Бізнес-планування в юридичній фірмі
Положення про план приватизації єдиного майнового комплексу підприємства : затв.
наказом Фонду держ. майна України від 01.10.1997 р. № 1065 // Офіційний вісник України. –
1997. – № 43. – С. 237. – Електрон. версія ред. 13.07.2012 р.
Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу публічного або приватного
акціонерного товариства : затв. рішення Нац. коміс. з цін. паперів та фонд. ринку від
14.05.2013 р. № 822 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 43. – Ст. 1552. – Електрон.
версія.
Форма інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися державна
підтримка : затв. наказом М-ва екон. розвитку і торгівлі України від 19.06.2012 р. № 724 //
Офіційний вісник України. – 2012. – № 65. – Ст. 2679. – Електрон. версія.
Форма проектної (інвестиційної) пропозиції, на основі якої готується інвестиційний
проект, для розроблення якого може надаватися державна підтримка : затв. наказом М-ва
екон. розвитку і торгівлі України від 19.06.2012 р. № 724 // Офіційний вісник України. –
2012. – № 65. – Ст. 2679. – Електрон. версія.
Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування [Електронний ресурс] : навч.
посіб.
/
С. Ф. Покропивний
[та
ін.].
–
Режим
доступу:
http://studentam.kiev.ua/content/view/692/92.
Бізнес-планування як основа розвитку підприємництва [Електронний ресурс]. –
Київ, 2010. – 48 с. – Електрон. версія.
Гуткевич С. А. Бізнес-план як інструмент управління (структура та розробка) /
С. А. Гуткевич // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 2. – С. 79–82.
Космина А. Ставка на фішки : [просування юрид. фірм] / А. Космина // Український
юрист. – 2015. – № 1/2. – С. 38–43.
Маркетинговый план юридической фирмы. – СПб. : Питер-Консалт, 2014. – 24 с. –
Электрон. версия.
Скібіцький О. М. Організація бізнесу: менеджмент підприємницької діяльності
[Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. М. Скібіцький, В. В. Матвєєва, Л. І. Скібіцька. –
Режим доступу: http://pidruchniki.com/1990042141958/menedzhment/organizatsiya_biznesu.
Чуприна О. О. Обґрунтування доцільності залучення професійних менеджерів до
управління юридичною фірмою / О. О. Чуприна // Сучасна економічна наука: досягнення,
виклики, пріоритетні напрями розвитку : до 70-річчя каф. екон. теорії Нац. юрид. ун-ту ім.
Ярослава Мудрого : матеріали наук.-практ. конф. викладачів, апірантів і студентів Нац.
юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого, 19 трав. 2014 р. – Харків, 2014. – С. 144–147.
Юридична фірма: пошук моделі ефективного менеджменту : наук.-практ. вид. / Нац.
юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2014. – 204 с.
Х629.081.9 / Ю 70

ч.з № 2, н/аб

Юридическая практика : газ. укр. юристов / [учредитель и изд. ЧАО “Юрид.
практика”]. – 1995, март – . – Киев : Юрид. практика, 2002–2015. – Еженед. – Электрон.
версия.
Юридичний бізнес: як відкрити юридичну фірму. Бізнес-план юридичної фірми:
розрахунок витрат та необхідні документи [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.olympica.com.ua/674783-yuridichnijj-biznes-yak-vidkriti-yuridichnu-firmubiznes-planyuridichno-firmi-rozrahunok-vitrat-ta-neobhidni-dokumenti.html.
Як почати юридичний бізнес з нуля. Corporater [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://ezinesgo.com/bznes-z-nulya/yak-pochati-yuridichnij-biznes-z-nulya-corporater.

