню не мають.

3) Показник прибутку компанії розрахуємо на  
1 працюючого задля характеристики ефективності реа-
лізації трудових ресурсів компанії.

Кількісний аналіз інноваційно-креативного ком-
понента менеджменту ІТ-компаній передбачає 
проведення кластерного аналізу даних компаній, 

перш за все, на основі такого показника, як витрати на 
НДДКР за 2014 р. 

Для об’єднання міжнародних компаній у кластери 
за показником витрат на НДДКР у сфері програмного 
забезпечення і комп’ютерних послуг визначимо рамки 
обмежень таких витрат (табл. 3).

Для подальшого розроблення інтегрального по-
казника розвитку інноваційно-креативного компонента 
менеджменту компанії необхідно з кожного кластера 
зробити вибірку компаній у сфері програмного забезпе-
чення і комп’ютерних послуг, яка презентувала б основ-
ні характеристики, тенденції та перспективи розвитку 
певного кластера компаній. Результати вибірки компа-
ній представлені в табл. 4.

У вибраних компаніях розглянемо показник при-
бутку на 1 працюючого, що визначається як:

     ,L
Profit

P
L



  
(1)

де Profit – прибуток компанії; L – кількість працівників 
компанії;  PL – прибуток на 1 працюючого в компанії.

таблиця 2

Інноваційно-креативний компонент менеджменту компанії у сфері програмного забезпечення і комп’ютерних послуг  
у системі «критерії – індикатори - показники»

Критерій розвитку Індикатор показники

Розвиток інноваційно-креативного ком-
понента менеджменту компанії

Активність компанії у сфері реалізації 
технологічних та управлінських 
інновацій

– Витрати на науково-дослідні та 
дослідно-конструкторські розробки; 
– реалізовані інноваційно-креативні 
інструменти навчання і розвитку пер-
соналу;  
– рівень інноваційно-креативного типу 
мислення топ-менеджменту компанії; 
прибуток компанії

Джерело: складено автором на основі [1, с. 70].
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Також визначимо показник обсягу витрат на 
науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи 
на 1 працюючого:

      
&

,L
R D

R
L



  
(2)

де R & D – обсяг витрат на науково-дослідні та дослідно-
конструкторські роботи; L – кількість працівників ком-
панії; RL – обсяг витрат на науково-дослідні та дослідно-
конструкторські роботи на 1 працюючого.

У вибраних компаніях розглянемо функціональну 

залежність прибутку на 1 працюючого
 

Profit
L

 
 
 

 

від ви-

трат на НДДКР на 1 працюючого
 

&
:

R D
L

 
 
 

      ( ),L L LP P R   (3)
де PL – прибуток на 1 працюючого в компанії;  RL – обсяг 
витрат на науково-дослідні та дослідно-конструкторські 
роботи на 1 працюючого.

Припустимо, що середня швидкість збільшення 

прибутку
 

L

L

P
P

 
 
 
 

 

обернено пропорційна потенційному 

прибутку
 

LMAX L

LMAX

P P
P

 
 
 

 з коефіцієнтом пропорційно-

сті – індексом креативності Ikreative. Тоді величина PLmax 
означає максимальне потенційне значення прибутку 
компанії, що залежить від інноваційно-креативного ком-
поненту менеджменту, що проілюстровано на pис. 2.

Розглянемо диференціальне рівняння 1-го поряд-
ку [7, c. 300 ] у вигляді:

max
0

max

1
, (0) ,L LL

L L
L kreative L

P PP
P P

P I P
 
  

    

(4)

де початкова умова задачі PL (0) = PL0 означає початкове 
значення прибутку без витрат на НДДКР.

Частинний розв’язок рівняння (4) одержимо у ви-
гляді:

             

max

max 0

max

.

1
L

kreative

L
L R

IL L

L

P
P

P P
e

P





 

  

(5)

Обчислимо довжину інтервалу еластичності функ-
ції PL = PL (RL) […], розв’язуючи нерівність: 

       
( ) 1

RL
L L

L
L

R P
Elast P

P


 

  

(6)

або
max 0

max

max 0

max

1.
L

kreative

L L

L L
R

kreative I L L

L

P P
P R

I P P
e

P



 




      

(7)

Після перетворень, маємо:

max 0 max 0

max max

( )
.

L
kreative

R
IL L L L

L
L kreative L

P P P P
R e

P I P
 

  


     

(8)

таблиця 3

Кластерний аналіз компаній у сфері програмного забезпечення і комп’ютерних послуг за показником витрат на НДДКР 
за 2014 р.

