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Таким чином, моделювання функції Кобба—Дугласа дозволи-
ло сформулювати заходи для підвищення ефективності функціо-
нування підприємств галузі з точки зору капіталу, фонду оплати
праці, персоналу та інших факторів впливу на результативний
показник — валовий доход підприємств. Напрямками подальших
досліджень має стати обґрунтування практичного механізму
впровадження результатів дослідження з метою отримання висо-
ких показників капіталу, фонду оплати праці та валового доходу
підприємств ЖКГ.
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Управління розвитком підприємства як відкритої соціально-
економічної системи ґрунтується на побудові конструктивного
діалогу між усіма сторонами, що зацікавлені у її стабільному фу-
нкціонуванні, зокрема, власниками, керівниками, працівниками,
партнерами, споживачами, конкурентами, державними органами
влади, громадянами та суспільством у цілому. Інтереси окремих
груп стейкхолдерів можуть як співпадати, так і протистояти, по-
роджуючи конфліктні ситуації, вирішення яких визначає прийн-
яття відповідних управлінських рішень.

Розвитку підприємств, що надають інформаційні послуги, за-
важає ряд системних проблем, породжених конфліктами між:
власниками і державою щодо податкової політики у галузі інфо-
рмаційних технологій; власниками і трудовим колективом щодо
забезпечення соціальних гарантій захисту найманої праці; керів-
никами і партнерами щодо прийняття ризиків під час співпраці;
керівниками і споживачами у досягненні консенсусу щодо харак-
теристик послуг, що надаються, тощо. Враховуючи важливість
вирішення перелічених проблем, керівництво підприємств інфо-
рмаційних послуг розробляє відповідні стратегії розвитку як орі-
єнтир для зацікавлених сторін щодо обраної підприємством по-
зиції у даному конфлікті.

Відповідно до Закону України «Про державну підтримку роз-
витку індустрії програмної продукції» [1], підприємства інфор-
маційних послуг отримали дві ключові вигоди — звільнення від
сплати податку на додану вартість продажу програмного забез-
печення і пільгове оподаткування прибутку, але даний закон не
містив вирішення проблеми, що для підприємств інформаційних
послуг є найнагальнішою — легалізації заробітних плат персона-
лу, які виступають ключовою статтею їхніх витрат.

У відповідь на недосконалості українського законодавства
підприємства інформаційних технологій активно використову-
ють напівлегальні схеми ведення бізнесу, зокрема, йдеться про
впровадження практики реєстрації підприємствами власних
співробітників як фізичних осіб-підприємців з метою уникнен-
ня високих витрат із нарахування єдиного соціального внеску із
заробітної плати співробітника. Другою поширеною на практи-
ці схемою працевлаштування є заключення договорів підряду із
працівниками на виконання певного обсягу робіт, відповідно до
яких правовідносини регулюються не трудовим, а цивільно-
правовим законодавством, і як наслідок, працівники втрачають
такі важливі соціальні гарантії, як право на щорічну відпустку,
оплачуваний лікарняний, не говорячи вже відпустку по догляду
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за дитиною. Отже, з позиції персоналу очевидним є порушення
соціально-трудових прав працівників, які одночасно виконують
і роботу, і несуть за неї повну відповідальність.

Наступним спірним і не повністю врегульованим на законода-
вчому рівні питанням є захист авторських прав на комп’ютерні
програми. Відповідно до положень Бернської конвенції про охо-
рону літературних і художніх творів, до якої Україна приєднала-
ся 25 жовтня 1995 року, в Україні, як і в більшості країн світу, на
законодавчому рівні передбачений тільки один механізм охорони
комп’ютерних програм за аналогією з літературними і художніми
творами, незалежно від способу або форми їх вираження [2]. Але,
на нашу думку, досить не коректно порівнювати комп’ютерні
програми з літературними творами, оскільки на відміну від літе-
ратурного твору, який не повинен містити елементів чужих тво-
рів, тобто, бути унікальним, сама суть ефективного програмуван-
ня ґрунтується на використанні «готових» елементів, і, таким
чином, комп’ютерна програма є синтезом частин коду, а не мо-
нолітним унікальним твором. Отже, для ефективної охорони
комп’ютерних програм потрібно передбачити не лише можли-
вість охорони зазначеного об’єкту інтелектуальної власності но-
рмами авторського та патентного права в українському законо-
давстві, але й розробити дієвий механізм їхнього захисту
органами виконавчої і судової влади.

Таким чином, широке коло конфліктів інтересів стейкхолде-
рів, з одного боку, перешкоджає здійсненню управління розвит-
ком підприємства інформаційних послуг, а з другого, — розкри-
ває особливості його взаємодії із середовищем існування, з чого
слідує, що визнання існування суперечностей інтересів зацікав-
лених сторін є відправною точкою у їх вирішенні.
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