
                                      УСПІХ В БІЗНЕСІ 

Підприємництво – це процес створення чогось нового, 

що має цінність; процес, що поглинає час і силу, 

передбачає прийняття на себе фінансової, моральної і 

соціальної відповідальності, процес, що приносить в 

результаті грошовий дохід і особисте задоволення 

досягнутим. 

              Роберт Хізрич.                                                               

Чи є такий, хто ніколи не бажав стати багатою та забезпеченою 

людиною? Мрія людей про багатство й забезпеченість так само 

стара, як і саме людство. Одночасно, люди, що стали багатими, 

мріють радше не просто про багатство, а й про те, як примножити 

чи, принаймні, зберегти свої статки. Як же досягти високого рівня 

забезпеченості? Як стати багатим, якщо ти не народився 

спадкоємцем заможних батьків? Розв’язуючи подібні питання, 

кожна людина знаходить свою відповідь і робить відповідний вибір 

у досягненні бажаного рівня власного добробуту.  Сміливо можна 

припустити, що дуже багато людей рано чи пізно все ж таки 

розглядатимуть питання про відкриття власного бізнесу. Під своїм 

бізнесом будемо розуміти підприємництво, тобто ініціативну, 

систематичну, на власний ризик, господарську діяльність. 

Розібратися в технологіях і правових та економічних аспектах 

заснування власного бізнесу допоможе віртуальна книжкова 

виставка абонементу №1 « Успіх в бізнесі». 

 
 



 

65.299 

Б81 

Бондар, І.  
 Як стати успішним підприємцем: 

Практичні поради для тих, хто 

розпочинає справу (від "А" до "Я") 

[Текст] / І. Бондар, О. Ягольник. - К. 

:Корпорація, 2004. - 120 с. - ISBN 966-

8140-01-X  

Кому сьогодні не відомі імена перших у 

світі міліардерів Джона Рокфеллера чи Генрі Форда?Або Ендрю 

Карнегі, який за останні 18 років свого життя, що припали на 

початок 20-го сторіччя, пожертвував більш як чверть мільярда 

доларів на придбання 7689 церковних органів і 2811 бібліотек? Між 

тим, починав Ендрю своє життя на фабриці, одержуючи кілька 

доларів на тиждень, тобто майбутній ідеолог бізнесу не народився 

багатієм. 

Це видання якраз і має на меті: надати підприємцям-початківцям та 

підприємцям з певним досвідам роботи в секторі малого та 

середнього бізнесу найважливіше з того, що потрібно знати, аби 

заснувати власну справу, розширити її, щоб стати успішним 

підприємцем. Книгу видано завдяки сприянню й фінансовій 

допомозі українського Фонду підтримки підприємництва і Спілки 

акціонерів України.   

                       

 



 

65.299я7 

Б92 

Бусыгин, А. В. 
 Предпринимательство: Основной курс 

[Текст] : учебник / А.В. Бусыгин. - М. : 

ИНФРА-М, 1998. - 608 с.  

У книзі розкриваються принципи і методи 

здійснення підприємницької діяльності на 

професійному рівні. Автор представляє 

досить широку панораму накопиченого в світі досвіду здійснення 

підприємницьких функцій. Книга дає досить повне уявлення про 

цілісну логіку підприємницької активності.Книга розрахована на 

студентів ВНЗ, практиків і всіх, хто цікавиться проблемами бізнесу 

і підприємництва. Текст російською мовою. 

 

         

Генрі Форд, засновник легендарної Ford Motor Company, 

народився в сім'ї ірландських емігрантів і міг би продовжити 

фермерську династію, якби не його природна винахідливість і тяга 

до техніки. 

 



 

65.299 

В18 

Варналій, З. С. 
 Мале підприємництво: основи теорії і 

практики [Текст] / З.С. Варналій. - К. 

:Знання, 2001. - 277 с. - ISBN 966-620-043-

0  

 

   Розглядається комплекс проблем, 

пов'язаних зі становленням і розвитком 

малого підприємництва в Україні. Досліджуються теоретичні 

засади й економічна природа малого підприємництва, його місце і 

роль у структурі ринкової економіки, тенденції та особливості 

розвитку в Україні. Значна увага приділяється питанням державної 

підтримки малого підприємництва, аналізу соціально-економічних 

наслідків розвитку малого підприємництва в Україні. Розкривається 

технологія заснування власної справи. 

