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Список скорочень 

ТОВ – товариство з обмеженою відповідальністю  

МУП – маркетингова управлінська проблема  

ННК – найбільш небезпечні конкуренти 

ЦА – цільова аудиторія  

ВВІ – внутрішня вторинна інформація 

ЗВІ – зовнішня вторинна інформація  

МД – маркетингове дослідження 

РРО – реєстратор розрахункових операцій (касовий апарат з фіскальними 

функціями) 

ТЕБ – техногенно-екологічна безпека  

НС – надзвичайна ситуація 

 



З 1 жовтня 2020 року обов'язково використовувати касові апарати РРО, 

запровадити електронний чек, зобов'язані так звані "групи ризику" до яких належить 

сфера реалізації товарів (надання послуг) через мережу Інтернет. Щодо інших видів 

діяльності, залежно від категорії платника податків, касові апарати мають з'явитися в 

нього від серпня 2020 року до квітня 2021. Про це свідчить Закон України № 129-IX від 

20 жовтня 2019 року «Про внесення змін до Податкового кодексу щодо детінізації 

розрахунків у сфері торгівлі і послуг». В разі порушення вимог зростуть розміри 

штрафів для бізнесу. Це істотно вплине на діяльність конкурентів на ринку японської 

кухні, адже не кожен буде в змозі забезпечити використання касових апаратів РРО. Це 

значно скоротить їх прибуток чи навіть сприятиме припиненню діяльності. [3] 

З 1 лютого 2020 року ввійшла  в дію програма з підтримки малого і середнього 

підприємництва.  Вона «передбачає доступне кредитування для підприємців на суму 

до 1,5 млн грн. терміном до 5 років. При цьому ставка за такими кредитами складе 5% 

річних, якщо виручка компанії складає до 25 млн грн і буде створено щонайменше 2 

робочих місця. Якщо підприємець, виручка якого менше 25 млн грн не планує 

створювати нових робочих місць, ставка складе 7% (але за кожного нового працівника 

знизиться на 0,5%). Для бізнесу з виручкою від 25 млн грн до 50 млн грн ставка за 

пільговими кредитами складе 9% річних»[4]. Цей фактор сприятиме збільшенню 

кількості малих та середніх підприємств на ринку, стане більш поширеним формат 

«take away food» (їжа на виніс) та онлайн-ресторани з доставкою їжі за адресою.  

 

https://ips.ligazakon.net/document/view/t190129?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress01&_ga=2.56039144.2114483199.1588159864-127485053.1586946259


За останні 10 років динаміка росту (зображено на рис.2.2) та кількість 

авіакомпаній на українського ринку пасажирських перевезень не була однорідною. 

 

Рисунок 2.2 – Динаміка ринку пасажирських авіаперевезень в Україні 2010-2019рр. 

[10] 

У 2015-2016 роках спостерігалось зростання пасажиропотоку в аеропортах 

України. У 2017 році порівняно з 2016 кількість пасажирів на внутрішніх рейсах 

збільшилася на 18%, а на міжнародних – на 29%. Протягом 2017 року здійснювали 

польоти 18 вітчизняних авіакомпаній. Регулярні рейси між Україною та іншими 

країнами здійснювали 10 українських авіаперевізників та 29 іноземних (серед нових: 

Ernest SpA з Італії, Qatar Airways з Катару та Kish Air з Ірану), але українські компанії 

перевезли 5837,5 тис. пасажирів, а іноземні – 4975,8 тис. пасажирів [10]. Ситуація 

змінилась після набуття чинності 11 червня 2017 року безвізового режиму України з 

Європейським Союзом [23], адже після цього на ринку пасажирських авіаперевезень 

України відкрилися нові вітчизняні авіакомпанії, вийшли на ринок іноземні,  більшість 

яких працюють за лоукост бізнес-моделлю, та попит серед населення України на 

авіаперевезення збільшився.  Наприклад, 23 березня 2018 року найбільший лоукостер 

Європи Ryanair виступили з офіційною заявою про початок польотів в Україні з 31 

жовтня 2018 року [41]. За словами президента та генерального директора AirBaltic 

Мартіна Гаусса: «Зростання було дуже швидким, особливо у другорядних аеропортах. 



Це не могли не помітити європейські перевізники. Багато з них запускають рейси в 

Україну…Темпи зростання пропозиції на українському ринку залишаться високими, 

проте їх потрібно поступово сповільнювати, враховуючи, що попит не безмежний» 

[42]. Крім того у світі з’явився глобальний тренд зміни системи продажу послуг 

авіаперевезення на «гібридну» модель з елементами лоукост [43]. Серед вітчизняних 

авіаперевізників розпочав здійснювати свої польоти 21 травня 2018 року молодий 

український лоукстер SkyUp Airlines. За два роки компанія значно розширила польотну 

програму.  

