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ՆԱԽԱԲԱՆ
Հասարակությանզարգացմանարդիփուլիբնորոշկողմերիցէու-

շադրությանավելացումըմարդկայինտարատեսակպահանջմունք-
ների,ինչպեսնաևդրանցբավարարմանեղանակներիևմոտեցում-
ների նկատմամբ: Հետինդուստրիալ հասարակության տրամաբա-
նությանը համահունչ՝ թե՛ համաշխարհայինև թե՛ազգային ուտե-
ղականտնտեսություններիմակարդակներովանշեղորենմեծանում
էծառայություններիոլորտիդերնունշանակությունը:

Զուգահեռաբար, մարդկային պահանջմունքները դառնում են
առավել բազմազան: Սա պայմանավորված է գիտության, տեղե-
կատվական և հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաների բուռն
զարգացման պայմաններում բնակչության տեղեկացվածության և
իրազեկվածությանբարձրացման,ճաշակներիևնախասիրություն-
ներիփոփոխություններիուվերաարժևորումների,միջմշակութային,
միջկրոնականևայլմակարդակիշփումներիինտենսիվացմանհետ:

Արդյունքումփոփոխություններիէենթարկվումնաևսերվիսային
առաջարկը:Մասնավորապես,իհայտենգալիսնործառայություն-
ների բազմազանտեսակներ, վերափոխվում են հները, սպասարկ-
ման գործընթացում լայնորեն ներդրվում են գիտատեխնիկական
նորամուծությունները,սպասարկմանոլորտըձեռքէբերումներքին
բարդ և ճյուղավորված կառուցվածք, ինչպես նաև նեղ մասնագի-
տացմանբնորոշգծեր:

Վերոնշյալիարդյունքումսերվիսիհասկացութայինհամակարգն
ընդլայնվումէ՝դառնալովառավելբարդևբազմազան:

Տվյալաշխատանքիշրջանակումփորձէարվելիմիբերելևհա-
մակարգվածներկայացնելծառայություններիտարբերտեսակներին
ևդրանցմատուցմաննառնչվողառկահիմնականհասկացություն-
ները, հստակորեն տարանջատել և տարբերակել իմաստով մոտ
հասկացությունները՝ներկայացնելով յուրաքանչյուրիբնորոշումնե-
րը:Հիմնականուշադրությունըդարձվելէոչնյութականբնույթիծա-
ռայություններիխմբին:
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Իրականացվածաշխատանքներն, ըստ բնույթի և բովանդակու-
թյան,բաժանվումեն2հիմնականուղղության.

ա. Տարբեր հեղինակների աշխատություններում և համացան
ցայինռեսուրսներումառկասահմանումներիիմիբերում,համեմա
տականվերլուծությունևհամակարգվածներկայացում(կազմման,
խմբագրմանևհստակեցմանաշխատանքներ):Այսառումովպետքէ
հատուկառանձնացնելՎ.ԿարնաուխովայիևՏ.Կրակովսկայայի,Ժ.
ՌոմանովիչիևՍ.Կալաչևի,Գ.Ավանեսովայի,Օ.Լոյկոյի,Ի.Դավի-
դենկոյիևՏ.Կրապիվայի,Ի.Լեգոտինայի,Վ.Մաքսակովսկու(սեր-
վիսիընդհանուրևճյուղային-մասնավորբնույթիհարցեր),Դ.Ոիվե-
րի,Վ.Կվարտալնովի,Մ.Բիրժակովի,Ա.Կոսոլապովի,Ա.Բաբկինի
(զբոսաշրջության տարբեր ասպեկտներ), Ջ. Ոոքերի, Ա. Կուսկովի,
Դ.Ելկանովիևայլոց(հյուրընկալությանինդուստրիա),Ֆ.Կոտլերի,
Յու.Բեզրուտչենկոյի(մարքեթինգ)ևայլոցաշխատությունները:

բ.Հասկացություններիսեփականբնորոշումներիառաջարկ:
Թեմատիկ-բովանդակային ուղղվածության առումով ներկայաց-

ված հասկացություններն ու տերմիններնառնչվում են ԵՊՀ «Սեր-
վիս» մասնագիտության ուսումնականպլանով նախատեսվածդա-
սընթացներիհետևյալհիմնականխմբերին(բլոկներին).

1. Զբոսաշրջություն և ռեկրեացիա (տեսական հարցերը, տե-
սակները,զարգացումնուկազմակերպումըևայլն),

2. Հյուրընկալություն(հյուրանոցային,ռեստորանային,ժաման-
ցայինոլորտները,դրանցզարգացումնուկազմակերպումը),

3. Սերվիս՝ ընդհանրապես (պահանջմունքները, ծառայություն-
ները և սպասարկումը, սերվիսագիտությունը և ոլորտիտե-
սական հարցերը, սպասարկման որակը, կուլտուրան, հատ-
կությունները, սպասարկմանոլորտըևդրազարգացմանու
կազմակերպմանհարցերըևայլն),

4. Մարքեթինգ և մարքեթինգային կոմունիկացիաներ (ընդհա-
նուր-տեսական հարցեր, հյուրանոցային ռեստորանային,
զբոսաշրջայինմարքեթինգևայլն):