   Розраховано на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, 

представників органів державної влади та місцевого 

самоуправління, народних депутатів України та підприємців. 

 

 

                                
 

Стів Джобс, один з батьків-засновників Apple і кіностудії Pixar, був 

відрахований з престижного коледжу після першого ж семестру. 

 



 

65.299 

В18 

Варналій, З. С. 
 Основи підприємництва [Текст] : 

навч. посібник / З.С. Варналій. - К. :Знання-

Прес, 2002. - 239 с. - ISBN 966-7767-28-0  

   У навчальному посібнику в доступній 

формі розкриваються сутність та 

загальноекономічний зміст 

підприємництва, основні функції і правовий статус підприємця, 

визначаються принципи та рушійні сили, види та сфери 

підприємницької діяльності, головні умови її здійснення. Значна 

увага приділяється формам організації підприємництва. 

Розкривається технологія заснування власного бізнесу.До кожної 

теми додаються методичні поради, запитання для самоконтролю, 

практичні завдання, теми рефератів, тести і список літератури. 

       Розраховано на студентів 

вищих навчальних закладів, учнів ліцеїв і гімназій, на всіх, хто 

займається або цікавиться питанням підприємницької діяльності. 

                        

Максиміліан (Макс) Левчин - людина, що створила одну з 

мегапопулярних світових платіжних систем PayPal. Киянин, який 

емігрував після розпаду СРСР в Чикаго, закінчив Іллінойський 

університет і тричі зазнавав невдачі зі стартапами, перш ніж 

запустив по-справжньому геніальну систему платежів. Продаж 

PayPal зробила Макса Левчина мільйонером. 



 

658.8 

К82 

Криворучко, С. В. 
 Успіх в бізнесі :від нуля до 

мільйонів [Текст] : монографія / С. В. 

Криворучко. - К. : Лат & К, 2018. - 464 

с. - ISBN 978-617-7061-47-1  

 

    Криворучко Сергій – кандидат 

технічних наук, доцент, заслужений 

раціоналізатор України. Спеціаліст у галузі системного аналізу, 

організації підприємницької діяльності, економіки підприємств і 

управління персоналом. Засновник і власник групи компаній. 

  У монографії досліджено теоретичні та практичні аспекти 

створення та реалізації бізнесу. Аналізуються різні фази 

підприємницької діяльності, методологічні та філософські 

принципи організації та вдосконалення бізнесу. Досліджуються 

основні аксіоми, писані та неписані правила ведення бізнесу. Автор 

на основі особистого досвіду створення успішного бізнесу викладає 

в книзі покрокове всі основні складові успішного бізнесу. Для 

студентів, науково-педагогічних працівників, аналітиків, 

бізнесменів – всіх, хто цікавиться питаннями успіху у 

підприємницькій діяльності. 

              



 

65.299я7 

М86 

Мочерний, С. В. 
 Основи підприємницької діяльності 

[Текст] : посібник / С. В. Мочерний, О. А. 

Устенко , С. І. Чеботар. - К. :Академія, 2001. 

- 280 с. - ISBN 966-580-088-4  

У посібнику розкрито сутність і принципи 

підприємницької діяльності, основні риси підприємця, подано 

комплексний аналіз політики підприємства (виробничої, цінової, 

збутової тощо), ризиків, що супроводжують підприємництво, 

шляхів їх уникнення, механізм організації власної справи.             

Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які 

навчаються за освітньо-професійною програмою молодшого 

спеціаліста за напрямом «Економіка і підприємництво». 

Прислужиться бізнесменам й усім, хто цікавиться проблемами 

підприємництва. 

                

Ян Кум, програміст, творець популярного месенджера WhatsApp, 

Його мама поїхала в США з України в 1992-му разом з сином і 

спочатку підробляла нянею. Ян мив підлогу в супермаркеті, 

паралельно цікавився комп'ютерною літературою. У 2009р. разом з 

Брайаном Ектоном придумав безкоштовний месенджер для 

смартфонів, який потім продав Марку Цукербергу за 19 млрд $. 