У 2019 році порівняно з 2018 кількість пасажирів, що скористались послугами 

вітчизняних авіакомпаній, збільшилась на 9,4%. Лідерами пасажирських 

авіаперевезень серед вітчизняних компаній стали авіакомпанії Міжнародні авіалінії 

України, SkyUp, Azur Air Ukraine Airlines, Windrose та Буковина. Пасажирські 

перевезення даними авіаперевізниками склали 97% від загальних обсягів перевезень 

українськими авіакомпаніями [10]. 

За обсягами здійснених польотів у 2019 році лідерами є: вітчизняна авіакомпанія 

Міжнародні авіалінії України, що здійснила 58772 польоти (менше на 4,7% за 

попередній рік), Turkish Airlines (Туреччина) – 33716 (+12,5 %), Wizz Air 

Hungary(Угорщина) – 20944 (+37,3 %), Belavia (Білорусь) – 18629 (+16,4 %), LOT 

(Польща) – 18449 (+16,7 %), SkyUp Airlines (Україна) – 10631 (+340,9 %), Windrose 

(Україна) – 10185 (+9,5 %), Ryanair (Ірландія) – 9295 (+437,9 %), Azur Air Ukraine 

Airlines (Україна) – 7229 (+48,8 %), Qatar Airways (Катар) – 5893 (+26,1 %) (зображено 

на рис.2.3). Лідером за відсотком зростання кількості польотів в Україні серед 

іноземних компаній є Ryanair (+437,9 %), а серед вітчизняних – SkyUp Airlines (+340,9 

%) [44]. МАУ, що є лідером, почала втрачати свою частку ринку (кількість польотів 

зменшилась на 4,7% за 2019 рік порівняно з 2018), оскільки важко конкурувати з 

нижчими цінами лоукостерів. Тому «класична» авіакомпанія почала вводити лоукост-

тарифи з додатковими обмеженнями, а також знижувати ціни на авіаквитки 

міжнародних рейсів, щоб конкурувати на ринку [45]. 



 

Рисунок 2.3 – Топ 10 авіакомпаній за кількістю польотів у 2019 році в  Україні [44] 

Також у 2019 році на українському ринку продовжували розширювати карти 

польотів іноземні авіакомпанії. Їхніми послугами скористались 9422,5 тис. пасажирів, 

що на 37,4% більше за показник 2018 року та складає 57% від загальних обсягів 

регулярних міжнародних пасажирських перевезень [10]. Тобто ми можемо 

спостерігати, що частка перевезень у інші країни літаками іноземних компаній більша 

за частку перевезень українськими. На ринку пасажирського авіаперевезення в Україні 

регулярні рейси виконують 40 іноземних авіакомпаній, серед них чотири нові – 

австрійська авіакомпанія Laudamotion, французька Aigle Azur, ізраїльська Israir 

Airlines та норвезька Scandinavian Airlines System. Протягом року іноземними 

авіаперевізниками було відкрито 29 нових маршрутів, з них 21 новий маршрут - 

авіакомпаніями Ryanair та Wizz Air Hungary [10]. 

На основі вище проведеного аналізу ринок пасажирських авіаперевезень 

України можна назвати ринком із монополістичною конкуренцією (зображено на 

рис.2.4). Бар’єри входу залишаються високими, оскільки, щоб вийти на даний ринок 

авіакомпанії повинні мати значні фінансові ресурси для відкриття, отримати 

відповідну ліцензію на діяльність, право експлуатації певної повітряної лінії, мають 

відповідати низці технічних вимог тощо.  



 

Рисунок 2.4 – Частки ринку авіакомпаній на ринку пасажирських авіаперевезень в 

Україні на 2019 рік [44] 

Прогнозувалось і подальше зростання попиту та пропозиції на ринку, але у 

грудні минулого року в китайському місті Ухань вперше зафіксовано новий вид 

коронавірусу COVID-19, який швидкими темпами поширювався по всьому світу. 

Попит стрімко падав. На сьогоднішній день всього у світі зареєстрували понад 5,7 млн 

випадків (на 28.05.2020) зараження даним видом коронавірусу у різних країнах, але 

кількість хворих продовжує зростати [35]. Саме тому більшість країн світу почали 

закривати свої кордони на в’їзд та виїзд будь-яким видом транспортом, окрім 

спеціальних рейсів.  

