
КОМУ И ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА 
 
 
Вы слышали о термине «объем рынка», ведь на каждом углу говорят о том как важно 
его знать. 
Но для чего он нужен и как его посчитать — непонятно.  
Поэтому мы подготовили статью, чтобы помочь разобраться. 
 
Объем рынка — это количество товаров в натуральном или денежном выражении, 
востребован рынком. 
А его суть состоит в том чтоб выяснить: 

- сколько потребителей товара на рынке; 
- сколько товара потребляет покупатель за раз; 
- как часто потребитель покупает товар. 

 
А теперь представьте село Боянчук с населением в 1000 человек (село не выдуманное). 
Из них 900 человек владеют земельным участком и удобряют его раз в год. 
Чтоб обработать земельные участки, хватит 2-х литров удобрения, который мы реализуем. 
А теперь посчитаем объем рынка:  
900 владельцев * 2л удобрения * 1 раз в год = 1800 литров удобрений (в натуральном 
выражении). 
1800 литров удобрения * 354 грн (стоимость 1-й упаковки) = 637200 грн (в денежном 
выражении). 
 
Но объемы рынка разные:  

- потенциальный; 
- фактический; 
- доступный. 

 
637200 грн — фактический объем. 
 
Но, из этих 900 жителей, 400 удобряют участки органическими удобрениями, которые 
воспроизводит домашний скот и не будут использовать покупные. А еще 200 покупают 
дешевую копию нашего продукта.  
И, таким образом, доступный объем рынка: 900 - 400 - 200 = 300 владельцев * 2л 
удобрения * 1 раз в год = 600 литров удобрений (в натуре) 
600 литров * 354 = 212400 грн (деньгами). 
 
А если верить слухам, то еще 5 человек закончат строительство домов (с земельными 
участками) и в этом году переедут жить в Боянчук.  
Так получится, что потенциальный объем рынка составляет: 
900 + 5 = 905 * 2л *1 раз в году = 1810 литров удобрений (в натуральном выражении). 
1810 * 354 = 640740 грн (в денежном). 
 
Для чего нужна оценка объем рынка? Чтобы понять выгодно или нет заходить на рынок. 
 
А, чтоб получить информацию для вычисления, изучите: 

- официальные источники (Госстата или других госслужб); 



- открытые источники, например статьи, обзоры и отчеты в газетах, журналах или 
интернете; 

- заказные исследования. 
 
При этом не забудьте сравнивать полученные цифры для объективности исследования. 
 
Ну или обращайтесь к Bigid и мы исследуем рынок за вас и для вас. 
 
Источник: https://vc.ru/marketing/63539-ocenka-obema-rynka-komu-nado-i-zachem 
 

 
 
 
КОМУ І ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНА ОЦІНКА ОБСЯГУ РИНКУ 
 
 
Ви чули про термін «обсяг ринку», адже на кожному розі говорять про те який він важливий 
і потрібно його знати. 
Але для чого він потрібен та як його порахувати - незрозуміло. 
Тому ми підготували статтю, щоб допомогти розібратися. 
 
Обсяг ринку — це кількість товарів в натуральному або грошовому вираженні, затребувана 
ринком. 
А його суть полягає в тому щоб з'ясувати: 

- скільки споживачів товару на ринку; 
- скільки товару споживає покупець за раз; 
- як часто споживач купує товар. 

 
А тепер уявіть село Боянчук з населенням 1000 людей (село не вигадане). 
З них 900 осіб володіють земельною ділянкою і удобрюють її раз на рік. 
Щоб обробити земельні ділянки, вистачить 2-х літрів добрива, яке ми реалізуємо. 
А тепер порахуємо обсяг ринку: 
900 власників * 2л добрива * 1 раз в рік = 1800 літрів добрива (в натуральному вираженні). 

https://vc.ru/marketing/63539-ocenka-obema-rynka-komu-nado-i-zachem


1800 літрів добрива * 354 грн (вартість 1-ї упаковки) = 637200 грн (у грошовому вираженні). 
 
Але обсяги ринку різні: 

- потенційний; 
- фактичний; 
- доступний. 

 
637200 грн - фактичний обсяг. 
 
Але, з цих 900 жителів, 400 удобрюють ділянки органічними добривами, від домашньої 
худоби та не будуть використовувати покупні. А ще 200 купують дешеву копію нашого 
продукту. 
І, таким чином, доступний обсяг ринку: 900 - 400 - 200 = 300 власників * 2л добрива * 1 раз 
на рік = 600 літрів добрив (в натурі) 
600 літрів * 354 = 212400 грн (грошима). 
 
А якщо вірити чуткам, то ще 5 осіб закінчать будівництво будинків (із земельними 
ділянками) і в цьому році переїдуть жити в Боянчук. 
Так потенційний обсяг ринку становить: 
900 + 5 = 905 * 2л * 1 раз на рік = 1810 літрів добрив (в натуральному вираженні). 
1810 * 354 = 640740 грн (у грошовому). 
 
Для чого потрібна оцінка обсяг ринку? Щоб зрозуміти вигідно чи ні заходити на ринок. 
 
А, щоб отримати інформацію для обчислень, вивчайте: 

- офіційні джерела (Держстат або інші держслужб); 
- відкриті джерела, наприклад статті, огляди і звіти в газетах, журналах або інтернеті; 
- замовні дослідження. 

 
При цьому не забудьте порівнювати отримані цифри для об'єктивності дослідження. 
 
Ну або звертайтеся до Bigid і ми дослідимо ринок за вас та для вас. 
 
Джерело: https://vc.ru/marketing/63539-ocenka-obema-rynka-komu-nado-i-zachem 
 

https://vc.ru/marketing/63539-ocenka-obema-rynka-komu-nado-i-zachem