 



 

65.299 

О-58 

Онищенко, Т.  
 Частный предприниматель [Текст] / 

Т. Онищенко, Ю. Рудяк. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - Харьков : Фактор, 2002. - 

520 с. - ISBN 966-8262-02-6  

У книзі розглянуто порядок організації 

підприємницької діяльності без створення 

юридичної особи, а саме: державна реєстрація приватного 

підприємця і порядок ліцензування та патентування 

підприємницької діяльності. Розглянуто організацію ведення 

приватними підприємцями обліку, звітності та оподаткування 

приватних підприємців. Висвітлено матеріал, що стосується діючих 

у нинішній час трьох систем оподаткування приватних 

підприємців: традиційна система оподаткування , фінансовий 

податок, єдиний податок. Порівняльний аналіз трьох систем 

оподаткування дозволить суб’єктам малого бізнесу вибрати 

найоптимальніший спосіб організації підприємницької діяльності. 

Діючі на сьогодні нормативні документи, допоможуть приватним 

підприємцям в їх практичній діяльності. Текст російською мовою.  

 

               



 

65.32я7 

О-75 

 Основи підприємницької 

діяльності та агробізнесу [Текст] : 

навч. посібник / ред. : М. М. Ільчук. - 

К. :Вища освіта, 2002. - 398 с. - 

ISBN966-95995-8-X 

  

   Важливим напрямом подальшого 

розвитку агробізнесу є формування 

структур малого та середнього 

бізнесу на основі приватної власності 

на землю і майно.Висвітлено питання соціально-економічних основ 

підприємництва таагробізнесу, організації та функціонування 

малого і середнього бізнесу на селі, визначення економічної 

ефективності аграрних підприємницьких структур.Для студентів 

неекономічних спеціальностей аграрних вищих навчальних 

закладів ІІ – IV рівнів акредитації. Буде корисним керівникам і 

спеціалістам підприємницьких структур аграрної сфери. 

                           

Урсула Бернс займає пост генерального директора компанії Xerox. 

Народилася в дуже неблагополучному кварталі Манхеттена. Урсулі 

вдалося вступити в Нью-Йоркський політехнічний інститут і 

отримати спеціальність інженера-механіка. З посади стажиста, 

Урсула змогла вирости до віце-президента, а пізніше - до глави 

компанії. 



 

65.299я7 

П48 

Покропивний, С. Ф. 
 Підприємництво: стратегія, 

організація, ефективність [Текст] : навч. 

посібник / С.Ф. Покропивний, В.М. Колот. 

- К. : КНЕУ, 1998. - 352 с.  

У запропонованому читачам навчальному 

посібнику практично вперше реалізовано 

спробу систематизувати і комплексно викласти організаційно-

економічні основи підприємницької діяльності для різних суб’єктів 

господарювання в Україні. Цим зумовлені структура і логіка 

навчального посібника. За змістом він охоплює 4 частини: 1) 

підприємництво як форма господарювання; 2) стратегічний 

розвиток і формування інвестиційних ресурсів фірми(підприємства, 

організації); 3) організація і регулювання підприємницької 

діяльності; 4) успіх, культура та ефективність підприємництва. Для 

слухачів магістерських програм різного фахового спрямування і 

спеціалістів, котрі професійно займаються підприємницькою 

діяльністю. 

 

                      



 

65.299я7 

П71 

 Предпринимательство [Текст] : 

учебник / Ред.: В.Я. Горфинкель, Г.Б. 

Поляк,  В.А. Швандар и др. - М. : Банки и 

биржи, 1999. - 475 с.  

  Праця в умовах ринкової економіки від 

підприємців та менеджерів вимагає високу 

компетентність при здійсненні бізнесу. Як 

підготувати й розпочати свою справу, який механізм 

функціонування підприємств і фірм, в чому сутність та рушійна 

сила конкуренції, як побудувати взаємовідносини підприємця з 

господарюючими партнерами, що становить стан відповідальності 

підприємця та багато інших питань знайшли відображення в цьому 

підручнику. Для студентів і викладачів, та тих, хто збирається 

відкрити власну справу. Текст російською мовою. 

 

            

 

 



 

65.9(4УКР)32я7 

С30 

Семенов, В. Ф. 
 Загальний курс агробізнесу [Текст] 

: навч. посібник / В. Ф. Семенов, В. Ф. 

Сіваченко, В. П. Федоряка ; ред. : В. Ф. 