За січень – березень 2020 року обсяги пасажирських перевезень українських 

авіакомпаній зменшились порівняно з відповідним періодом минулого року на 17,3% 

та склали 1953,8 тис. пасажирів, у тому числі міжнародні – на 17,1% та склали 1757 

тис. пасажирів. Упродовж січня – березня 2020 року українськими авіакомпаніями 

виконано 16,9 тис. комерційних рейсів (скорочення порівняно аналогічним періодом 

минулого року – на 16,3%), міжнародних – 14,2 тисяч (скорочення – на 14,5%) [46]. А 

з 28 березня Україна також повністю закрила кордон і перекрила всі пасажирські 

перевезення [25]. Дані обмеження практично зупинили авіаперевезення пасажирів. 

Багато авіакомпаній у світі банкрутують, оскільки не виконують рейсів, а фінансових 

ресурсів не вистачило, щоб «втриматись».  

Нещодавно в ефірі 24 каналу міністр інфраструктури України Владислав 

Криклій сказав: «Повернутися до докризового режиму ... особливо в галузі авіації, наші 



прогнози - для цього буде потрібно ще додатково два роки» [47]. Окрім того в інтерв'ю 

агентству «Інтерфакс-Україна» від заявив про фінансову допомогу чотирьом 

українським авіакомпаніям: «Наразі всі авіаперевізники, а це не лише SkyUp і МАУ, 

але також Роза вітрів та Азур, готують документи на компенсацію відповідно до 

виконаних рейсів» [48] 

Ми проаналізували фактори мезосередовища авіакомпанії. Сформуємо зведену 

таблицю факторів мезосередовища (див. табл.2.2). 

Таблиця 2.2 – Фактори мезосередовища 

№  

з/п 

Фактор Загроза Можливість 

1 Високі бар’єри входу на ринку 

авіаперевезень в Україні 

 Мала ймовірність 

появи нових 

конкурентів 

2 Загострення конкуренції на 

ринку пасажирських перевезень 

через вхід іноземних компаній 

Витіснення 

конкурентами з 

ринку 

Втрата 

монополістичного 

становища МАУ 

3 Тренд серед авіакомпаній на 

використання системи продажу 

за лоукост-моделлю 

Запекла цінова 

конкуренція 

Послаблення ринкової 

влади зі сторони 

«класичних» 

авіакомпаній 

 

Проаналізувавши фактори мезосередовища ми виділили декілька загроз та 

можливостей для авіакомпанії SkyUp. Пізніше вони будуть враховані у SWOT-аналіз. 

 



Підведемо підсумки проаналізованих сильних та слабких сторін підприємства, 

можливостей та загроз і викладемо отримані результати у таблиці SWOT-аналізу 

(таблиця 3.1). 

 

Таблиця 3.1 – SWOT-аналіз 

S W 

− Лідер ринку серед вітчизняних 

виробників контрасних 

лікарських засобів  

− Позитивний досвід розробки та 

випуску контрастних лікарських 

засобів 

− Висока якість продукції та 

відповідність європейським 

вимогам до виробництва (ISO, 

GMP)  

− Високий імідж виробника та 

ефективна робота з клієнтами 

− Наявність власних лабораторій та 

фабрики для виготовлення 

власних субстанцій для нових 

КЛЗ 

− Наявність готових до 

інфестування фінансових 

ресурсів компанії 

- Низька питома вага 

виробництва оригінальних 

препаратів  

- Переважання частки  

іноземних контрасних 

препаратів на ринку України 

та наявність в їх асортименті 

нейонних йодовмістних КЛЗ 

- Залежність від постачальників 

сировини 

- Залежність від 

дистриб’юторів 

- Відсутність у асортименті 

нейонних йодовмістних КЛЗ: 

йодиксанол та йопромід 

O T 

− Ріст фармацевтичного ринку 

− Відсутність вітчизняних аналогів 

нейонних йодовмістних 

контрастних препартів 

− Імпортозаміщення в державних 

закупках препаратів 

− Державна програма реімбуксації 

− Договір про доступ між МОЗ та 

фармацевтичною компанією 

− Розробки для фармгалузі за 

фінансової підтримки держави 

− Інтеграційні процеси з ЄС 

− Цінові регулятори з 

встановленням мінімальної 

ціни на препарати, нижче 

рівня рентабельності  

− Відсутність правового поля 

для виведення на ринок 

перших генериків 

українського виробництва 

(положення Болар) 

− Інфляція та нестабільність 

української гривні 

− Додатковий 5-річний термін 

патентного захисту 

оригінальних ліків 



Продовження таблиці 3.1 

O T 
 − Суперечливість податкового 

законодавства України, щодо 

фармацевтичного ринку 

− Відсутність визнання 

українських сертифікатів GMP 

ті реєстраційних посвідчень 

лікарських засобів іншими 

країнами  

− Низький рівень довіри 

населення до вітчизняних ліків 

− Вразливість банківської 

системи України 

− Військові дії на сході та 

анексія Криму 

 

 



Проаналізувавши середовище авіакомпанії SkyUp та визначивши маркетингову 

управлінську проблему можемо стверджувати, що компанії потрібно розширювати 

товарний асортимент. Тобто потрібно визначити нові напрями перельоту 

міжнародними регулярними рейсами за кордон. 