Група кластерів Рівень розвитку інноваційно-
креативного менеджменту

Імовірність настання  
позитивних наслідків

Обмеження за НДДКР  
(у млн євро)

A Високий [0.8, 1] ≥ 1000

B Середній [0.6, 0.8) [500, 1000)

C Задовільний [0.4, 0.6) [300, 500)

D Низький [0.2, 0.4) [200, 300)

E Незадовільний [0, 0.2) [0, 200)

Джерело: складено автором на основі [10].

таблиця 4

Репрезентативна вибірка компанійу галузі програмного забезпечення та комп'ютерних послуг

Група компаній Кластер
Компанії у сфері програмного забезпечення 

та комп'ютерних послуг  
(Software & Сomputer Services)

Розташування головного офісу

Група 1
А Microsoft США

А Google США 

Група 2
А SAP Німеччина

В Dassault Systemes Франція

Група 3

С UBIsoft Entertainment Франція

D Sage Великобританія

E Amdocs Великобританія

Джерело: складено автором на основі [10].
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LmaxP  

0LP  PL + ∆PL  
LR

L
=  

 

Pr
L

ofit
P

L
=

0
 

Lmax

Lmax

P

P

−

∆RL

 

LP

R & D

Рис. 2. Ілюстрація потенційного прибутку компанії, який залежить від інноваційно-креативного компонента менеджменту
Джерело: власна розробка автора.

&
L

R  D
R

L
 

 

Pr
L

ofitP
L

 

1elastLR
 

 

2elastLR

 Довжина інтервалу еластичності НДДКР на 1-го працюючого 

LmaxP  

0

0

LP

Рис. 3. Знаходження інтервалу еластичності для змінної
 

&
L

R D
R

L


Джерело: власна розробка автора.

Розв’язки цієї нерівності знаходяться чисель-
но, тобто визначаються межі інтервалу еластичності 

1 2[ ; ]
elast elastL LR R

 
(pис. 3).

На рис. 3 представлено ілюстрація розв’язків не-
рівності еластичності (8) (у вигляді луночки), причому 
точки перетину, в яких проведені перпендикулярні лінії 
до осі 0 RL до перетину з логістичною кривою, яка опи-
сується рівнянням (4) і показує функціональну залеж-
ність прибутку компанії від витрат на НДДКР.

Для розв’язання нерівності (8) необхідно визначи-
ти параметри: PLmax , PL0 , Ikreative .

На нашу думку, зростання показника
 

&R D
Profit

–
 
від-

ношення показника витрат на НДДКР (R & D) до при-
бутку (Profit) компанії відіграє значну роль в розвитку 
інноваційно-креативного компонентa менеджменту.  

Враховуючи цей показник та інші чинники впливу: 

creativetraining
training

– відношення кількості проведених креа -
 

тивних тренінгів до кількості всіх тренінгів, проведе-

них в компаніях даної вибірки;
 

PHDman
man

– відношен-

ня кількості менеджерів, які мають ступінь кандидата/
доктора наук у сфері цифрових технологій або у сфері 
інноваційно-креативного менеджменту, до кількості ін-
ших співробітників, які такого ступеню не мають, визна-
чаємо індекс креативності компаній у вигляді формули:

3
&

.
Pr

creative PHD
kreative

training manR D
I

ofit training man
  

      

(9)

Формалізуючи дану модель, припустимо, що від-
соткове співвідношення між потенційним прибутком 

http://www.business-inform.net
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при нульових витратах на НДДКР
 

max 0

max

L L

L

P P
P

 
 
 

 

роз-

поділяється за принципом Парето. 
Тоді за умови, що

 max 01 0,2.L LP P  
 

Розрахуємо середній індекс креативності менедж-
менту обраних компаній (табл. 5), а також визна-
чимо відсоток потрапляння в інтервал еластич-

ності значень змінної RL для даних компаній (табл. 6).
Найбільший індекс креативності менеджменту 

мають компанії кластерів А, В, С, найменший – компанії 
кластерів С, D, E.

Таким чином, за пропонованою методикою визна-
чення ефективності витрат на НДДКР на 1 працюючого, 
за допомогою інтервалу еластичності функції прибутку 
на 1 працюючого, можна визначити інтервал ефектив-
ної дії встановлених меж витрат на НДДКР на прибуток 
компанії, що ілюструє табл. 6.

Найбільший відсоток потрапляння в інтервал 
еластичності мають компанії з високим індексом креа-
тивності менеджменту – відповідно компанії кластерів 
А, В, С. Компанії даних кластерів відзначаються ефек-
тивністю ведення діяльності, раціональністю та збалан-
сованістю витрат на НДДКР, інноваційно-креативним 
компонентом менеджменту. Компанії кластерів D та E 
характеризуються значним рівнем потенційного при-
бутку, що може бути реалізований за умови підвищення 
комплексного індексу креативності системи менедж-
менту даних компаній.

