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Методологія дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є

наукові розробки вітчизняних і закордонних вчених, пов'язані з соціально-економічними

проблемами підприємств та шляхами їх вирішення, законодавчі і нормативні акти України

в даній сфері, матеріали спеціалізованих наукових конференцій і симпозіумів. В процесі

дослідження використовувалися такі методи: групування – для визначення джерел зосере-

дження  коштів  для  соціально-економічного  розвитку  підприємства  (прямі  та  непрямі

витрати);  узагальнення  –  для  формування  раціонального  витратного  механізму

виробничого підприємництва. 

Результати. У  статті  виявлено  особливості  формування  і  реалізації  фінансової

основи  соціально-економічного  розвитку  виробничих  підприємств.  Уточнено  сутність

поняття  «соціально-економічний  розвиток  підприємства».  Представлено  рекомендації

щодо  фор-мування  фінансових  можливостей  забезпечення  соціального  розвитку

виробничих підприємств. Визначено чинники розвитку суб’єктів господарювання за умов

мінімального прибутку або його відсутності, до яких віднесено раціональне використання

прямих  та  непрямих  витрат, що  є  фінансовою  основою  функціонування  підприємств  і

одночасно  виконанням  його  соціальних  зобов'язань.  Доведено  необхідність  урахування

можливих  локальних  місць  зосередження  коштів  для  реалізації  соціальної  основи

функціонування підприємства, що не залежать від рівня його доходів. Наголошується на

потребі  затвердження  кошторису  витрат  на  соціальний  розвиток  за  всіма  елементами

витрат, який повинен бути основою колективного договору.

Новизна  полягає  у  визначенні  особливостей  витратного  механізму  виробничого

підприємництва,  його можливостей мінімізувати прямі витрати, що дозволяє при цьому

збільшувати непрямі, більшість з яких є значною часткою соціального розвитку трудових

ресурсів підприємства.

Практична  значущість. Отримані  результати  дослідження  є  підґрунтям  для

вирішення практичних проблем щодо  соціально-економічного розвитку підприємства  за

умов мінімального прибутку або його відсутності.
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