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Чи наймала компанія
працівників цієї професії
протягом останніх 12 місяців

Якщо Ст_ 6 = так
7
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Професії

Так

Протягом 12 місяців

(1) Буде зменшуватись
(2) 0% Відсутній найм
(3) I will rather increase
(4) I will definitiely increase
(5) I don't know

Юристи, економісти, маркетологи, редактори, інженери, технологи, конструктори, аналітики, експерти, консультанти, радники, інструктори, інспектори, наукові працівники, дослідники

Фахівці, службовці, адміністратори, техніки, лаборанти, оператори, асистенти, організатори, секретарі, помічники керівників, касири, бухгалтери

Налагоджувальники, ремонтники, слюсарі, механіки, монтажники, токарі, електрики, електромеханіки та електромонтери, столяри, верстатники, складальники, теслярі, зварники, склярі

Робітники, водії, вантажники, прибиральниці, двірники, охоронники

Інші професії

10

Чи виникали у компанії проблеми з наймом нових
співробітників?

1. Відсутність або недостатня кількість
претендентів
2. Не вистачало необхідного освітнього рівня
3. Бракувало необхідних технічних навичок
Ні
Так
Ні
4.Бракувало вистачало м'яких навичок
5. Очікувана заробітна плата вище, ніж ви
пропонували
6. Бракувало необхідного досвіду
7. Інше
Керівники (директори, начальники, завідувачі, керівники, головні (окрім фахівців) та їх заступники, менеджери(управителі), майстри, бригадири)
№
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Якщо Ст_9 = 3 або 4
11

Якщо Ст_10 = 3 або 4
12

Якщо Ст_9 = 1
13

Якщо Ст_10 = 1
14
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Оціність ймовірність найму нових працівників

Протягом 2 років

(1) Буде зменшуватись
(2) 0% Відсутній найм
(3) I will rather increase
(4) I will definitiely increase
(5) I don't know

Скільки вакансій утвориться у наступні роки Скільки буде скорочено у наступні Чи приймала
ваша
роки
через створення нових робочих місць
компанія
випускників
ПТНЗ
протягом
останніх 12
місяців за
цією
протягом
протягом
професією?
до 2022
до 2022
12 місяців
12 місяців
(1) Так, (2)
Ні, (3) Не
знаю

16
Як Ви оцінюєте якість підготовки випускників
навчальних закладів за даними професіями
(по шкалі від 1 (не задовільно до 5 (відмінно))
6 - Не знаю, 8 - not applied

3

Кількість працівників на
момент опитування

2

Кількість працівників станом на
01.01.2020

1

Якщо Ст_16 = 1 або 2
17
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У якому з наступних напрямків бракувало
підготовки новоприйнятих працівників
(будь-ласка, вкажіть на три найважливіші)
1. Технічні або робочі навички
2. Основні / м'які навички (наприклад, ІТнавички, навички вирішення проблем,
Коментарі / більш конкретні навички
навички роботи в команді)
3. Грамотність / Навички числення
4. Вміння поводити себе/ чемність/
відсутність мотивації (наприклад, погана
робоча етика, пунктуальність, зовнішність,
манери)
5. Інше
6. Нічого з перелічного