Г. Армстронг та Ф. Котлер конкретизували поняття «товарний асортимент», а 

саме: «це група товарів, тісно пов’язаних між собою схожістю принципів 

функціонування, продажем одним й тим самим групам покупців, реалізацією через 

аналогічні канали збуту або належністю до одного й того самого діапазону цін» [60]. 

Існує чотири способи розширення асортименту: досягнення більшої або меншої 

гармонійності товарів різних асортиментних груп; створення нових асортиментних 

груп; розширення вже наявних асортиментних груп; збільшення варіації наявного 

товару [61]. 

Розширити асортимент підприємства можна шляхом диференціації та 

диверсифікації. Диференціація полягає в наданні певних характеристик товару, що 

буде відрізняти його від товарів конкурентів [62]. Диверсифікація полягає у введені 

нових товарів, які можуть бути схожі на ті, що випускались компанією раніше, або 

повністю відрізняються [63]. Для авіакомпанії SkyUp доцільним є розширення 

асортименту за рахунок диверсифікації (відкриття нових напрямків перельоту 

регулярними та чартерними рейсами), тому що диференціація передбачає для 

авіаперевізників добавлення різних послуг, щоб збільшити конкурентоспроможність, 

підвищити привабливість послуги, створити переваги для споживачів, а компанія 

SkyUp використовує систему продажу за лоукост-моделлю, де споживач купує 

стандартний товар, а всі додаткові послуги має змогу самостійно докупити. Тобто не 

сильно враховуються особливості окремих ринків або сегментів ринку, як у класичних 

авіакомпаній, для яких диференціація є важливою. 

Для того, щоб здійснити диверсифікацію асортименту для авіакомпанії SkyUp є 

доцільним оцінити туристичну привабливість країн. Дані оцінки необхідні, щоб 

зрозуміти, які країни варто розглядати для здійснення дослідження. Воно передбачає 

дослідження багатьох факторів: екологічні, політичні, економічні, соціальні, культурні 

й інфраструктури [64].  

Оцінка туристичної привабливості може проводитись різними методами, але для 

вирішення маркетингової управлінської проблеми компанії SkyUp можливо 

застосувати два методи: 

• метод сум; 

• метод середньої арифметичної [64].   

Сутністю методу сум є «отримання інтегральної рейтингової оцінки шляхом 

сумування відношень усіх вихідних показників до їх базових значень, тобто 

стандартизованих у певний спосіб показників» [64].  А сутністю методу середньої 

арифметичної – «отримання інтегральної рейтингової оцінки шляхом простого 



усереднення стандартизованих значень показників туристичної діяльності в регіоні: 

середня арифметична проста, середня арифметична із урахуванням вагомості, середня 

арифметична зважена» [64]. Перший метод має недолік у важкості обрання базового 

показника, тому ми оцінимо туристичну привабливість за другим методом (середньої 

арифметичної). 

Наступним етапом є обрання підходу до розширення асортименту. Перший підхід 

полягає в аналізі взаємозалежного попиту на основі кореляції, що передбачає 

здійснення дослідження за допомогою кореляційно-регресивного аналізу [65]. Можна 

виділити недолік даного підходу: не бере до уваги конкурентне середовище. 

Другим підходом є формування перспективного варіанту товарного асортименту, 

тобто переліку пропонованих товарів, які проранжовані за певним показником та 

мають найвищі позиції в рейтингу при заданих певних обмежень. «Варіанти товарного 

асортименту формуються шляхом послідовного ранжування номенклатурних позицій 

за обраними економічними характеристиками і водночас складання значень цих 

характеристик для умов обмежень, що задаються» [66] 

Найбільш доцільним для вирішення маркетингової управлінської проблеми 

авіакомпанії SkyUp  буде другий підхід розширення асортименту, адже перший 

найкраще підходить для підприємств, що лише «виходять» на ринок та формують 

асортимент. Для авіаперевізника він є невигідним та його важко реалізувати, адже 

потрібно буде витратити значні фінансові ресурси для тестування на ринку 

авіаперевезень (напрямки можуть не користуватись попитом) та багато часу для 

отримання відповідних ліцензій, сертифікатів на відкриття напрямків. Авіакомпанії 

