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Незважаючи на пандемію COVID-19, кожного року мільйони людей 

продовжують, а зі спадом подорожей у 2020 році конкуренція за залучення 

цих відвідувачів стає дедалі жорсткішою. Сегментація туристичного ринку є 

тактичним інструментом для отримання чіткого уявлення про неоднорідність 

і спільність потенційних туристичних груп. Споживачі туристичної індустрії 

мають різне походження, уподобання, прагнення, звички та, звичайно, 

чутливість до ціни; навіть засоби масової інформації, яким вони стикаються, 

відрізняються [1-12]. Таким чином, фахівці з туризму та маркетингу повинні 

практикувати стратегії сегментації ринку, щоб зрозуміти можливості 

конкурентної переваги на ринку шляхом об'єднання груп споживачів 

відповідно до набору  загальних ознак.  

Як і в будь-якій галузі, в туризмі неможливо звернутися до всіх з одним і 

тим же посланням – інакше ціннісна пропозиція стає невизначеною та 

неоднозначною. Загалом сегментація туристичного ринку створює умови для 

створення конкурентоспроможних туристичних продуктів. Ці умови 

базуються на дослідженнях попиту,  зосереджених на потребах споживачів. 

Досягти оптимального задоволення потреб споживачів без вивчення попиту 

на основі сегментації ринку дуже важко; або товар недостатньо задовольняє 

споживача, або спосіб його пропозиції не забезпечує доступу тим, хто міг би 

його придбати. 

Щоб визначити свою стратегію сегментації ринку, ви повинні мати 

принаймні відповіді на ці п’ять елементарних питань [1, 2, 8]: Хто ваш 

споживач? Де знаходиться ваш споживач? Що цікавить вашого споживача? 

Як би ви представили свій продукт цьому споживачу? Чому певні сегменти 

будуть зацікавлені чи не зацікавлені у ваших продуктах? 

Пропонуємо в якості базових критеріїв  сегментації ринку туризму 

використовувати:  географічний, демографічний, психографічний та 

поведінковий. 

У географічній сегментації ринок поділяється відповідно до 

географічних областей, таких як регіони, міста, штати, країни, рельєф, 

політичні кордони тощо. Ці критерії ґрунтуються на припущенні, що люди з 

https://www.um.edu.mt/library/oar/bitstream/123456789/44784/1/Basic_principles_of_tourist_services_market_segmentation.pdf
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одного місця можуть мати схожі риси, такі як особливості способу життя та 

звички споживання. 

Незважаючи на глобалізацію, згідно з проведеними дослідженнями, у 

більшості країн світу, у тому числі на ринках, які теоретично дуже схожі, 

мислення споживачів все ще суттєво відрізняються один від одного. Крім 

того, географічну сегментацію можна зробити відповідно до туристичного 

продукту. Наприклад, індійські гірські курорти рекламуються не в Швейцарії 

чи Андоррі, а в країнах, де немає гір, наприклад, в Нідерландах. З тієї ж 

причини сафарі в пустелі Єгипту  рекламуються в таких країнах, в яких 

немає пустель [1, 4, 7, 11]. 

Демографічна сегментація відокремлює туристів за статтю, віком, 

життєвим циклом, структурою сім’ї, етнічною приналежністю чи соціально-

економічним походженням, серед інших факторів. Прикладом маркетингової 

сегментації з використанням демографічних даних може бути розробка турів 

для молодих людей у віці 18-25 років. Для них, швидше за все, знадобиться 

недорогий, насичений туристичний відпочинок з різноманітними 

соціальними та розважальними заходами, а також багато вільного часу для 

вивчення.   

Психографічна сегментація розглядає психологічний склад туриста. 

Фахівці з маркетингу збирають інформацію про спосіб життя, особистості, 

цінності та інтереси цільових туристів, обережно, щоб туристи в межах 

одного демографічного сегмента могли мати значно різні психографічні 

профілі. Наприклад, такі пригодницькі продукти, як дельтапланеризм у Ріо-

де-Жанейро , будуть орієнтовані на тих, хто шукає пригод, тоді як менш 

авантюрні відвідувачі можуть віддати перевагу курорту за системою «все 

включено», де вони можуть насолоджуватися спокійним відпочинком у 

безпечному контексті біля басейну. 

Поведінкова сегментація розрізняє споживачів на основі споживчих 

звичок, таких як частота або лояльність до бренду. Ця сегментація також 

розглядає сезонність як звичку подорожувати певної групи. Наприклад, 

очікується, що європейські мандрівники зосередять свої тривалі поїздки 

влітку, оскільки період відпусток зазвичай довший [3, 5, 12]. Слід зазначити, 

що організація може застосовувати одну, дві або більше змінних одночасно 

для сегментації ринку. Дослідження ринку, метод проб і помилок, інтуїція, 

досвід і знання своїх можливостей і ресурсів стають ключовими для вибору 

основи для сегментації. 
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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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