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З визначення поняття «скарга», що надається в юридичних 
словниках, [3, с. 250] передбачено, що це – звернення в усній чи 
письмовій формі до офіційного органу влади чи службової особи з 
приводу порушення охоронюваних законом інтересів громадян. 
Особливості правової природи скарг зумовлені, насамперед, 
фактом порушення прав, свобод і законних інтересів платників 
податків і відповідною реакцією такого платника на цей факт. В. 
В. Малькова [2, с. 11] зазначає, що реалізація права скарги 
відбувається також у порядку звичайної, нормальної діяльності 
органів держави. З огляду на зазначене, заява платника податків 
щодо відшкодування з бюджету заявленої суми ПДВ подається 
при нормальній діяльності податкового органу, тобто без наявності 
спору (конфлікту). Основною метою заяви (скарги), податкової 
декларації є не тільки захист прав платників податків, а й 
досягнення відповідної процесуальної цілі, яка може бути 
спрямована на зобов’язання вчинити певні дії, наприклад, до 
відшкодування від’ємного значенням з бюджету ПДВ у 
встановлені законом строки. Таким чином, засобом захисту прав 
платників податків може бути не лише скарга, заява, а й 
податкова декларація, яку платником заповнено із від’ємним 
значенням відповідної суми податку на додану вартість 
заявленого до відшкодування або зарахування податку в рахунок 
майбутніх платежів. 

 
Список літератури: 1. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. 

Зарубіжний досвід і пропозиції для України / автор-упорядник В. П. Тимощук. – К. : Факт, 
2003. – 496 с. 2. Мальков В. В. Советское законодательство о жалобах и заявлених / 
Мальков В. В. – М. : Издательство МГУ, 1967. – 107 с. 3. Юридичні терміни. Тлумачний 
словник / [В. Г. Гончаренко, П. П. Андрушко, Т. П. Базова та ін.]. ; за ред. В. Г. Гончаренка. – 
[2-ге вид.] – К. : Либідь, 2004. – 320 с. 

 
 
ЛЕВКIВСЬКИЙ О.К., магiстрант,  м. Харкiв, НТУ «ХПI» 

 
ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА І ЙОГО 

РОЗВИТОК 
 

Економічний розвиток національного господарства та його 
складових у сучасних умовах усе більше залежить від 
технологічних зрушень на базі інновацій. Уміння формувати й 
ефективно використовувати інноваційний потенціал стає 
вирішальним фактором забезпечення конкурентоспроможності та 
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розвитку, вітчизняних підприємств. Інновації втілюються як в 
матеріальному вигляді  (нові або поліпшені вироби, технології,  
обладнання, матеріали,  джерела енергії тощо),  так і в 
нематеріальному вигляді як поліпшення організації праці і 
управління, підвищення кваліфікації кадрів. Інновації 
взаємодіють із багатьма процесами в соціальному і природному 
середовищі,  їм належить ключова роль у реалізації гармонійного 
поєднання економічного розвитку зі збереженням природного 
середовища і соціальним прогресом. 

Метою дослідження теми є наукове обґрунтування теоретико-
методичних і прикладних засад управління формуванням та 
реалізацією інноваційного потенціалу підприємства. 

У науковій літературі значну увагу приділено  дослідженням 
інноваційного потенціалу підприємства та його впливу на 
інноваційну  привабливість підприємства. Зокрема,  визначають 
сучасні підходи до оцінки ефективності оцінювання інновацій  та 
методичне забезпечення інноваційної діяльності. Вивченням та 
дослідженням питань з даної проблематики займаються такі 
відомі українські вчені, як Ю. Бажал , В. Бридун , А. 
Гальчинський , Н. Гончарова, В. Гусєв, Б. Данилишин, С. Кіреєв, 
В. Онищенко , В. Семиноженко та інші. Однак, незважаючи на 
велику кількість наукових праць і досліджень з обраної тематики, 
слід зазначити, що в літературі не існує однозначного визначення 
поняття , інноваційний потенціал, що в свою чергу свідчить про 
наявність неоднозначності в розумінні сутності зазначеної 
категорії. 

Інноваційний потенціал комплексно характеризує можливості 
будь-якого підприємства здійснювати інноваційну діяльність. 
Саме тому управління інноваційним потенціалом є однією з 
найважливіших задач для будь-якого підприємства, адже 
ефективність діяльності  на ринку  в умовах  жорсткої 
конкурентної боротьби залежить перш за все від спроможності 
нарощувати й активно використовувати організаційні, технічні, 
маркетингові та інші інноваційні можливості, які складають 
інноваційний потенціал. 