SkyUp потрібно спершу визначити напрямки, які будуть найбільш прибуткові та 

одночасно найпривабливіші для споживачів, а потім додавати їх у асортимент 

компанії, щоб гарантовано мати прибуток. Тому буде використано другий підхід 

розширення асортименту, для якого потрібно: 

• задати певні величини обмежень; 

• здійснити ранжування пропонованих товарів за економічними характеристиками 

(ціна тощо) до того моменту, поки зростаюче сумарне значення певної характеристики 

по пропонованим товаром не перевищить задане обмеження; 

• визначити значення економічних характеристик по всім товарам, що не 

«перейшли»  задані обмеження; 

• як результат, формується список товарів, що буде включено до асортименту [66]. 

Отже, використовуючи метод середньої арифметичної для оцінку туристичної 

привабливості та підхід формування перспективного варіанту товарного асортименту 

дасть змогу авіакомпанії SkyUp виокремити найприбутковіші напрямки перельотів 

регулярними рейсами за кордон. Для того, щоб отримати необхідну інформацію для 

вирішення даної маркетингової управлінської проблеми потрібно буде здійснити 

кабінетні дослідження та опитування споживачів. 

  



Проаналізувавши маркетингове середовище компанії «Ninja Sushi» та 

визначивши маркетингову управлінську проблему, що виникла, необхідно детально 

сформулювати ціль маркетингового дослідження, його завдання, об’єкти, суб’єкти, 

предмет та границі дослідження.  

Об’єкт дослідження – ринок японської кухні в Україні. 

Суб’єкти дослідження – компанії, що виготовляють та самостійно доставляють 

страви японської кухні, покупці (кінцеві споживачі), компанія  «Ninja Sushi». 

Предмет дослідження – визначення найпривабливішого міста України на ринку 

японської кухні. 

Границі дослідження:   

➢ Часові: дослідження плануються проводитися протягом 42 днів, у червні-

липні 2020 року;  

➢ Географічні: вся територія України; 

➢ Продуктова лінія: весь асортимент компанії «Ninja Sushi» та її конкурентів 

(роли, суші, сети, напої тощо). 

Врахувавши вище наведену інформацію, сформулюємо ціль 

маркетингового дослідження – вибір найпривабливішого міста для відкриття 

нового представництва компанії «Ninja Sushi» в Україні.  

Завдання МД : 

1. Аналіз ємності ринку, структури та динаміки попиту за регіонами (обсяг 

попиту, визначити чи зростаючий чи падаючий ринок, оцінити перспективи 

розвитку ринку); 

2. Дослідження та аналіз конкуренції на ринку по регіонах (кількість конкурентів, 

переваги та недоліки головних конкурентів, їх частка ринку); 

3. Визначити критерії вибору товару споживачами; 

4. Вияснити ставлення споживачів до конкурентів у містах; 

5. Аналіз власних ресурсів з метою виходу на ринки обраних міст. 



Для більш точного розуміння завдань маркетингового дослідження, деталізуємо 

їх шляхом розроблення для кожного завдання блоку пошукових питань, тобто список 

запитань, відповіді на які є необхідними для досягнення мети дослідження та 

вирішення маркетингової управлінської проблеми. Щоб розуміти формат 

представлення та спосіб отримання даних визначимо для кожного пошукового питання 

джерело, метод збору та спосіб представлення інформації (Див. табл. 5.1). 

 

Таблиця 5.1 - Завдання дослідження 

№ Завдання 

дослідженн

я 

Пошукові 

питання 

Джерело 

інформаці

ї 

Методи 

отриман

ня 

Формат 

отриманої 

інформації 

1 Аналіз 

ємності 

ринку, 

структури та 

динаміки 

попиту за 

регіонами 

Скільки 

споживачів на 

ринку японської 

кухні у містах 

України? 

Споживачі 

 

Опитуван

ня 

Відсоток 

відвідувачів 

ресторанів та 

клієнтів сервісів 

доставки страв 

японської кухні до 

загальної 

чисельності 

населення України. 

 

Визначити чи 

зростаючий ринок 

чи падаючий ( 

аналіз показників 

за останні 10 років) 

 

Зовнішня 

вторинна 

інформація 

Кабінетні 

досліджен

ня 

Графік динаміки 

ринку японської 

кухні за останні 10 

років. 

