Анкета

Метою цього опитування є визнання потреб роботодавців у працівниках у …. області.
Результати цього опитування будуть використані для вдосконалення професійної освіти в
_________ регіоні та її наближення до реальних потреб роботодавців.
Опитування проводиться компанією [назва компанії] на замовлення Фонду міжнародної
солідарності з Польщі в рамках проекту EU4Skills, програми Європейської допомоги реформі
професійно-технічної освіти в Україніметою. Дане опитування є анонімним, а його результати
будуть використані виключно в узагальненому вигляді лише для статистичних розрахунків.
Дякуємо за співпрацю.
Q.1.
Q.2.

До якого виду економічної діяльності відноситься підприємство?_____________________
2. Вкажіть форму власності підприємства?__________________________________________
1.
2.
3.
4.

Державна власність
Комунальна
Приватна
Змішана

Q.3.
3. На які ринки збуту продукції або послуг орієнтовано підприємство? Будь ласка, вкажіть
максимум дві відповіді.
1. Локально, в межах певного міста/району
2. Регіональному, в межах області
3. На національному рівні в межах країни
4. За межами країни
Q.4.
Яка кількість працівників на Вашому підприємстві?
В даний час
Станом на .01.01.2020
Q.5.
Оцініть плинність кадрів на підприємстві протягом останніх 12 місяців?(яка частка від
загальної кількості працівників була замінена?)
0-1
1-10%
11-25%
26-33%
34-50%
50% +
Q.6.
Яким є рівень заробітної плати працівників Вашої компанії у порівнянні з іншими
компаніями галузі?
Значно нижчій
Нижчий
Середній
Вищий
Значно вищий
Q7. Які навички є найбільш затребувані на вашому підприємстві? Будь ласка, позначте максимум
три відповіді
Професійно-технічні
Комунікативні
Цифрові
Робота в команді
Іноземна мова
Тайм-менеджмент
Робота з клієнтами
Продажі
Інше(Впишіть)

Q.8. Чи прийняло ваше підприємство учнів професійно-технічних навчальних закладів для
навчання чи практики?
1. Так
2. Ні
3. Я не знаю
Q.9. Чи співпрацювало ваше підприємство з будь-яким професійним училищем протягом останніх
12 місяців у будь-якій із цих форм?
Так
Ні
Не знаю
1
2
9
Надання порад щодо вдосконалення навчальної програми
1
2
9
Надання навчальних матеріалів для студентів
1
2
9
Надання навчального обладнання
1
2
9
Надання фінансової допомоги
1
2
9
Інше
Q.10.[Якщо Q.9. = 1] Чи прийняли б ви більшу кількість учнів на практику, якщо витрати на їх зарплату
покриватиме держава?
1. Однозначно так
2. Скоріше ні
3. Скоріше так
4. Однозначно ні
5. Не знаю
Q.11.[Якщо Q.9. = 2] Чи прийняли б ви учнів на практику, якщо витрати на їх зарплату покриватиме
держава?
1. Однозначно так
2. Скоріше так
3. Скоріше ні
4. Однозначно ні
5. Не знаю
Q.12. [якщо Q.8. має принаймні одну відповідь] Чому ви співпрацювали з професійно-технічними
навчальними закладами? Будь ласка, позначте максимум три відповіді
1. Я дуже довго підтримував училище
2. Це інвестиції у якісних робітників у майбутньому
3. Мене попросили представники школи підтримати їх
4. Це покращує імідж роботодавця
5. Інше
6. Я не знаю
Q.13. Чи готові Ви надати місце для виробничої практики для учнів (або безробітних), у наступні 12
місяців?

Так

Ні

Q.14. Чи плануєте ви в наступні 12 місяців співпрацювати з професійно-технічними училищами
вашого регіону у наступних областях?
Yes
No
I don’t
know
дати пораду для удосконалення навчальних програм
1
2
9
надати матеріали для навчання учнів
1
2
9
надати обладнання для навчання
1
2
9
надати грошову допомогу (якщо так – вкажіть суму)
1
2
9
Q.15. Чи хотіли б Ви отримати результати дослідження?

Так  e-mail ________________________

Ні

Q.16. В якій формі Вам зручніше відповідати на питання анкети
Паперовий варіант
Електронний варіант

Ваші зауваження та пропозиції до анкети
____________________________________________________________________________________

