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Індустрія подорожей і туризму стикається з безпрецедентними 

проблемами. Дослідження, планування, розробка та впровадження 

маркетингових та інших стратегій є життєво важливими для того, щоб 

туристичний бізнес успішно пережив ці важкі часи. Однак проблема в тому, 

що ви не можете зробити це ефективно, якщо ви не визначили розмір свого 

ринку. Знання розміру свого цільового ринку дозволяє краще оцінити 

можливості, які з’являються в туристичному бізнесі, і точніше спланувати 
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його розвиток [1-12]. Крім того, це може допомогти туристичним 

підприємствам при створенні інвестиційного бюджету не тільки для 

досліджень і розробок, але також для продажу та маркетингу. 

Завдяки чіткішим маркетинговим стратегіям є можливість витрачати 

кошти відповідно до ринку. Це означає, що недостатньо інвестувати тільки в 

той туристичний ринок, який швидко розвивається і розвивається швидкими 

темпами, а також треба інвестувати в ринок із повільним зростанням і 

низькою прибутковістю. В основному, коли є знання розмір свого ринку,  

можна знайти зону Златовласки – де каша не надто гаряча чи не надто 

холодна, а саме така – для вашого туристичного бізнесу [1]. 

Місткість ринку вимірює загальний обсяг конкретного туристичного 

ринку, тобто оцінює фактичну кількість споживачів, які відповідають 

встановленим критеріям [2, 5, 8, 11]. Можна проводити обчислення на основі 

однієї з кількох змінних, які цікавлять дослідника, тото потрібно буде чітко 

визначити, ці змінні, зазвичай, досить динамічні. 

В цьому плані пропонується два підходи. Один підхід – обчислювати 

місткість туристичного ринку на основі показників виробництва, а інший – 

на основі споживання. Якщо взяти розрахунок розміру туристичного ринку 

на основі виробництва, то слід базувати свої розрахунки на основі середньої 

кількості продукту або пропозиції, яку можете надати туристичне 

підприємство, і кількості споживачів, які б придбали туристичні послуги.  

Навпаки, якщо проводити відповідні розрахунки на основі споживання, 

тов цьому випадку слід оцінювати звички споживачів і зважувати, як часто 

вони споживатимуть дану пропозицію. 

Після того, як проведено вибір підходу, слід провести деякі 

дослідження. Обсяг, глибина та якість цього дослідження залежать від того, 

скільки часу та грошей можна інвестувати в нього, що потрібно взнати і як 

ці дані використовувати для планування туристичного бізнесу [1, 3, 6, 

12]. Наведені нижче запитання можуть допомогти  визначити ці цілі: 

1. Які географічні регіони охоплюють розмір вашого ринку? Ваша 

цільова аудиторія – місцева , національна, міжнародна чи комбінована? 

2. Який період часу охоплює ваш ринковий розмір? Ринки постійно 

коливаються, тому багато компаній розраховують свій розмір раз на 

рік. Однак  можна зробити розрахунок на будь-який зручний термін. 

3. Який рівень зростання ринку? Відповідаючи на це запитання, подумайте, 

як змінився ринок за останні кілька років і чи зростає він, чи скорочується. 

4. Які проблеми впливають на ринок? Визначте проблеми, які можуть 

вплинути на звички споживачів у майбутньому, і виявити реальні або 

потенційні перешкоди, такі як правила, пов’язані з пандемією або закриття 

кордонів . 

Дослідження – це лише частина процесу, оскільки ще потрібно 

розрахувати розмір ринку. Розрахувати розмір ринку для свого туристичного 

бізнесу можна кількома різними способами. Одним з найбільш надійних 

методів рекомендуємо процес аналізу конкурентних продажів знизу вгору. 
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Альтернативний підхід «зверху-вниз», якому віддають перевагу 

сторонні дослідники, - запитувати у конкурентів їхні оцінки розміру 

ринку. Потім у розрахунку ці оцінки будуть усередненими. Іноді оцінки, 

отримані від конкурентів, спочатку зважуються перед використанням для 

розрахунку середнього розміру ринку. Визначаючи розмір свого ринку для 

свого туристичного бізнесу, не слід зупинятися на перерахованих вище 

методах. Слід використовувати і інші методичні підходи, щоб отримати 

глибше уявлення про розмір туристичного ринку та участь даного туристичного 

підприємства у ньому. 
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