Оцінка майбутніх 

перспектив 

розвитку ринку 

(створення 

прогнозів на 5 

років) 

Зовнішня 

вторинна 

інформація 

Кабінетні 

досліджен

ня 

1.Графік динаміки 

попиту на наступні 

5 років; 

2.Перелік формату 

ресторанів 

японської кухні, які 

будуть популярні 

(стаціонарні, 

доставка,на виніс 

тощо) 

 

 

 



 

 

Продовження таблиці 5.1 

№ Завдання 

дослідженн

я 

Пошукові 

питання 

Джерело 

інформаці

ї 

Методи 

отриман

ня 

Формат 

отриманої 

інформації 

2 Дослідженн

я та аналіз 

конкуренції у 

регіонах 

Скільки 

конкурентів на 

ринку японської 

кухні у містах? 

Споживачі Опитуванн

я 
Числовий показник 

кількості ресторанів 

японської кухні по 

регіонам України. 

Які конкуренти є 

найбільш 

небезпечними? 

Зовнішня 

вторинна 

інформація 

Кабінетні 

досліджен

н 

я 

1.Таблиця, у якій 

наведений перелік 

компаній-

конкурентів, які є 

схожими за 

концепцією, 

форматом тощо. 

2.Кругова діаграма з 

відображенням 

відсотків часток 

ринку ННК. 

Які переваги та 

недоліки ННК в 

порівнянні з Ninja 

Sushi в даних 

регіонах? 

Зовнішня 

вторинна 

інформація 

Кабінетні 

досліджен

н 

я 

Список переваг та 

недоліків компаній-

конкурентів, який 

проранжований від 

більш важливого до 

менш важливого. 

3 Визначити 

критерії вибору 

товару 

споживачами 

по регіонам 

Які критерії 

вибору 

споживачами 

товару ресторанів 

японської кухні в 

різних містах? 

Споживачі Опитуван

ня 

Проранжований 

список 

характеристик 

товару від більш 

важливих до менш 

важливих(по 

різним регіонам 

окремо). 

Чи пропозиція 

Ninja Sushi 

відповідає 

визначеним 

критеріям 

вибору?  

Зовнішня 

вторинна 

інформація 

Кабінетні 

досліджен

ня 

Відповідає/не 

відповідає. Перелік 

переваг та 

недоліків у 

порівнянні з 

конкурентами. 

 



 

Продовження таблиці 5.1 

№ Завдання 

досліджен

ня 

Пошукові питання Джерело 

інформації 

Методи 

отриманн

я 

Формат отриманої 

інформації 

4 Вияснити 

ставлення 

споживачів до 

конкурентів у 

містах 

Яке відношення 

клієнтів до 

конкурентів?  

Споживачі Опитуванн

я 

Перелік недоліків та 

переваг товарів 

конкурентів. Бальна 

система оцінки товару 

конкурентів (кількість 

покупців, що дали 5-

ку/4-ку/…1) 

Чи задоволені 

клієнти 

пропозицією 

конкурентів? 

Споживачі Опитуванн

я 

Бальна система оцінки 

задоволеності (% 

покупців для кожного 

конкурента: 

задоволений/50:50/ не 

задоволений) 

Яка кількість 

споживачів згодна 

купувати продукцію 

Ninja Sushi? 

Споживачі Опитуванн

я 
% споживачів від усіх 

потенційних клієнтів в 

даному місті. 

5 Аналіз 

власних 

ресурсів з 

метою 

виходу на 

ринки 

обраних 

міст 

Чи достатньо 

забезпечена 

компанія 

кваліфікованим

и кадрами? 

Внутрішня 

вторинна 

інформація 

Кабінетні 

дослідження 
Розрахунок кількість 

персоналу, які можуть 

бути задіяні в процесі, 

витрати на кадри. 

Яка кількість 

сировини, 

матеріально-

технічних 

запасів 

необхідна для 

виходу в нове 

місто? 

Зовнішня та 

внутрішня 

вторинна 

інформація 

Кабінетні 

дослідженн 

я 

Розрахунок необхідної 

кількості сировини, 

матеріально-технічних 

запасів в одиницях 

об’єму та грошових 

одиницях. 

Які витрати 

понесе компанія 

на побудову 

транспортно-

логістичної 

системи в 

обраному місті?  

Зовнішня 

вторинна 

інформація 

Кабінетні 

дослідженн 

я 

Розрахунок витрат на 

доставку  товарів до 

споживача, витрати на 

постачання продуктів 

від постачальника до 

кухні ресторану. 

