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Тема: Початковий етап створення власної справи. Початок роботи над проектом 

«Відкриття власної справи». Вибір теми проекту.  

 

Мета: ознайомити здобувачів освіти з процесом створення власної справи; вибір теми 

проекту для захисту; вивчити документальне оформлення підприємницької діяльності. 

 

Створення власної справи — це завжди величезний ризик і подолання опору, що 

неминуче виникає при народженні нового. Створюючи власну справу, потрібно знати, що 

це не тільки можливість (за сприятливих умов) користуватися благами, які забезпечують 

це починання, а й відповідальність за її функціонування, розвиток і виживання. 

Бізнесменом практично може бути будь-яка людина: інженер, економіст, технік, 

медпрацівник, продавець, винахідник, службовець, робітник, викладач, студент, 

домогосподарка, пенсіонер, школяр. Треба тільки визначити власні підприємницькі 

здібності та ймовірні можливості стати бізнесменом. Але залишитися бізнесменом 

зуміють лише ті, хто нестандартно мислить, має силу волі, цілеспрямованість, велику 

працездатність, націленість на пошук нового, тобто ті, які в підприємницький діяльності 

вбачають зміст усього свого життя. 

Відкрити власну справу, організувати своє підприємство дуже складно. Кожне таке 

рішення приймається, виходячи з конкретної ситуації і тому воно унікальне, але все ж в 

усіх подібних рішеннях є дещо спільне — вони передбачають відмову від способу життя, 

що склався, на користь створення власної справи. 

Приймаючи рішення зайнятися бізнесом, тобто відчувши бажання створити власну 

справу, треба усвідомити такі моменти: 

 небажання працювати на когось; 

 повну відмову від попередньої кар'єри і готовність змінити свій спосіб життя; 

 переконаність у тому, що власна справа — це заняття престижне і гідне; 

 можливість створити власну справу (наявність коштів, умов); 

 упевненість у реальності створення такої справи за умов існування необхідних 

зовнішніх і внутрішніх передумов. 

Відправною точкою власної справи є ідея, яка закладена в її основу. Це може бути ідея 

нового продукту, який вироблятиме підприємство, що створюється; послуги, які воно 

надаватиме населенню; механізм організації та управління виробництвом тощо. Така ідея 

може бути як власною (оригінальною, народженою) і в цьому випадку підприємство 

створюється для її реалізації, так і запозиченою. В практиці бізнесу ідея виступає 

початковою точкою підприємницької діяльності. 

Перед початком власної справи варто виконати «маркетингову розвідку», тобто знайти 

свою «ринкову нішу», звернувши увагу на ряд умов: 

 політичні — стабільність політичної системи, захист власності, інвестицій; 

 соціально-економічні — стан купівельної спроможності окремих прошарків 

суспільства, на задоволення потреб яких працюватиме створюване підприємство; 

 оточення — конкуренція, спрямування інфляційних процесів; стан фінансово-

кредитної системи; 

 правові — наявність і стан законодавчої бази підприємництва. Якщо ідею 

знайдено, починається процес вибору виду діяльності та проектування 

підприємства, причому види діяльності мають відповідати здібностям і 

можливостям підприємця і бути прийнятними для нього. 

При виборі виду діяльності слід звернути увагу на те, що не всі її види відповідають 

таким вимогам: 

 високому рівню рентабельності; 



 швидкої окупності проекту (не кожна продукція має можливості продажу в 

максимальному обсязі); 

 відносно прийнятним умовам матеріально-технічного забезпечення; 

 невисокому рівню капіталомісткості; 

 найменшому ризику; 

 мобільності (здатності до швидких змін); 

 підтримці авторитетними органами (податковими, фінансовими та ін.). 

Важливим моментом є законодавчі обмеження щодо здійснення підприємницької 

діяльності. Згідно з чинним законодавством, обмеження в здійсненні підприємницької 

діяльності стосуються її видів, пов'язаних з такими діями: 

 виготовлення і розповсюдження наркотичних засобів, психотропних речовин (крім 

спеціально обумовлених); 

 виготовлення і реалізація військової зброї та боєприпасів до неї, вибухових 

речовин; 

 видобування бурштину; 

 охорона окремих особливо важливих об'єктів державної власності (перелік їх 

дається Кабінетом Міністрів); 

 розробка, випробування, виробництво та експлуатація ракет-носіїв. 

Держава з часом вносить зміни щодо видів діяльності, які здійснюється за ліцензіями, 

та заборонених видів господарської діяльності. 

Ліцензію на здійснення підприємницької діяльності видає Кабінет Міністрів України 

або уповноважений ним орган у термін, не більше як за 30 днів з дня одержання заяви. 

Для отримання ліцензії необхідно подати заяву, в якій зазначають: 

а) відомості про заявника (для фізичної особи — прізвище, ім'я, по батькові та 

паспортні дані — серія, номер паспорта, ким і коли виданий, а також місце 

проживання; для юридичної особи — назву місцезнаходження, банківські 

реквізити, організаційно-правову форму, ідентифікаційний код); 

б) вид діяльності, на який заявник хоче отримати ліцензію; 

в) термін дії ліцензії. 

Окрім заборонених та ліцензованих видів діяльності, усі інші є вільними до вибору 

підприємців займатися ними. Перелік видів діяльності, в яких є можливість зайнятися 

бізнесом, дуже різноманітний.  
 

  
 



       
 

 

Домашнє завдання: 

1. Законспектувати та вивчити викладений вище 

матеріал.  

2. Важливо! Вам необхідно обрати ідею для створення 

власного бізнесу. Після обрання ідеї Вам потрібно буде 

розробити бізнес-план Вашої власної справи. З 

прикладом виконання проекту Ви можете 

ознайомитися в підручнику з «Технології» на стор. 137-

143.  

Бізнес-план необхідно оформити в програмі Power 

Point у вигляді презентації та надіслати до кінця І 

семестру.  

 

 

 

Ваші конспекти надсилайте на електронну адресу gr.ev@ukr.net  з підписом у темі 

листа «ПІБ, № групи та назва навчальної дисципліни». 
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