
ЖІНОЧЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЛЬВІВЩИНИ 
Опитування проводиться з метою дослідження особливостей та потреб розвитку жіночого 
підприємництва Львівської області. Із результатами дослідження можна буде ознайомитись з 
липня цього року на сайті Львівської торгово‑промислової палати www.lcci.com.ua. Їх також 
буде враховано до Стратегії розвитку організації на 2019‑2023.

1. Чи займаєтесь Ви підприємницькою діяльністю?

 � ТАК (перехід до пункту № 6)      
 � НІ 

2. Чи хотіли б відкрити власну справу?

 � ТАК       
 � НІ, бо   

(перехід до пункту № 14)

3. Що перешкоджає зайнятися бізнесом (підкресліть не більше трьох відповідей)?

 � Власна нерішучість 
 � Брак досвіду 
 � Брак відповідних знань 
 � Нерозуміння зі сторони членів сім’ї/родини 
 � Нерозуміння цільової аудиторії, для якої хотіла б працювати 
 � Незнання юридичних моментів оформлення та оптимізації податків 
 � Брак коштів на старт 
 � Брак часу 
 � Інше, вкажіть що  

4. Якщо б Ви відкривали власну справу, це було б:

 � Виготовлення товарів 
 � Послуги 
 � Інше, вкажіть що  

5. Я хотіла б власну справу як:

 � Самозайнята особа, 
 � Фізична‑особа підприємець 
 � Підприємець, який має штат 
 � Як ТзОВ 
 � Партнерство з однодумцями 

(Після відповіді на це запитання – перехід до п. 14) 

6. Яка організаційно-правова форма Вашого бізнесу:

 � Індивідуальна підприємницька діяльність 
 � Сімейний бізнес 
 � Партнерство 
 � ТзОВ 
 � Важко відповісти 
 � Інше, вкажіть що   

7. Як Ви охарактеризуєте величину Вашого бізнесу?

 � Великий бізнес 
 � Середній бізнес 
 � Малий бізнес 
 � Важко відповісти 
 � Інше, вкажіть що  

8. Чи є у Вас компаньйони (співвласники)?

 � Так, жінки, 
 � Так, чоловіки, 
 � Так, жінки та чоловіки 
 � Ні  



9. Як створювалось Ваше підприємство?

 � Як сімейний бізнес 
 � За моєю ініціативою 
 � Придбано, як підприємство, що вже працювало на ринку 
 � Важко відповісти 
 � Інше, вкажіть що саме   

10. Де знаходиться Ваш бізнес?

 � В орендованому приміщенні (офісні центри, держустанови) 
 � У торгових рядах 
 � На вулиці 
 � Вдома 
 � Інше, вкажіть що саме   

11. Чого саме не вистачає для подальшого розвитку (зазначте, все необхідне)?

 � Ринків збуту 
 � Фінансування 
 � Працівників 
 � Знань, вкажіть за якими напрямками   
 � Надійних партнерів 
 � Інше, вкажіть що  

12. Що для вас стало мотивом відкрити власну справу?

 � Особисте знайомство з людиною, що відкрила власну справу 
 � Цінність підприємництва для розвитку кар’єри 
 � Престиж у суспільстві 
 � Відчуття невдоволення досягнутим 
 � Слідування до високих стандартів життя 
 � Звільнення 
 � Необхідність заробляти більше 
 � Інше, вкажіть що   

13. З якими труднощами, на Вашу думку, зіштовхуються жінки-підприємниці?

 � Завищений контроль зі сторони контролюючих органів 
 � Мінливість зовнішнього середовища 
 � Недостатній оборотний капітал 
 � Відсутність підтримки зі сторони органів місцевого врядування 
 � ₴ендерні стереотипи 
 � Недостатній досвід роботи, брак знань та практичних навиків 
 � Складність суміщення підприємницької діяльності та сімейних обов’язків 
 � Жорстка конкуренція 
 � Недовіра до економічних змін, що відбуваються в країні 
 � Важко відповісти 
 � Інше, вкажіть що  

14. Вкажіть будь ласка Ваш вік   

15. Ваш сімейний стан? 

 � Одружена
 � Неодружена 

16. ЩИРО ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ПІДТРИМКУ!

Якщо Ви хочете отримати результати особисто – вкажіть будь ласка Вашу електронну пошту  

  

www.lcci.com.ua