 



Для того, щоб визначити найпривабливіші напрямки перельотів регулярними 

рейсами для авіакомпанії SkyUp пропоную розглянути розроблений хіт дослідження: 

1. Скласти список з 30 країн, які є найбільш привабливі серед туристів у світі. 

2. Оцінити ємність ринку та структуру попиту в Україні. 

3. Знайти матеріали, які розповідають про кожну країну (коротка інформація) та 

показують її (фото) та розробити анкету для опитування включаючи матеріали. 

В анкеті повинно бути задане обов’язково питання «Оберіть населений пункт, в 

якому Ви проживаєте/до якого Вам найближче» і представити варіанти 

відповідей міст, з яких авіакомпанія SkyUp здійснює польоти: Київ, Запоріжжя, 

Одеса, Харків і Львів. 

4. Здійснити опитування українців щодо того, куди б вони хотіли полетіти з 

представленого списку країн (можливо обирати не більше 7 країн), та яку 

максимальну ціну вони б заплатили за переліт в одну сторону в дану країну.  

5. Відповідно до попередніх результатів відібрати по 7 найпривабливіших країн 

для кожного міста, де представлена авіакомпанія SkyUp. 

6. Оцінити ємність ринку та структуру попиту в даних країнах. 

7. Скласти список великих міст обраних найпривабливіших країн, в районі яких 

знаходяться хоч один аеропорт та відкинути ті міста, до яких авіакомпанія SkyUp 

здійснює регулярні рейси з певних міст України. 

8. Дослідити конкурентів, що здійснюють перельоти до даних міст з України 

регулярними рейсами (кількість конкурентів, їх частки ринку, сильні та слабкі 

сторони, ціни на дані напрямки та послуги, які включають у квиток на переліт), 

якщо вони є. 

9. Розрахувати загальні витрати, що можуть бути пов’язані з відкриттям даних 

напрямків перельоту, наприклад, літаком Boeing 737-800 NG на 189 місць з 

кожного міста України, де його напрям входить до списку найпривабливіших. 

Наприклад, якщо Мюнхен є одночасно привабливим містом для населення Києва 

та Одеси, то розраховується собівартість окремо з Києва та окремо з Одеси. 



10. На основі попередніх даних розрахувати можливу собівартість одного квитка 

перельоту за кожним напрямком (місто-місто).  

11. Скласти для кожного міста, де здійснює компанія польоти, свій список у порядку 

зменшення тих напрямків, у яких буде різниця між собівартістю квитка та 

можливою ціною, які споживачі готові заплатити за тими ж напрямками 

перельотів, найбільша.  

12. Напрямки, у яких різниця ≤ 0 у списках по кожному місту, відкинути та 

сформувати список тих напрямків, де різниця > 0 (від найбільшого до 

найменшого) по кожному місті. 

13. Взяти нові списки міст (12 пункт ходу дослідження) та скласти для кожного 

міста, де здійснює компанія польоти, свій список у порядку зменшення тих 

напрямків, у яких буде різниця між собівартістю квитка та середніми цінами 

конкурентів за тими ж напрямками найбільша. 

14. Напрямки, у яких різниця ≤ 0 у списках по кожному місту розглянути зрівнявши 

послуги, які включають конкуренти у квиток, та послуги, які включає SkyUp, а 

також зрівняти сильні та слабкі сторони. Наприклад, сильна сторона компанії 

може перекрити сильну або слабку сторону конкурента, може в білет конкурента 

не включатись послуга, що SkyUp додає в білет тощо.  Прибрати ті напрямки, 

для яких все ж різниця буде ≤ 0, зі списків по кожному місту, де здійснює 

компанія польоти. 

15. Врахувати отриманні показники ємності попиту на ринку пасажирських 

авіаперевезень України та інших країн (якщо пасажиропотік зменшується 

протягом останніх років та прогнозується, що буде зменшуватись, то можливо 

не є доцільним відкриття того чи іншого напряму) на кінцевий список. 

16. Представити кінцевий список найпривабливіших напрямків (місто України – 

місто за кордоном) перельоту літаками для здійснення регулярних рейсів за 

кордон для компанії SkyUp. 

У ході дослідження потрібно перевірити певні гіпотези. 

Н1: ринок пасажирських авіаперевезень в Україні досягне тих показників на 

лютий 2021 року, що були до початку пандемії коронавірусу. Гіпотеза буде 



спростована, якщо по прогнозам показники пасажирських авіаперевезень на лютий 

2021 року будуть < за показники лютого 2020 року. 

Н2: ринок пасажирських авіаперевезень в обраних пізніше країнах досягне тих 

показників на людий 2021 року, що були до початку пандемії коронавірусу. Гіпотеза 

буде спростована, якщо по прогнозам показники пасажирських авіаперевезень на 

лютий 2021 року будуть < за показники лютого 2020 року. 

