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Інформаційний список літератури присвячений темі 

започаткування власної справи, що, як відомо, є запорукою успіху 

підприємницької діяльності, а також плануванню та розвитку бізнесу 

у перспективі. 

Матеріал у списку викладено за розділами : «Вступне слово», 
«Законодавчі та нормативні документи», «Бізнес-план : теорія і 

практика», «Організаційно-економічні та фінансові аспекти власного 

бізнесу», «Електронні ресурси бібліотек», «Електронні ресурси з 

мережі Internet». В межах кожного розділу матеріал розташовано в 

алфавітному порядку. 

При складанні списку використано записи на книги та публікації 

періодичних видань з електронних каталогів Публічної бібліотеки 

імені Лесі Українки для дорослих міста Києва, Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Національної бібліотеки 

України імені Ярослава Мудрого, Національної історичної бібліотеки 

України. 

Матеріали списку будуть корисними підприємцям-початківцям 

та усім, хто цікавиться питаннями започаткування та розвитку 

власного бізнесу. 
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«Якщо Ви йдете без мети, то 

немає сенсу вибирати дорогу» 

Р. Емерсон 

 
 

В Україні склалася специфічна ситуація, що передбачає дуже 

складне ведення бізнесу. Багато людей хочуть розпочати свій власний 

бізнес, але не знають, з чого почати, яку сферу обрати та інше. 

Перш ніж почати свій бізнес, необхідно провести значну 

підготовчу роботу, зокрема, аналітичну. Ви повинні чітко зрозуміти, 

навіщо вам потрібно відкривати свою справу і яку мету ви ставите. 

Усвідомлення цього буде мотивувати, дисциплінувати й направляти 

вас у потрібне русло. 

Власний бізнес має базуватись на чіткій і ясній бізнес-ідеї. Для 

цього необхідно скласти грамотний бізнес-план. На даному етапі Ви 

повинні окреслити для себе коло можливих партнерів по бізнесу і 

визначитися з майбутньою формою власності. 

Найдоцільніше зареєструвати фізичну особу підприємця (ФОП). 

Це найбільш доступна форма ведення підприємницької діяльності, що 

пояснюється простотою її діяльності, веденням бухгалтерського, 

податкового обліку та звітності. 

Одне з головних питань створення власної справи є бізнес- 

планування. Спланувати бізнес – означає оцінити можливості та 

необхідність створення власної справи, що вигідно як для особистої 

діяльності так і для країни в цілому. Основою власного бізнесу є 

створення збалансованого і постійно оновлюваного бізнес-плану. 

Достовірне планування забезпечує надійність фінансування власної 

справи. 

Бізнес – складний процес, що передбачає прийняття комплексу 

відповідних рішень і успішність його здійснення багато в чому 

залежить від володіння спеціальними знаннями: управлінськими, 

юридичними, фінансовими та ін. 

Наведемо декілька визначень бізнес-плану: 

«Бізнес-планом є документ внутрішньо фірмового планування, що 

формулює всі основні аспекти планування виробничої і комерційної 

діяльності підприємництва, аналізує проблеми, з якими воно може 

зіткнутися, а також визначає способи вирішення фінансово-

господарських завдань». 
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«Бізнес-план – об’єктивна оцінка власної підприємницької 

діяльності підприємства, фірми і в той же час, необхідний інструмент 

проектно-інвестиційних рішень відповідно до потреб ринку і ситуації, 

що склалася». 

«Бізнес-план – це програма дій підприємця, обґрунтована 

цільовим аналізом кон’юнктури ринку, інвестицій, товарів, послуг, 

власних завдань і ресурсів». 

Таким чином, бізнес-план містить оцінку власної підприємницької 

діяльності фірми і цільову кон’юнктури ринку, є програмою дій 

підприємця, необхідним робочим інструментом проектно-

інвестиційних рішень і внутрішньо фірмового планування, що 

використовується у всіх сферах підприємництва. 

Бізнес-план дає змогу розв’язати цілий ряд завдань, основними 

серед яких є: 

1) обґрунтування економічної доцільності напрямків розвитку 

власного бізнесу; 

2) розрахунок очікуваних фінансових результатів діяльності 

підприємництва, насамперед обсягів продажу та прибутку; 

3) визначення джерел фінансування обраної стратегії, тобто 

способів концентрації фінансових ресурсів; 

4) підбір працівників, спроможних реалізувати даний план. 

 

Кожне завдання плану може бути розв'язане лише у взаємозв’язку 

з іншими. 

Успіх своєї справи тепер буде залежати тільки від Вас. Тому робіть 

все можливе для успіху свого бізнесу, адже тільки від цього буде 

залежати Ваш добробут і добробут Вашої родини! 

 

Пропонуємо законодавчі документи, книги та публікації з 

періодичних видань, що більш повно розкривають тему та допоможуть 



5 

 

Вам у досягненні мети. 
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Центр учбової літератури, 2016. – 235 с. 

 

13. Падерін, І. Д. Бізнес-планування : навч. посіб. / І. Д. Падерін ; М-
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узгодженість зі стратегічними цілями і тактичними задачами /  О. 
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264 с. 

 

17. Череп, А. В. Стратегічне планування і управління : навч. посіб. / 
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