
 

 
 
 

Багато хто мріє про власний бізнес - адже він не тільки приносить 

прибуток, але й дарує відчуття свободи. Однак працювати на себе здатна 

далеко не кожна людина. Пропонуємо вам за допомогою нашого тесту 

визначити - чи зможете ви стати незалежним підприємцем!  

Відповідайте на питання тесту за можливістю швидко, вибираючи той 

варіант відповіді, який здається вам найбільш підходящим. 

 

1. Чи любите ви вирішувати складні завдання?  

А. Ні, я волію робити те, що в мене добре виходить. 

Б. Так, я люблю кидати собі виклик. 

В. Тільки якщо я хоча б приблизно розумію, із чого починати. 

2. Як ви ставитеся до критики? 

А. Якщо мене критикують, я швидко зневіряюся  в себе. 

Б. Критика тільки додатково мотивує мене - мені ще більше хочеться довести 

свою правоту. 

В. Я можу винести помірну дозу критики, не більше того. 

3. Чи любите ви роботу в команді - коли відповідальність ділиться нарівно 

між співробітниками? 

А. Так, це оптимальний варіант для мене. 

Б. Я волію брати на себе й повний контроль, і всю відповідальність.  

В. Я можу брати на себе відповідальність, але тільки коли впевнений в успіху 

справи. 

4.  Чи готові ви ризикнути своїми заощадженнями, вклавши їх у свій бізнес? 

А. Ні, я боюся ризикованих інвестицій. 



Б. Так, у мене є спеціальний грошовий резерв, і я готовий їх вкласти у свою 

справу. 

В. Тільки якщо сума буде не занадто великою, щоб не похитнути мою 

фінансову стабільність. 

5. Що приваблює вас найбільше в можливості працювати на себе? 

А. Те, що не потрібно буде рано вставати та носити офісні костюми. 

Б. Свобода дій.  

В. Те, що я зможу займатися улюбленою справою. 

6. Вас не хвилює те, що, будуючи свій бізнес, ви тим самим ставите хрест на 

кар'єрі у великій чужій компанії, а самі можете назавжди залишитися 

дрібним підприємцем? 

А. Хвилює - мені подобається відчувати себе гвинтиком у великій машині. 

Б. Ні. Якщо захочу - то зможу й свій бізнес перетворити на велику компанію. 

В. Іноді це мене турбує, але це скоріше тимчасове явище. 

7. Ви терплячі, коли мова йде про одержання бажаного результату? 

А. Так, я здатний терпляче чекати.  

Б. Ні, мені хочеться відразу ж бачити хоч які-небудь плоди моїх зусиль.  

В. Тільки якщо результат того вартий. 

 

Підведіть підсумки: 

Якщо у вас переважають відповіді "А" - це означає, що з великою 

часткою ймовірності підприємця з вас не вийде. Вам більше за смаком 

працювати під чужим керівництвом, ви комфортно відчуваєте себе в ролі 

виконавця, який не несе ніякої серйозної відповідальності. У цьому немає 

нічого поганого - адже успішну кар'єру можна побудувати й у чужому бізнесі. 

Якщо у вас найбільше відповідей "Б" - виходить, ви природжений 

підприємець. Працювати на себе, у зручному для вас режимі, нести повну 

відповідальність за свої дії - ось те, до чого ви прагнете. Якщо у вас уже є гарна 

ідея для бізнесу - не відкладайте її в довгий ящик, а негайно приступайте до 

реалізації! 



Якщо ж у вас найбільша кількість відповідей "В" - це може значити, 

що ви не впевнені в собі. Вам хотілося б працювати на себе, але ви не готові 

ризикувати. Втім, це може допомогти вам у роботі підприємця - адже ваша 

обачність не дозволить вам затівати сумнівні починання. Може бути, вам варто 

довідатися побільше про те, що значить працювати на себе - це допоможе вам 

позбутися ваших страхів. 


