Підприємництво – міжнародні опитування студентів денної форми навчання вищих учбових закладів
A. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
1.
2.
3.
4. На якому етапі навчання Ви зараз?

Стать:
Рівень освіти :
Спеціальність:

q (0) чол. q (1) жін.
q (0) бакалавр q (1) магістр
q (0) бізнес і економіка q (1) не економічна

1
2
3
4

q (0) на початку q (1) по середині q (2) на останньому році навчання
5
5. Плановане місце роботи після завершення Вузу
q (0) у місті до 50 тис. мешканців q (1) у місті більше ніж 50 тис. мешканців
6
6. Чи Вас підтримують фінансово ваші батьки?
q (0) повністю залежний q (1) частково залежний q (2) повністю незалежний
7
7. Чи Ваші батьки займаються власною справою?
q (0) Так q (1) Так, батьки мають досвід ведення власної справи, але в даний момент цим не займаються
q (2) Ніхто із батьків не мав власної справи
8
8. Яке із тверджень найбільше вам відповідає?
q (0) Я гравець/опортуніст q (1) Я твердо стою на Землі q (2) Я мрійник
B. ВІДНОШЕННЯ СТОСОВНО ПІДПРИЄМНИЦТВА
9
1. З Вашої точки зору якими характеристиками повинен володіти підприємець? (будь-ласка виберіть
максимально три відповіді)
q (0) готовність нести відповідальність
q (5) інтуіція
q (1) здатність шукати нових способів вирішення
q (6) свідомість, точність, турбота
проблем
q (7) креативність і генерація ідей
q (2) здатність передбачити, виміряти ризик у бізнесі
q (8) вміння адаптуватись до змінного середовища
q (3) досвіду із навчання
q (9) комунікативність (легкість у веденні справ із
q (4) вміння самовідано працювати
людьми)
2. Як Ви думаєте чи Ви підприємливі?
q ТАК q НІ 10
11
3. Чи Ви працювали/працюєте під час навчання?
q (0) так, як підприємець q (1) так, як найманий працівник q (2) ні
Якщо Ви відмітили НІ в В.3 будь-ласка переходьте до В.4, в іншому випадку заповніть поля в B.3.1-B.3.2
3.1 Коли Ви працювали/ працюєте?
q (0) в основному під час семестру q(1) в основному під час канікул q (2) під час канікул і протягом семестру
3.2 В якому секторі економіки Ви працюєте?
q (0) промисловість q (1) фінанси q (2)
послуги
4. Чи Ви є активні протягом навчання в університеті? (спорт, наукові кола, благодійна
q ТАК q НІ
робота, праця волонтарем)
5a Чи Ви змінили би місце проживання при можливостях отримати нову роботу?
q ТАК q НІ
5b Що Вас би стримувало зробити це? (будь-ласка виберіть максимально дві відповіді)
q (0) родинні зв'язки q (1) прив'язка до регіону q (2) страх змін
6a Чи ймовірно що Ви шукатимете роботу за кордоном?
q ТАК q НІ
6b Що Вас би стримувало зробити це? (будь-ласка виберіть максимально дві відповіді)
q (0) родинні зв'язки q (1) прив'язка до батьківщини q (2) страх змін q (3) брак знань іноземних мов
7. Як би Ви знали як розпочати власну справу, чи створили би підприємство?
q ТАК q НІ
8. Чи Ви згідні, що працюючи у власній фірмі Ви маєте кращі шанси заробляти більше
q ТАК q НІ
коштів ніж працюючи в іншій компанії?
C. ПІДПРИЄМНИЦЬКА ПОВЕДІНКА
1. Чи Ви маєте ідею як відкрити власну фірму?
q ТАК q НІ
Якщо Ви відмітите ТАК в С.1 будь-ласка заповніть поля в C.1.1-C.1.6 і перейдіть до C.2a
1.1 Чи Ви знаєте усі необхідні формальності щодо відкриття власної фірми?
q ТАК q НІ
1.2 Чи знаєте якими фінансовими ресурсами Ви повинні володіти щоб розпочати власну
q ТАК q НІ
справу?
1.3 Чи Ви маєте такі фінансові засоби?
q ТАК q НІ
1.4 У випадку якщо у Вас немає у достатній мірі коштів, чи Ви знаєте як отримати їх?
q ТАК q НІ
1.5 Що повинно бути ресурсом капіталу для започаткування власної справи?
q(0) власні заощадження
q (2) банківська система (позика, кредит, лізинг, субсидії)
q (1) фінансова допомога
q (3) допоміжні інституції (уряд, місцевий уряд)
родини/знайомих
q(4) фонди Європейського Союзу
1.6 Чи Ви знаєте, як функціонує ринок у сфері в якій Ви хочете вести свій бізнес?
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Якщо Ви відмітите НІ в C.1 будь-ласка заповніть C.1.7-C.1.8 і перейдіть до C.2a
1.7 Чи Ви шукаєте ідею для власної справи?
q ТАК q НІ
1.8 Чи б Ви хотіли щоб хто-небудь допоміг вам найти хорошу ідею для власної справи?