У сучасних умовах основним  засобом  підтримки високих 
темпів розвитку й  досягнення необхідного рівня прибутковості  
суб’єктами господарювання  стає  постійне  впровадження  ними  
інновацій. Тому підприємствам в Україні слід приділяти більшу 
увагу вивченню питань сутності та складових власного 
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інноваційного потенціалу. До того ж, успішне управління 
інноваційним потенціалом  у сучасних умовах слід розглядати як 
умову забезпечення  високого рівня конкурентоспроможності 
підприємства, а отже власне його існування. 

Необхідною складовою дослідження інноваційного потенціалу 
підприємства є: проведення аналізу понятійно-категоріального 
апарату інноваційного менеджменту; визначення та 
систематизація факторів, що впливають на формування та 
реалізацію інноваційного потенціалу підприємства; ідентифікація 
особливості інноваційної діяльності; формульовано теоретичної 
основи комплексної оцінки інноваційного потенціалу 
підприємства; розробка методики загальної діагностики 
інноваційного потенціалу, яка дозволяє виявити його поточний 
стан і пріоритети інноваційної діяльності на підприємстві. 

У процесі дослідження сутності інноваційного потенціалу 
підприємства та основних методичних підходів до його структури  
доцільно  виділяти такі основні складові:  інституційну 
(управлінсько-організаційну), якісну (ресурсну), цільову, 
інвестиційно-фінансову та результативну.  

Інституційна (управлінсько-організаційна) визначається 
авторами як інститути, або суб’єкти інноваційної діяльності, які 
забезпечують: внутрішні процеси інноваційної діяльності (винахід 
і виробництво нового продукту), безпосереднє впровадження 
нових технологій, взаємозв’язок об’єкта дослідження 
(підприємства) як з наукою, яка надає прогресивні ідеї і вже 
оформлені інноваційні розробки, так і з ринком, який споживає 
готовий продукт, а також методами, засобами організації 
управління інноваційним процесом.  

Якісна (ресурсна) складова визначається сукупністю 
матеріально-технічних та інтелектуальних ресурсів і можливостей 
підприємства. Вона залежить від можливостей використання 
кожного одиничного господарського ресурсу в інноваційному 
процесі. Головним принципом виділення ресурсних елементів 
потенціалу є їх функціональна роль в інноваційному процесі. 

Цільова складова  містить у собі показники ринкових 
можливостей підприємства на основі розробленої стратегії і 
тактики діяльності, а також вектори спрямування наявних та 
потенційних елементів його потенціалу.  

Інвестиційно-фінансова – це такий структурний елемент 
інноваційного потенціалу, який показує і забезпечує зворотний 



 122

вплив і зв'язок всіх складових інноваційного потенціалу 
(потенціалу підприємства) на формування матеріальних і 
нематеріальних активів, наближення витрат на інноваційну 
діяльність до оптимальних показників, результати від інноваційної 
діяльності та їх граничні величини тощо. 

Результативна складова – це реальний фактичний 
інноваційний продукт, отриманий в інноваційному процесі, тобто 
досягнутий рівень потенціалу. 
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Інноваційна діяльність в умовах переходу економіки України 
на інноваційний шлях розвитку набуває особливого значення. 
Охопивши різні аспекти ринкових відносин, інноваційний процес 
сприяє зростанню промислового виробництва, дає змогу 
підвищувати продуктивність праці, залучати до виробничої сфери 
нові резерви.  

Інноваційна діяльність пов'язана з трансформацією наукових 
досліджень і розробок, винаходів і відкриттів у новий продукт або 
новий технологічний процес, які впроваджуються у виробничий 
процес, або в новий підхід до соціальних послуг [1]. 

Інноваційна діяльність має наступні особливості: у ході 
реалізації інновацій відбувається зміна об'єкта управління 
(змінюється специфіка продукту, предмети праці, технологія); 
управління інноваційною діяльністю, на відміну від традиційного 
управління підприємством, характеризується високою 
нестабільністю і мінливістю всіх елементів системи управління і 
високим ризиком; управління інноваціями нерідко мотивується 
зовнішніми економічними факторами [2].  

Інноваційна діяльність підприємства припускає цілий 
комплекс заходів, об'єднаних в один логічний ланцюг. Кожна 
ланка цього ланцюга, кожна стадія цієї діяльності підлягають своїй 
логіці розвитку, мають свої закономірності і свій зміст. 
Поєднуючись, наукові пошуки, дослідно-конструкторські і 
технологічні розробки, інвестиційно-фінансові, комерційні і 
виробничі заходи підлягають одній головній меті – створенню 
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