 



Які країни є найбільш привабливі для туристів світу? 

Дане пошукове питання є важливим та доцільним, щоб потім сформувати 

пропозицію вибору для українців у опитуванні та буде початком у здійснені нашого 

дослідження. Здійснимо кабінетне дослідження та буде зібрана вторинна інформація, 

а саме дані The World Tourism Organization [67] та звіт Світового економічного форуму 

за 2019 рік [39]. Потрібно буде обрати оптимальну кількість країн зі списку, у даному 

випадку буде обрано 30, для формування анкети. Спочатку буде відібрано топ-50 країн 

за даними The World Tourism Organization, що є найпривабливішими країнами для 

туризму (відібрані країни повинні знаходитись у Євразії та Африці), до кожної країни 

присвоїмо певний бал від 50 до 1, що не повторюється: той, хто на першому місці, 

отримає 50 балів, на другому – 49 балів, …, на останньому – 1 бал. Далі на основі звіту 

Світового економічного форуму (оцінює ділове середовище, безпеку, міжнародну 

відкритість і загальну інфраструктуру та формує рейтинг країн на основі інтегрального 

показника) виділяємо показники 50 країн, що відібрані попередньо на основі рейтингу, 

та формуємо топ-50 за інтегральним показником. Це й буде оцінка туристичної 

привабливості за методом середньої арифметичної, що згадувалось попередньо. 

Здійснюємо таку ж методику нарахування балів (до кожної країни присвоєний певний 

бал від 50 до 1, що не повторюється). Потім додаємо бали двох рейтингів по одній 

країні (наприклад, Україна з першого рейтингу має 30 балів, а з другого 10, то в сумі 

40) й формуємо кінцевий список, де на першому місці країна, що має найбільший бал, 

на останньому – найнижчий. Відбираємо перші 30 країн. Дані будуть представлені у 

вигляді списку з 30-ти найпривабливіших країн для туристів в порядку зменшення їх 

привабливості (з наведеними загальними оцінками). 

Які великі міста є у даних країнах та чи наявні біля них аеропорти? 

Основною метою пошукового питання є пошук міст в обраних країнах, які мають 

аеропорти, оскільки повинна бути відповідна інфраструктура, щоб будь-яка 

авіакомпанія могла здійснювати польоти. Критеріями вибору міста буде наявність 

аеропорту від міста в радіусі не більше 30 км і наявність прямого сполучення між 



аеропортом та містом, оскільки при відсутності цього споживачі, що скористались 

послугами авіакомпанії, можуть бути незадоволені й втратиться лояльність. Для 

отримання даної інформації будуть використанні вторинні джерела, а саме: сайти міст, 

аеропортів тощо. На основі цих даних будуть відкинуті ті міста, до яких авіакомпанія 

SkyUp здійснює регулярні рейси з певних міст України. Всі зібранні дані будуть 

використані у ході дослідження для пошуку конкурентів, що здійснюють за цими 

напрямками перельоти, та обрахування собівартості кожного напрямку (місто України 

– місто іншої країни).  Інформація повинна буде подана у вигляді списку великих міст 

обраних найпривабливіших країн, в районі яких знаходяться хоч один аеропорт в 

радіусі не більше 30-ти км та наявне пряме сполучення між містом й аеропортом. 

Які країни зі списку є найбільш привабливі для українців? 

Це пошукове питання є одним із найважливіших, адже воно дозволить дізнатись 

споживчі вподобання українців щодо країн, які б вони хотіли відвідати, тобто 

джерелом інформації є споживачі. Компанія SkyUp представлена у 5 містах України: 

Київ, Одеса, Львів, Запоріжжя та Харків. Тому при складані анкети для опитування 

повинно бути задане обов’язково питання «Оберіть населений пункт, в якому Ви 

проживаєте/до якого Вам найближче» і представити варіанти відповідей міст, з яких 

авіакомпанія SkyUp здійснює польоти, щоб отримати 5 гістограм (розділена для міст: 

Київ, Одеса, Харків, Львів, Запоріжжя) найпривабливіших країн для українців: вісь 

абсцис – країна, вісь ординат – відсоток від загальної кількості опитаних в певному 

місті, що обрали дану країну. Потім це буде використано для пошуку великих міст, що 

знаходяться у тих країнах. Розділення по містах є важливим, адже споживчі 

вподобання відрізнятимуться. Анкетне питання: Які країни хотіли б Ви відвідати з 

представленого списку (можна обрати не більше 7 країн)? 
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