q ТАК q НІ
2a Після закінчення вузу я планую (будь-ласка виберіть одну відповідь)
q (0) отримати роботу у державній установі/підприємстві (державного службовця) q (1) отримати роботу
в приватній компанії (найманий працівник) q (2) Створити власну компанію (працедавця)
2b Що впливає на вашу попередня відповідь (C.2a.) на питання (будь-ласка виберіть максимально 3 відповіді)?
q (0) впевненість у роботі і платні
q (6) широка (визначена) відповідальність і
обовязки
q (1) високі доходи
q (7) самореалізація і сатисфакція на роботі
q (2) можливість швидкої кар’єри
q (8) риск втрати капіталу
q (3) високий престиж
q (9) ненормований робочий день
q (4) хороша атмосфера на роботі
q (5) вузька (визначена) відповідальність і обов'язки q (a) можливість вдосконалити власну кваліфікацію
2c В якому секторі еконміки Ви працюєте?
q (0) промисловість q (1) фінанси q (2) послуги
Якщо Ви відмітили (2) (працедавця) в полі C.2a заповніть поля C.2.1 – C.2.5, в іншому випадку переходьте до D.1
2.1 Коли би Ви хотіли розпочати власну справу?
q (0) Я вже маю власну фірму q (1) зразу ж після закінчення вузу q (2) за декілька років після
отримання професійної позиції і досвіду.
2.2 Після відкриття власної фірми коли Ви плануєте отримати дохід?
q (0) на початку q(1) за пів року q (2) протягом року q (3) за декілька років
2.3 Чи Ви розглядаєте можливість банкрутства?
q ТАК q НІ
2.4 Чи Ви освідомленні відповідальністю і обов'язками введення власної фірми?
q ТАК q НІ
2.5 Я хочу керувати компанією:
q (0) незалежно q (1) разом із партнером/партнерами q (2) немає різниці
D. ОЦІНКА РИНКУ ПРАЦІ І БІЗНЕСОВОГО ОТОЧЕННЯ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВ У ПІДПРИЄМНИЦТВІ
1. Які б на Вашу точку зору могли бути найбільші перешкоди для вашої фірми (будь-ласка виберіть
максимально 3 відповіді)?
q (0) високі податки
q (5) низький престиж підприємницької професії
q (1) високий кошт праці
q (6) складність збільшити капітал
q (2) негнучке законодавство про працю
q (7) висока конкуренція
q (3) бюрократична зарегульованість стосовно
q (8) глобалізаційні процеси у економіці
ведення приватного бізнесу
q (9) проблеми у знаходженні вірної ринкової ніші
q (4) брак узгодження законодавців (плинність
q (a) Ви одні
законодавства)
2. Чи достатньо державної і приватної підтримки для розвитку нових підприємств
q ТАК q НІ
(самозайнятості)?
3. Як Ви думаєте, чи теперішня ситуація на ринку праці сприяє розвитку бізнесової
q ТАК q НІ
діяльності?
4. Як Ви думаєте, живучи у великому місті Ви маєте більше шансів знайти роботу (легше
q ТАК q НІ
розпочати і управляти компанією, легше знайти роботу)?
E. СИСТЕМА ОСВІТИ І РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА (що слід розуміти під терміном ПРОПІДПРИЄМНИЦТВО)
1. На Вашу точку зору, чи система освіти має позитивний ефект для розвитку
q ТАК q НІ
підприємництва між молоддю/студентами?
2. Як Ви думаєте, навчання за даним профілем у вузі в якому Ви навчаєтесь дає Вам більше
q ТАК q НІ
шансів знайти роботу?
3. Як Ви думаєте, чи здібності і навички які Ви отримали протягом навчання у вашому Університеті будуть
корисними для ведення власної справи (самозайнятості)
q (0) так q (1) в більшій мірі q (2) в меншій мірі q (3) не будуть корисними
4. Які заходи міг би проводити Ваш Університет в справі допомогти Вам краще приготуватися до ведення
власної справи (будь-ласка виберіть максимально 2 відповіді)?
q (0) жодних додаткових заходів
q (3) організували тренінги
q (1) впевненість у ефективності розміщення капіталу q (4) проводили навчальні курси, які допоможуть
створити власну компанію
q(2) організували зустріч із працедавцями
5. Які знання будуть найбільш корисними для Вас в створенні підприємства (будь-ласка виберіть
максимально 2 відповіді)?
q (0) підготовка бізнес-плану
q (3) процедура реєстрації власної фірми
q (1) проведення аналізу ринку
q (4) принципи менеджменту підприємств
q (2) можливості фінансової підтримки
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