Проведений аналіз дозволяє розробити індекс 
креативності системи менеджменту, що в нелінійній мо-
делі визначає вплив на прибуток компанії оптимального 
обсягу витрат на НДДКР. Індекс креативності характе-
ризує інноваційно-креативний компонент менеджмен-
ту ІТ-компаній і є інтегральним показником його роз-
витку. Доведено, що швидкість збільшення прибутку 
ІТ-компаній обернено пропорційна потенційному при-
бутку з коефіцієнтом пропорційності – індексом креа-
тивності системи менеджменту.

Предметом подальших наукових досліджень може 
бути концептуалізація та вдосконалення методології 
розрахунку, інтегрального показника інноваційно-креа-

тивного компонента менеджменту як ІТ-компаній, так і 
компаній, що здійснюють свою діяльність в інших сфе-
рах економіки. 

ВИСНОВКИ
1. Інноваційно-креативний компонент менедж-

менту провідних ІТ-компаній визначається як комп-
лекс сучасних взаємопов’язаних принципів ведення 
діяльності, механізмів організації бізнес-процесів, інно-
ваційно-креативних інструментів менеджменту, що на 
сьогодні є не тільки актуальним напрямком академічних 
наукових досліджень, але також становить практичний 
інтерес для компаній, які функціонують на ринку про-
грамного забезпечення та комп’ютерних послуг, а також 
для компаній, що реалізують свою діяльність в інших 
галузях економіки.

2. Інноваційно-креативний компонент системи 
менеджменту компаній у сфері програмного забезпе-
чення та комп’ютерних послуг охоплює такі складові: 
нову систему технологічного лідерства; систему управ-
ління, основану на пріоритетності нових інвестиційних 
цінностей; систему новітніх технологій навчання, а та-
кож професійної мотивації персоналу.

3. На сьогодні аналіз інноваційно-креативного 
компонента менеджменту компаній відзначається ме-
тодологічною поліваріантністю. Авторський підхід 
щодо аналізу інноваційно-креативного компонента 
менеджменту компаній у сфері програмного забезпе-
чення і комп’ютерних послуг об’єднує в собі якісний 
аналіз даного компонента (у системі «показники – ін-
дикатори – критерії»), а також кількісний аналіз (роз-
робка інтегрального показника розвитку інноваційно-
креативного компонента менеджменту даних компанії 
на основі їх кластерного аналізу).

4. Проведений комплексний аналіз дозволяє роз-
робити індекс креативності системи менеджменту, який 
в нелінійній моделі визначає вплив на прибуток компа-
нії оптимального обсягу витрат на НДДКР. Доведено, 
що швидкість збільшення прибутку ІТ-компаній обер-
нено пропорційна потенційному прибутку з коефіцієн-
том пропорційності – індексом креативності системи 
менеджменту.                     

таблиця 5

Розрахункові значення середнього індексу креативності компаній у сфері програмного забезпечення  
та комп’ютерних послуг

Група компаній Кластер Галузь – програмне забезпе-
чення та комп'ютерні послуги

Розташування  
головного офісу

Середній індекс креативності 
менеджменту компаній

Група 1
А Microsoft США 0,424787

А Google США 0,399666

Група 2
А SAP Німеччина 0,400113

В Dassault Systemes Франція 0,342735

Група 3

С UBIsoft Entertainment Франція 0,298511

D Sage Великобританія 0,273311

E Amdocs Великобританія 0,234892

Джерело: розраховано автором на основі [10 – 18].
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таблиця 6

Відсоток попадання в інтервал еластичності значень змінної 
 

&
L

R D
R

L


 
для вибірки компаній

Група 
компаній Кластер

Галузь – програмне 
забезпечення та 

комп'ютерні послуги

Інтервал еластичності для змінної 
&

L
R D

R
L



Відсоток потрап-
ляння в інтервал 
еластичності (%)

1 2 3 4 5

Група 1

А Microsoft

2,358,98 0,8 LR
LR e  

0.2

1
2
3
4
5
6

0.4 0.6 0.8

85,32

А Google

2,5029,52 0,8 LR
LR e  

 

 
0.2

2

4

6

0.4 0.6 0.8

78,11

Група 2

А SAP

2,59,03 0,8 LR
LR e  

2

0.2

2

4

6

0.4 0.6 0.8

67,54

В Dassault Systemes

2,9210,93 0,8 LR
LR e  

 

0.2

2

4

6

8

10

0.4 0.6 0.8

53,32

Група 3 С UBIsoft Entertainment

3,3513,68 0,8 LR
LR e  

 

 

5

10

0.2

5

10

0.4 0.6 0.8

35,17
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