1) Які б Ви могли визначити основні проблеми Вашого села/селища в сфері працевлаштування? 1
(виберіть не більше 2-х варіантів)
0. недостатня кількість робочих місць.
1. низький рівень оплати праці,
2. відсутність підприємств,
3. ваш варіант __________________
2) З якими основними труднощами, на Вашу думку, стикаються фермерські господарства? (не 2
більше 3-х варіантів)
0. низькі ціни на сільгосппродукцію
1. високі ціни на сільгосптехніку,
2. високі ціни на пальне,
3. корумпованість місцевої влади,
4. брак знань.
5. ваш варіант ______________________
.
3) Чи існують в Вашому селі наступні складові підприємницької структури? (люба кількість 3
відповідей)
0. магазини.
1. кафе/бари,
2. кінотеатр.
3. дискотека.
4. перукарня.
5. магазини побутової техніки,
6. ремонтна майстерня взуття/одягу,
7. АЗС (автозаправочна станція).
8. МТС (машинотехнічна станція)
9. сільгосппереробне підприємство,
4) Яких послуг, на Вашу думку, бракує в вашому селі? (люба кількість відповідей)
0. продаж продуктових товарів,
1. продаж промислових товарів,
2. дозвілля (кафе/бари, кінотеатр, дискотека)
3. перукарня.
4. ремонтні (побутова техніка)
5. ремонтні (взуття/одяг)
6. заправка автомобілів/техніки
7. ремонт автомобілів/техніки auto
8. обробка та переробка сільгосппродукції.
9. агротуризм
10. інші ___________________________________
5) Де Ви здебільшого отримуєте наступні послуги?
з/п Послуга
В
своєму В сусідньому В
селі
селі
районному
центрі
0
1
2
5.1 продаж продуктових товарів
5.2 продаж промислових товарів
5.3 дозвілля (кафе, кінотеатр, дискотека)
5.4 Перукарські
5.5 ремонтні (побутова техніка)
5.6 ремонтні (взуття/одяг)
5.7 заправка автомобілів/техніки
5.8 ремонт автомобілів/техніки
5.9 обробка та переробка с/г
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В обласному
центрі
3

5.10 інші (зазначте які саме)
6. )
Досвід роботи в якій організації/установі Ви маєте? (виберіть не більше 3-х варіантів)
0. колгосп.
1. сільгоспкооператив,
2. сільгосппідприємство,
3. фермерське господарство
4.підприємство не пов'язане з виробництвом/переробкою сільгосппродукції.
5. підприємство/установа в місті.
6. підприємство/установа за кордоном.
7. агротуристичний бізнес ,
8. ваш варіант _______________,
9. не маю досвіду.

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

7) Чи хотіли би Ви започаткувати власний бізнес на селі? (виберіть тільки один варіант)
0. так.
1. ні.
2. важко відповісти.
3. вже маю такий бізнес,
4. намагався/лася започаткувати, але не вдалося

16

8) Що заважає Вам у започаткуванні/веденні бізнесу? (виберіть не більше 3-х варіантів)
17
0. низькі ціни на сільгосппродукцію
1. тиск контролюючих органів
2. наявність конкуренції
3. брак грошей в односельчан
4. брак знань
5. відсутність стартового капіталу
6. адміністративно-бюрократичні перешкоди
7. Ваш варіант _____________________
9) До кого Ви звернетеся по допомогу в першу чергу при започаткування власного бізнесу? 18
(тільки один варіант)
0. родичі.
1. друзі.
2. представники адміністрації (сільрада та ін)
3. діючих підприємців
4. банк
5 . Ваш варіант _____________________
10)
Чи збираєтеся Ви шукати роботу в іншому місці? (виберіть тільки один варіант)
0. так, збираюся шукати в іншому селі
1. так, збираюся шукати в місті
2. так, збираюся шукати за кордоном
3. не збираюся шукати
11) Чи згідні Ви згодитись на роботу? (виберіть в кожному варіанті так, ні або важко відповісти)
0
1
2
11.1. мало цікаву
так
ні
важко відповісти
11.2. фізично важку
так
11.3 нижчої кваліфікації
так
11.4 що вимагає підвищенн кфіліфікації
так
12) За яку мінімальну винагороду Ви згідні працювати?
0. до 500 грн.
1. 501 – 1000 грн.
2. 1001 – 1500 грн.
3. 1501 – 2000 грн.
4. більш ніж 2 000 грн.
Просимо повідомити деякі дані про себе:
13. Ваша стать:
0 – чоловіча

ні
важко відповісти
ні
важко відповісти
ні
важко відповісти
(виберіть одну відповідь)
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20
21
22
23
24

25

1-жіноча

14. Ваш вік.
: 0. 15-16
1. 17-19
2. 20-21 3. 22-25 4. 25-28 5. 28-35 6. більш ніж 35
15. Вкажіть кількість членів сімї в вашому домашньому господарстві:
0. до 2 осіб
1. 3-5 осіб
2. більш ніж 5 осіб
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16. Ваша освіта:
0. початкова
2. загальна середня
4. незакінчена вища (бакалав).
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1. незакінчена середня
3. середня спеціальна
5 повна вища (магістер)

17)
Ваша спеціалізація
0. сільскогосподарська
1. технічна
2. економічна,
3. не маю спеціалізації.
4. ваш варіант _________________________
18. Місце проживання: ______________________________________________________________
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