Семенов, В. Ф. Сіваченко. - К. :Знання, 

2000. - 301 с. - (Вища освіта ХХI 

століття). - ISBN 966-620-009-0  

   У навчальному посібнику 

розглядаються зміст і сутність діяльності підприємств, пов’язаних з 

виробництвом сільськогосподарської продукції, її переробкою та 

реалізацією. З’ясовують основні поняття продовольчого 

маркетингу, його організації на підприємствах АПК в Україні та її 

регіонах. Досить широко висвітлюється продовольча проблема у 

світі та досвід організації агробізнесу в країнах з різним рівнем 

його розвитку. Розглядаються питання державного регулювання та 

екологізації агробізнесу. Посібник оснащений тестами  до курсу та 

термінологічним словником. Розраховано насамперед на студентів 

ВНЗ факультетів економічного профілю, а також викладачів, 

наукових працівників, фахівців-практиків, що працюють у сфері 

агробізнесу. 

 

                     



 

65.299я7 

С34 

Сизоненко, В. О. 
 Підприємництво [Текст] : підручник 

/ В.О. Сизоненко. - К. :Вікар, 1999. - 438 

с. 

      У книзі розглядаються шляхи 

формування та розвитку сучасного 

підприємництва в Україні від 

інвестиційного задуму до отримання прибутку. Аналізуються 

питання організації бізнесу, особливості міжнародного 

підприємництва. Розкриваються складові успіху підприємницької 

діяльності, форми менеджменту та механізм їх реалізації, 

організація фінансування та умови ефективного використання 

кредитів. Наводиться методичні поради з вивчення актуальних 

проблем розвитку підприємництва, практичні завдання, найбільш 

складні терміни та поняття,запитання та тести для перевірки 

засвоєння матеріалу. Розраховано на студентів фінансово-

економічних спеціальностей, слухачів вищих шкіл бізнесу, 

менеджерів, маркетологів, підприємців – практиків. 

 

           



 

65.299я7 

Т56 

Томилов, В. В. 
 Культура предпринимательства 

[Текст] : учеб.пособие / В.В. Томилов. - 

СПб. : Питер, 2000. - 368 с. - ISBN 5-272-

00208-3  

    В підручнику викладене широке коло 

питань, присвячених найбільш важливим 

аспектам культури організації підприємницької діяльності. 

Розкривається сутність, задачі та принципи формування 

організаційної культури, її роль у виробленні стратегії фірми. 

Велику увагу автор приділяє розгляданню культури організації 

міжнародних бізнес-компаній. Ділові ігри, кейси та ситуаційні 

задачі допоможуть вам закріпити вивчений матеріал. Цей 

навчальний посібник  адресований студентам ВНЗ, які вивчають 

економічні спеціальності. Крім того, вдале сполучення теорії з 

практикою робить цю книгу корисною маркетологам та 

менеджерам різних підприємницьких і державних структур 

виробничої, комерційної та сфери послуг. Текст російською мовою. 

 

           



 

65.299я7 

Ш33 

Шваб, Л. І. 
 Основи підприємництва [Текст] : 

навч. посібник / Л. І. Шваб. - К. 

:Каравела, 2006. - 344 с. - ISBN 966-

8019-61-X 

    В навчальному посібнику розкрито 

сутність підприємницької та 

господарської діяльності, технологію 

заснування власної справи, механізм функціонування суб’єкта 

підприємницької діяльності в ринкових умовах господарювання, 

економічну сутність інвестування, способи зниження ризиків при 

здійсненні підприємницької діяльності та процедуру припинення 

діяльності суб’єкта підприємництва. Окрему увагу приділено 

системі оподаткування в Україні, механізму проведення перевірок 

суб’єктів підприємництва контролюючими органами та порядку 

оскарження їх результатів. Посібник розрахований на студентів 

ВНЗ, спеціалістів, які професійно займаються підприємницькою 

діяльністю, а також тих, хто цікавиться проблемами 

підприємництва. 

             

 



 

65.299я7 

Ш37 

Шевеленко, С. Д. 
 Підприємництво і підприємницька 

діяльність [Текст] : навч. посібник / С.Д. 

Шевеленко, І.І. Федів. - К. : Вища шк., 1997. 

   Викладено основи підприємницької 

діяльності на всіх рівнях управління різних 

форм власності. Наведено трактування 

основних понять сучасного ринку і ринкових 

відносин – конкуренції, антимонопольної боротьби, попиту і 

пропозицій, державного регулювання. Розкрито особливості 

функціонування та роль основних інститутів інфраструктури ринку 

(банків, бірж, клірингу). Висвітлено основні напрями 

підприємницької діяльності с сфері товарного виробництва, 

інвестиційної діяльності, спільного підприємництва тощо. Для 

студентів ВНЗ. 
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