Հեղինակներն իրենց խորին շնորհակալությունն են հայտնում
ԵՊՀաշխարհագրությանևերկրաբանությանֆակուլտետիպրոֆե-
սորադասախոսականանձնակազմին՝արժեքավորմասնագիտական
խորհուրդներիևհամակողմանիաջակցությանհամար:
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Ա
 

1. Ագրոզբոսաշրջություն
Զբոսաշրջության տեսակներից է, որի հիմքում ընկած է զբո-
սաշրջիկների ծանոթացումը գյուղական համայնքների մշակու-
թային ժառանգությանը, ավանդույթներին և սովորույթներին,
գյուղական կենսակերպին, մասնակցությունը գյուղատնտեսա-
կանաշխատանքներին,բնակություննավանդականգյուղական
տներում: Որպես հոմանիշ, շրջանառվում է նաև «գյուղական
զբոսաշրջություն»հասկացությունը:

2. Ազատժամանակ
Իրենից ներկայացնում է օրվա կտրվածքով մարդու արտաաշ-
խատանքայինժամանակիայնմասը,որըկապվածչէկենսական
պահանջմունքներիբավարարման,ինչպեսնաևայնպիսիգործո-
ղություններիհետ,որոնքաշխատանքայինբնույթիչեն,սակայն
պարտադիրիրականացումենենթադրում(օրինակ՝տրանսպոր-
տայինտեղափոխությունները):

 
3. Ազատտնտեսականգոտի

Պետության տարածքի մի մասն է, որտեղ պետության կողմից
ստեղծվածենբարենպաստպայմաններ՝տեղականևօտարերկ-
րյաձեռներեցներիարդյունավետգործունեություննապահովե-
լու,ներդրումներիծավալներիավելացմաննպատակներով:Տե՛ս
նաևօֆշորայինգոտի:

 
4. Ազգայինպարկ

Պետականարգելոցներիուարգելավայրերիհետմիասին՝բնու-
թյանհատուկպահպանվողտարածքներիհիմնականտեսակնե-
րիցէ:Այնբնապահպանական,գիտական,պատմամշակութային,
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գեղագիտական,ռեկրեացիոնարժեքներկայացնողտարածքէ,
որը բնական-լանդշաֆտների ու մշակութային արժեքների հա-
մալիր,կարողէօգտագործվելգիտակրթական,զբոսաշրջային-
ռեկրեացիոն, մշակութային և տնտեսական նպատակներով, և
որիհամարսահմանվածէպահպանությանհատուկռեժիմ:Կա-
րևորագույննշանակությունունիզբոսաշրջությանկայունզար-
գացմանապահովման,էկոլոգիականզբոսաշրջությանզարգաց-
մանտեսանկյուններից:

 
5. Ազգիօրկամազգայինտոն

Երկրի կամ ազգի պաշտոնապես (օրենսդրորեն) սահմանված
տոնէ,առավելհաճախ(բայցոչանպայման)կապվածնրապե-
տականությանկայացմանևանկախությանհետ:Որպեսկանոն,
այդօրըհամապետականոչաշխատանքայինօրէ,անցկացվում
ենտոնականմիջոցառումներ:Առավելհաճախազգայինտոնեն
Անկախության, Ազատության (ազատագրման), Հանրապետութ-
յանկամՄիապետությանօրերը:
ԵրկրներիմեծամասնություննունենԱզգիօրվաֆիքսվածամսա-
թիվ,բայցկաննաևայլդեպքեր:Ճամայկան,օրինակ,տոնումէ
իրազգայինօրնօգոստոսիառաջիներկուշաբթին:Այննշում է
ՄեծԲրիտանիայիցիրանկախացումը,որըստորագրվելէերկու-
շաբթի`1962թ.օգոստոսի6-ին`այդտարվաօգոստոսիառաջին
երկուշաբթին:Այլօրինակ`Թայլանդը,որըտոնում էիրթագա-
վորի ծննդյան օրը դեկտեմբերի 5-ն է: Այսամսաթիվը կփոխվի
միապետիփոխվելուհետ:

 
6. Աէրոթերապիա՝օդաբուժություն

Կլիմայաբուժության տեսակներից է: Ենթադրում է հիվանդու-
թյուններիկանխարգելումևբուժում,կազդուրումբացօթյապայ-
մաններում`զբոսանքների,շնչառականվարժությունների,քնիև
այլմիջոցներիկիրառությամբ:Տե՛սնաևկլիմայաբուժություն:



7|      |ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏԻ ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ԲԱՌԱՐԱՆ

7. Ակվատել
Այցելուներիտեղավորման, ժամանակավոր բնակությանապա-
հովմանօբյեկտներիցէ:Սովորաբար,իրենիցներկայացնուման-
շարժնավ,որըպիտանիչէնավարկությանհամարևօգտագործ-
վումէորպեսհյուրանոց:

 
8. Ակտիվզբոսաշրջություն

Զբոսաշրջության տեսակ է, որը ներառում է հանգստի ակտիվ
ձևերիկիրառում`նորզգացումների,տպավորություններիստաց-
ման,ֆիզիկականառողջությանբարելավմանևմարզականնոր
արդյունքների, նվաճումների գրանցման նպատակով: Ակտիվ
զբոսաշրջությանտեսակներիցենէքստրեմալզբոսաշրջությունն
ուարկածայինզբոսաշրջությունը:

 
9. Աղետներիզբոսաշրջություն

Զբոսաշրջությանտեսակ է, որըներառում է ուղևորությունները
դեպիբնականկամտեխնածինաղետների, ինչպեսնաևահա-
բեկչությունների և պատերազմական գործողությունների վայ-
րեր:Մասնավորապես,զբոսաշրջայինառումովներկայումսգրա-
վիչենկամկարողենայդպիսինհամարվելԱռևտրիհամաշխար-
հայինկենտրոնիզույգերկնաքերերիգտնվելուվայրըԳրաունդ
Զեռո(«GroundZero»,ՆյուՅորքում),Ֆուկուշիմայի(Ճապոնիա)
ևՉեռնոբիլի(Ուկրաինա)վթարվածԱԷԿ-երիգտնվելուվայրերը
ևայլն:
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Նկար1.«GroundZero»,ՆյուՅորք

 
10. Ամենօրյաօգտագործմանծառայություններ

Այնծառայություններնեն,որոնքմատուցվումենամենօրյահա-
ճախությամբ և ապահովում են բնակչության բնականոն կեն-
սագործունեությունը` առօրյա բնույթի պահանջմունքների բա-
վարարման միջոցով: Ամենօրյա օգտագործման սպասարկման
հիմնարկների թվին են դասվում կենցաղային ապրանքների և
սննդամթերքի վաճառքով զբաղվող խանութները, նախակըր-
թական և կրթական հաստատությունները, կոմունալ-կենցա-
ղայինսպասարկմանկազմակերպություններըևայլն:Ամենօրյա
օգտագործմանծառայություններիթվինկարողենդասվելնաև
ուղևորատրանսպորտային ծառայությունները` կախված մարդ-
կանցկյանքիռիթմից,աշխատանքայինգործունեությանվայրից,
բնույթիցևայլն:
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11. «Ամենինչներառված»համակարգ(AllInclusive)
Հյուրանոցայինսպասարկմանհամակարգէ,որիդեպքումսնուն-
դը, ըմպելիքները (հիմնականում` տեղական արտադրության),
ինչպեսնաևծառայություններիմիշարքայլտեսակներներառ-
վածենբնակությանարժեքիմեջ:Այսհայեցակարգնառաջինն
առաջարկվելէակումբայինհանգստի«ԿլուբՄեդ»ֆրանսիական
համակարգիկողմից:

 
12. Ամերիկյաննախաճաշ

Նման է կոնտինենտալ նախաճաշին, սակայն ներառում է նաև
տաք կերակուրների տեսականի: Տե՛ս նաև կոնտինենտալ նա
խաճաշ:

 
13. Ամերիկյանպլան

Հյուրանոցայինհամարիվճարիհաշվարկմանմեթոդէ,երբգինը
ներառումէսենյակիտրամադրումըև.
ա.3անգամյասնունդ(պանսիոն),կամ՝
բ.2անգամյասնունդ`նախաճաշևճաշ,կամ՝
գ.Նախաճաշևընթրիք(կիսապանսիոն)

 
14. Ամրագրում

Հյուրանոցային համարների, ավիատոմսերի, երկաթուղային և
ավտոբուսայինտոմսերի, ռեստորաններում՝ սեղանների, թատ-
րոններումտեղերինախապեսզբաղեցումնէ:Կազմակերպչական
առումովլայնորենկիրառվումենհեռախոսայինամրագրումըև
առցանցկամօնլայնամրագրումը:

 
15. Այցելուներիտեղեկատվականկենտրոն(այցելուներիկենտ
րոն)

Այցելուներին զբոսաշրջային տեղեկատվություն (բնակավայ-
րի, զբոսաշրջային երթուղիների քարտեզներ, տեղեկատվա-
կան բուկլետներ, բրոշյուրներ, ուղեցույցներևայլն)տրամադ-
րող հաստատություն է: Հիմնականում տեղակայվում են զբո-
սաշրջային գրավչություն ունեցող վայրերում (բնակավայրերի
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պատմական, կենտրոնական հատվածներ, ազգային պարկեր
ևայլն)կամտրանսպորտայինհանգույցներում(երկաթուղային
կայարաններ,օդանավակայաններևայլն):Լոգոտիպնէ«i»տա-
ռը(անգլ.information,տեղեկատվություն):

Նկար2.Այցելուներիտեղեկատվականկենտրոնը(այցելուներիկենտրոն)

Նկար3.Այցելուներիտեղեկատվականկենտրոն(այցելուներիկենտրոն),

Պերու
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16. Անգլիականնախաճաշ
Ամբողջականլիարժեքնախաճաշէ,որը,սովորաբար,ներառում
է մրգահյութ, խոզապուխտով ձվածեղ, տոստեր` կարմրացրած
հացեր,կարագ,ջեմ,թեյկամսուրճ:

 
17. Անիմացիոնծրագիր

Զբոսաշրջությանոլորտումժամանցայինմիջոցառումներիմշակ-
մանևկազմակերպմանծրագիրնէ:Տե՛սնաևանիմացիոնմիջո
ցառում:

 
18. Անիմացիոնմիջոցառում

Զբոսաշրջային անիմացիայի և անիմացիոն ծրագրի հիմնա-
կանբաղկացուցիչնէ՝ուղղվածայցելուներիազատժամանակն
առավել բովանդակալից, հետաքրքիր ու գրավիչ դարձնելուն:
Կազմակերպչական ու բովանդակային առումով անիմացիոն
միջոցառումիհիմնականտեսակներնեն`մարզական,առողջա-
րարական, զբոսաշրջային, ճանաչողական, մշակութային, խա-
ղային,արկածային,էքսկուրսիոնևայլն:Տե՛սնաևանիմացիոն
ծրագիր:


19. Անկախհյուրանոց
Հյուրանոցային ցանցերին կամ միավորումներին չպատկանող
հյուրանոց է, որը տնօրինվում է կամ, ուղղակիորեն, սեփակա-
նատիրոջ,կամ՝հատուկայդնպատակովներգրավվածմասնա-
գետ-մենեջերներիումասնագիտացվածկազմակերպություննե-
րիկողմից:

 
20. Անհատականվաճառք

Մարքեթինգային կոմունիկացիաների համալիրի բաղադրիչնե-
րից է: Ենթադրում է ընկերության ներկայացուցչի անմիջական
շփումը մեկ կամ մի քանի պոտենցիալ գնորդների հետ` ապ-
րանքների ու ծառայությունների ներկայացման և վաճառքի
իրականացման նպատակով: Հաճախորդների հետ շփումները
հաստատվումենհեռախոսի,փոստայինուղերձներիմիջոցովև
անհատականշփմանդեպքում:Տե՛սնաևմարքեթինգայինկոմու
նիկացիաներ:
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21. Անհատականտուր
Զբոսաշրջային ուղևորության տեսակ է` մատուցվող ծառայու-
թյուններիորոշակիտեսականիովուծրագրով:Այնպատվիրվում
էմեկհաճախորդիկամհաճախորդներիոչմեծխմբիկողմիցև
ներառումէտրանսպորտայինփոխադրումները,ժամանակավոր
բնակությունը՝ տեղավորումը, սնունդը, էքսկուրսիոն և ժաման-
ցայինծրագրերը:

 
22. Անհարկառևտրիխանութ՝DutyFreeShop

Խանութ` երկրի պետական սահմանի հատման վայրում (օդա-
նավակայաններում, նավահանգիստներում, ցամաքային սահ-
մանայինանցակետերումևայլն)`տվյալպետությանմաքսային
տարածքից դուրս: Նման խանութներում վաճառվող ապրանք-
ներիվրաչենտարածվումմաքսայինտուրքերը,հարկերը(այդ
թվում` ակցիզային, ավելացված արժեքի): Հիմնականում վա-
ճառվումենալկոհոլայինխմիչքներ,ծխախոտ,օծանելիք,հրու-
շակեղեն,հուշանվերներ:

Նկար4.ԱնհարկառևտրիխանութՑյուրիխի

օդանավակայանում,Շվեյցարիա 
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23. Անձնականբնույթիծառայություններ
Ներառում են վարսահարդարման, կոսմետիկխնամքի, լուսան-
կարչական,կենցաղայինսպասարկմանոչարտադրականբնույ-
թիծառայությունները,ռեկրեացիոնբազմաբնույթծառայություն-
ներ,որոնքմատուցվումենհաճախորդներիանհատականբնույ-
թիպահանջմունքներըբավարարելունպատակով:

 
24. Աննյութականություն

Ծառայությունների հիմնական բնորոշ առանձնահատկություն-
ներից է, որով դրանքտարբերվում են նյութականապրանքնե-
րից:Արտահայտվումէծառայություններինյութական-շոշափելի
որակների,բնութագրիչներիբացակայությամբ,ինչիպատճառով,
իտարբերություն նյութականապրանքների, ծառայությունները
հնարավորչէնախօրոքփորձել,գնահատելորակը:Այսառումով
վճռորոշնշանակությունենստանումսպառողներիփորձը,վստա-
հությունը,այլսպառողներիկարծիքները,ինչպեսնաևկոնկրետ
ծառայության կամ սերվիսային հաստատության արտաքին-
նյութական կողմնորոշիչները (շինության արտաքին և ներքին
հարթարանքը, հարակից տարածքի բարեկարգվածությունը,
անձնակազմիբարետեսությունը,համազգեստիառկայությունը,
շփմանկուլտուրանեն):

 
25. Անշփումսպասարկում

Սպասարկմանձևերիցէ,որըչիենթադրումանմիջական,ուղղա-
կիշփում`ծառայություններմատուցողիևսպառողիմիջև:Լայ-
նորեն կիրառվում է լվացքատների, ֆինանսաբանկայինտեղե-
կատվական,կապիևայլծառայություններիտրամադրմանպա-
րագայում:Անշփումսպասարկմանկազմակերպչականձևերիցէ
ավտոմատացումը:Տե՛սնաևսպասարկմանձև:

 
26. Աշխարհագրականմոտեցում(սերվիսիգիտականուսումնա
սիրության)

Սերվիսի գիտական ուսումնասիրությունների մոտեցում է, որի
հիմնականնպատակնէբնակչությանպահանջմունքներիևծա-
ռայություններիմատուցմանտարածքայինտարբերությունների
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բացահայտումը,սպասարկմանոլորտիզարգացմանևկազմա-
կերպմանտարածքայինառանձնահատկությունների ուսումնա-
սիրությունը:

27. Ապարտհոթել
Կիրառվում է նաև ապարտամենտ-հոթել բնորոշումը: Իրենից
ներկայացնում է հյուրանոց, որը բաղկացած էապարտամենտ-
համարներից:Տե՛սնաևապարտամենտհամար:

 
28. Ապարտամենտհամար

Հյուրանոցային համարների տեսակ, որն իր կահավորմամբ,
ձևավորմամբ և սենյակների թվով (մինչև չորս սենյակ) մոտ է
ժամանակակից բնակարաններին` ներառելով հյուրասենյակ և
խոհանոց(սնվելուարժեքը,սովորաբար,չիմտնումհամարիար-
ժեքիմեջ):Այնհագեցածէկենցաղայինտեխնիկայիանհրաժեշտ
բոլորմիջոցներովևկարողէծառայելհամեմատաբարերկարա-
ժամկետ բնակությանապահովման համար: Տե՛ս նաևապարտ
հոթել:

 
29. Ապրանք

Այնամեննէ,ինչըկարողէբավարարելմարդկանցորոշակիպա-
հանջմունքներըևառաջարկվում է շուկայում:Ապրանքըմիայն
ֆիզիկականօբյեկտչէ,այլնաևծառայություն,գաղափար,գոր-
ծունեությանտեսակևայլն:Բնորոշվումէավարտունբնույթովև
արժեքով:

 
30. Ապրանքայիննշան

Օգտագործվողայլանվանումները`սպասարկմաննշան,առևտ-
րայիննշան,ֆիրմայիննշան(անգլ.trademark,TM):Ֆիրմային
ոճիհիմնականտարրնէ:Իրենիցներկայացնումէսահմանված
կարգով գրանցված արտահայտչական, բառային, ծավալային,
ձայնային նշաններ կամ նրանց զուգակցումներ, որոնք օգտա-
գործվում են ապրանքային նշանի սեփականատիրոջ կողմից`
սեփական ապրանքների նույնականացման, դրանց յուրատի-
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պության ընդգծման նպատակով: Ապրանքային նշանն օգտա-
գործելու սեփականատիրոջ բացառիկ իրավունքը պաշտպան-
վումէպետությանկողմից:

31. Առաջարկ
Ծառայություններիկամնյութականապրանքներիայնքանակու-
թյուննէ,որըտվյալպահինհնարավորէտրամադրելսպառող-
ներին` նրանց պահանջմունքների բավարարման նպատակով:
Կարողէդիտարկվելինչպեսանհատական(կոնկրետվաճառողի
առաջարկը),այնպեսէլձեռնարկության,տնտեսությանկոնկրետ
ճյուղի,ամբողջշուկայիկամդրաառանձինհատվածի՝սեգմեն-
տիմակարդակներով:

 
32. Առաջինկարգ

Սպասարկմանկարգիկատեգորիաներից է: Ենթադրում է սպա-
սարկմանբարձրմակարդակբոլորտեսակիծառայությունների
գծով` բնակություն չորս և հինգ աստղանի հյուրանոցներում,
թռիչք առաջին կամ բիզնես կարգով, առաջնակարգ խոհանոց
ևմատուցվողկերակրատեսակներիմեծտեսականի,անհատա-
կանփոխադրումներևայլն:Տե՛սնաևսպասարկմանկարգ:

33. Առափնյասպասարկում
Առափնյագոտիներումայցելուներինմատուցվողծառայություն-
ներիհամալիրնէ:Ներառումէպասիվևակտիվհանգստիտար-
բեր տեսակների, ժամանցի և անիմացիոն ծրագրերի, սննդի
կազմակերպումը,անվտանգությանապահովումըևայլն:

 
34. Առողջարան

Հաստատությունէ,որտեղհիվանդություններիբուժումնուկան-
խարգելումը, բնակչության կազդուրումն իրականացվում են,
գլխավորապես, բնական բուժիչ գործոնների միջոցով (նպաս-
տավոր կլիմայական պայմաններ, հանքային ջրեր, բուժիչ ցե-
խեր,ծովայինլոգանքներևայլն)`համադրվածբուժիչմարմնա-
մարզության, ֆիզիոթերապևտիկ միջոցառումների, ռացիոնալ
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սննդակարգի, հանգստի և բուժման որոշակի ռեժիմի հետ:
Առողջարաններըտեղաբաշխվումենբնականբուժիչտարրերի
կոնկրետտեսակներիտարածման՝կուրորտայինշրջաններումև
ունենհամապատասխանմասնագիտացում:

35. Առողջարանայինզբոսաշրջություն –տե՛սսանատորկուրոր
տայինզբոսաշրջություն:

 
36. Առևտրայինշրջան

ՇրջանառությանմեջէդրվելամերիկյանմարքեթոլոգներՊ.Շո-
կի,Ջ.ԲոոենիևՋ.Ստեֆանելլիիկողմիցև,իսկզբանե,կիրառ-
վելէռեստորաններիօպտիմալտեղադիրքիընտրության,բնու-
թագրմաննպատակով:Իրենիցներկայացնումէայնտարածքը,
որին բաժին է ընկնում սպասարկման տվյալ հաստատության
հաճախորդների առնվազն 50%-ը: Առևտրային շրջանի մակե-
րեսն ու սահմանները կախված են սպասարկման հաստատու-
թյան գործունեության բնույթից, առանձնահատկություններից,
մատուցվող ծառայությունների ծավալներից և սպառման հա-
ճախությունից:Սահմանափակևառօրյաբնույթիծառայություն-
ներմատուցողօբյեկտներըկունենանհամեմատաբարսահմա-
նափակ(բակ,փողոց,թաղամաս),իսկառավելբարձրկարգիև
բազմազան ծառայություններ մատուցող հաստատությունները`
համեմատաբարընդարձակառևտրայինշրջան:

37. Ավիաընկերություններիբոնուսայինհամակարգ
Ուղևորների համար նախատեսված արտոնությունների համա-
կարգէ`թռիչքներիտևողության,թռիչքայինժամերի,կիլոմետրա-
ժիևայլպայմաններիսահմանվածքանակըլրացնելուդեպքում:
Ենթադրումէպարգևատրման,խթանմանտարբերեղանակների
կիրառում,առավելությունների ևարտոնություններիտրամադ-
րում(զեղչայինպայմաններով՝գնումներխանութներումևբնա-
կություն՝հյուրանոցներում,ավտովարձույթօդանավակայաննե-
րումբիզնեսսրահներիցօգտվելուհնարավորությունևայլն):
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38. Ավտոզբոսաշրջություն
Անհատական կամ խմբային զբոսաշրջային ուղևորության տե-
սակէ,երբ,որպեսփոխադրամիջոց,օգտագործվումենսեփա-
կան կամ վարձակալված ավտոտրանսպորտային միջոցները՝
(հիմնականում՝ավտոմոբիլևթրեյլեր՝«տուն՝անիվներիվրա»):

39. Ատրիում(հյուրանոցի)
Հյուրանոցի ներքին-կենտրոնական տարածությունն է` բարձր
տեղակայվածառաստաղով(հաճախ՝ընդհուպմինչևհյուրանո-
ցի տանիքի բարձրության վրա, ծածկված ապակյա գմբեթով):
Ատրիումներիձևավորմանտեսակներիցենձմեռայինայգիները
կամ պարտեզները: Առանձնացվում է հյուրանոցային համար-
ների առանձին տեսակ՝ դեպի ատրիումը բացվող տեսարանով
(insideviewrooms):

Նկար5.Կոբեի(Ճապոնիա)«Պորտոպիա»հյուրանոցիատրիումը
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Նկար6.Մայամիի«ԳրանդԴաբլթրի»

հյուրանոցիատրիումը

 
40. Արտաաշխատանքայինժամանակ

Օրվաընթացքումմարդու՝աշխատանքայինգործունեությունից
ազատ ժամանակն է: Արտաաշխատանքային ժամանակի բա-
ղադրիչներնենհամարվումազատժամանակը,կենսականպա-
հանջմունքներիբավարարման,կենցաղայինգործողությունների
ուաշխատանքներիիրականացմանհամարպահանջվողժամա-
նակըևայլն:

41. Արտագնազբոսաշրջություն
Տվյալ երկրից զբոսաշրջիկների մեկնումն է այլ երկիր (ժա-
մանման երկիր): Ժամանման երկրի պարագայում արտագնա
զբոսաշրջությունըհամարվումէներգնազբոսաշրջություն:
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42. Արտադրականծառայություններ
Ծառայությունների խումբ է, որը միավորում է արտադրական
սարքավորումներիևտեխնիկականհամակարգերիվերանորոգ-
մանևտեխնիկականսպասարկման,ինչպեսնաևնյութատեխ-
նիկականռեսուրսներիպահպանմանևպահեստավորմանտա-
րաբնույթծառայությունները:

43. Արտաքինգովազդ
Ապրանքների և ծառայությունների մասին տեղեկատվության
տարածմանարդյունավետմիջոցներիցէ՝ուղղվածբնակչության
լայն հատվածներին: Արտաքին գովազդի ամենատարածված
ձևերիթվինենդասվումգովազդայինտարբերվահանակները,
ցուցապաստառները,«վազողտողերը»,լուսայինցուցանակնե-
րը, էլեկտրոնային էկրաններըևայլն:Դրանքտեղակայվումեն
տրանսպորտայինմայրուղիներիերկայնքով,մարդաշատվայրե-
րում, հասարակական տրանսպորտի կանգառներում և այլուր:
Տե՛սնաևգովազդ:

 
44. Արտաքինմարքեթինգայինմիջավայր

Մարքեթինգային միջավայրի բաղադրիչներից է, իրենից ներ-
կայացնում է ձեռնարկությանը «շրջապատող»՝ արտաքին գոր-
ծոններիուպայմաններիամբողջությունը:Կազմվածէմակրոև
միկրոմակարդակներից:Մակրոմակարդակիբաղադրիչներնեն
տնտեսական,ժողովրդագրական,սոցիալ-մշակութային,գիտա-
տեխնիկականևքաղաքական-իրավականմիջավայրերը:Միկրո
մակարդակիկազմումառանձնացվումենպոտենցիալսպառող-
ները,մատակարարները,միջնորդներնումրցակիցները:
Արտաքին մարքեթինգային միջավայրի գործոնները չեն վերա-
հսկվումձեռնարկությանկողմից:Դրանցիցյուրաքանչյուրիփո-
փոխությունըպահանջում էարագևարդյունավետարձագան-
քմանռազմավարություն:Տե՛սնաևմարքեթինգայինմիջավայր:
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45. Արտոնագրում
Գործունեությանորոշակիտեսակի(արտոնագրվողգործունեու-
թյուն) իրականացման իրավունք է կամ թույլտվություն՝ արտո-
նագրայինպահանջներիուպայմաններիպարտադիրպահպան-
մանդեպքում:Վերջիններսսահմանվումենիրավական-նորմա-
տիվակտերովևպարտադիր բնույթ են կրում: Արտոնագրումն
իրականացվումէհամապատասխանմասնագիտացվածլիազոր
մարմնի կողմից: Արդյունքում կազմակերպությանը կամ ան-
հատձեռնարկատիրոջըտրվումէարտոնագիր՝գործունեության
թույլտվությունըհաստատողփաստաթուղթ:Արտոնագրմանեն-
թակա են գործունեության բոլոր այն տեսակները, որոնց իրա-
կանացումը կարող է հանգեցնել բացասական հետևանքների
(բնակչության իրավունքների ու շահերի,առողջականվիճակի,
անվտանգության, շրջակա միջավայրի պահպանության և այլ
առումներով):
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Բ

46. Բալնեոթերապիա
Առողջարաններումբնականտաքևսառըհանքայինջրերիօգ-
նությամբհիվանդությունների,ինչպեսնաևօրգանիզմիգործառ-
նականայլխախտումների բուժման, կանխարգելմանև վերա-
կանգնմանմիջոցների,եղանակներիամբողջություննէ:

47. Բալնեոլոգիա
Գիտություն է, որն ուսումնասիրում է բուժիչ հանքային ջրերը,
դրանցծագումը,ֆիզիկականևքիմիականհատկանիշները,ազ-
դեցությունն օրգանիզմի վրա` տարբեր հիվանդությունների ու
օրգանիզմի գործառնական խախտումների պարագայում, ինչ-
պեսնաևսահմանումէհանքայինջրերիօգտագործմանկանոն-
ներնուչափաբաժինները:

48. Բալնեոլոգիականկուրորտ
Կուրորտներիտեսակ է, որտեղ հիվանդությունների բուժմանև
կանխարգելման,հանգստիևկազդուրմաննպատակներովօգ-
տագործվումենբնականտաքևսառըհանքայինջրերը:Առա-
վելհայտնիենԱխեն,Բադեն-Բադեն(Գերմանիայում),Կարլովի
Վարի,Մարիանսկե-Լազնե,Ֆրանտիշկովի-Լազնե (Չեխիայում),
Սպա (Բելգիայում), Սանկտ-Մորից, Կրանս-Մոնտանա (Շվեյցա-
րիայում),ՀյուսիսայինԿովկասի(Եսենտուկի,Պյատիգորսկ,Կիս-
լովոդսկ,Ժելեզնովոդսկ),իսկՀՀ-ում`Ջերմուկ,Արզնի,Դիլիջան
Բալնեոլոգիականկուրորտները:Տե՛սնաևկուրորտ:
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Նկար7.ԿարլովիՎարի,Չեխիա

Նկար8.ԿրանսՄոնտանա,Շվեյցարիա
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Նկար9.Ջերմուկ,ՀՀ

49. Բանկոմատ
Պլաստիկքարտովորոշակիսահմանափակմամբկանխիկդրա-
միտրամադրմանապարատէ:Տեղադրվումէառևտրիկենտրոն-
ներում,փողոցներումևայլուր:Գումարիտրամադրումնիրակա-
նացվումէբանկիհաշվարկայինկենտրոնիհետկապվածհամա-
կարգչային ցանցի միջոցով՝ քարտի տիրոջ նույնականացման
դեպքում:Դրամիտրմանգործընթացըներառնումէնաևքարտա-
պանիանձնականնույնականացմանկոդի (PIN)մուտքագրում,
ինչըպահանջումէտեղեկատվականանվտանգությանկանոննե-
րիպահպանում:

50. Բասբոյ
Ռեստորանիկամբարիկրտսերծառայող է,ումգործառույթնե-
րիցէսեղաններիմաքրումը,մոխրամաններըփոխելըևայլն:
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51. Բացտոմս
Տոմս է,որտեղմեկնմանկամվերադարձիկոնկրետամսաթիվը
ֆիքսված չէ:Ուղևորըկարող էընտրելիրհամարառավելնա-
խընտրելիտարբերակը:

52. Բացասականպահանջարկ
Այնիրավիճակնէ,երբբոլորգնորդներըկամդրանցճնշողմեծա-
մասնությունըհրաժարվումենայսկամայնապրանքներիցկամ
ծառայություններից`անկախ դրանց որակական հատկանիշնե-
րից: Բացասական պահանջարկը հաղթահարելու նպատակով
կիրառվումէկոնվերսիոնմարքեթինգը:

53. Բելմեն
Հյուրանոցիծառայողէ,ովտեղափոխումէայցելուներիուղեբեռ-
ներըևկատարումտարաբնույթհանձնարարությունները:

54. Բենչմարքինգ
Որևէ ընկերության ապրանքների, ծառայությունների կամ կի-
րառվող արտադրական գործընթացների համեմատությունն է
մեկայլընկերության(սովորաբար,շուկայումառաջատարդիրք
գրավող,մրցակից)համանմանապրանքների,ծառայությունների
և արտադրական գործընթացների հետ: Նպատակը սեփական
գործունեությունը բարելավելն է, սեփական և մրցակից ընկե-
րությունների թույլ և ուժեղ կողմերի բացահայտումը՝ գործու-
նեությանհամապատասխանռազմավարությունմշակելունպա-
տակով:

55. Բերմուդյանպլան
Հյուրանոցային ծառայություններիարժեքի հաշվարկման եղա-
նակ է, երբ գինը ներառում է նախաճաշն ու սենյակիարժեքը:
Իմաստային առումով համընկնում է B&B-ին (bed & breakfast`
անկողինևնախաճաշ):

56. Բիզնեսկարգիհամար
Հյուրանոցայինհամարներիտեսակէ,որընախատեսվածէգործ-
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նականնպատակներովճամփորդողանձանցհամար:Պարտա-
դիր է աշխատասենյակի բնորոշ ատրիբուտների (աշխատասե-
ղան՝ գրենականպիտույքներով, համակարգիչ, ինտերնետ, հե-
ռախոս, բազմաֆունկցիոնալ՝տպողևպատճենահանողսարք)
առկայությունը:

57. Բիոզբոսաշրջություն(կենսազբոսաշրջություն)
Բնության զբոսաշրջության տեսակ է, որով հետաքրքրվողների
գլխավոր նպատակը հանգստի ընթացքում կենդանի բնության
(բուսականևկենդանականտեսակներ)դիտումնուճանաչումնէ:

58. Բիվակ
Այն վայրն է, որտեղ զբոսաշրջային խումբը տեղավորվում է
հանգստի կամ գիշերակացի նպատակով՝ ակտիվ արշավային
երթուղուընթացքում:Առաջէեկելֆրանսերեն«bivouac»բառից:

59. Բլոկչարտեր
Տրանսպորտայինմիջոցիորոշակիմասիհատվածիվարձակա-
լությունը` մեկ կամ մի քանի երթուղիների իրականացման հա-
մար:

60. Բնական(նատուրալ)պարգևատրում
Հյուրանոցայինծառայություններիվաճառքիխթանմանեղանակէ:
Իրականացվումէ,մասնավորապես,բոնուսայինմիավորներիհա-
մակարգիկիրառմանմիջոցով:Օրինակ,հյուրանոցումծախսված
յուրաքանչյուր դրամական միավորի դիմաց հաճախորդը ստա-
նում և կուտակում էպայմանական միավորներ: Դրանց միջոցով
հաճախորդը հետագայում որոշակի ծառայություններից անվճար
կամարտոնյալպայմաններովօգտվելուհնարավորությունէստա-
նում:Օրինակ,ճաշկամընթրիքռեստորանում,անսահմանափակ
ինտերնետ, ավտոմեքենաների վարձույթ, ավիատոմսերի գնում
ևայլն:Հաճախորդների,սովորաբար,տրամադրվում էպլաստիկ
քարտկամսերտիֆիկատ`իդենտիֆիկացիոնհամարով:
Միևնույնժամանակ,այսհամակարգըթույլէտալիսկապերհաս-
տատելայլընկերություններիհետևհաճախորդներինմատուցել
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լրացուցիչծառայություններիլայնտեսականի:

61. Բնականռեկրեացիոնռեսուրսներ
Բնական բուժիչ-կազդուրիչ տարրեր ու գործոններ են, որոնք
օգտագործվում են մարդկանց առողջության վերականգնման
ևամրապնդման նպատակով (նպաստավոր կլիմայականպայ-
մաններ,հանքայինջրեր,ցեխերևայլն):Դասակարգվումենմի
շարքհիմնականխմբերի՝ռելիեֆային-գեոմորֆոլոգիական,երկ-
րաբանական,կլիմայական,ջրաբանական,բուսակենդանական
ուլանդշաֆտային,պեյզաժային,բալնեոլոգիական,ցեխայինև
այլն:

62. Բնությանզբոսաշրջություն
Առաջարկվումէնաևբնահենքզբոսաշրջություն(անգլ.`«Nature-
based tourism») բնորոշումը: Իրենից ներկայացնում է միավո-
րող՝ հավաքական հասկացություն զբոսաշրջության բոլոր այն
տեսակների համար, որոնք կողմնորոշված են դեպի բնական
միջավայրի օգտագործումը՝ զբոսաշրջային պահանջմունքնե-
րի բավարարմաննպատակներով:Բնությանզբոսաշրջությունի
տեսակների խմբին են պատկանում էկոզբոսաշրջությունը, էթ-
նոէկոլոգիական զբոսաշրջությունը, բիոզբոսաշրջությունը, ար-
կածայինզբոսաշրջությունըևայլն:

63. Բնությանհուշարձան
Բնությանպահպանվողտարածքէ,որտեղգտնվումենկենդանի
կամանկենդանբնությանհազվագյուտ,տեսարժանօբյեկտներ՝
օժտվածէգիտական,մշակութային,պատմականկամգեղագի-
տականյուրատիպությամբ:Օրինակ,ջրվեժները,քարանձավնե-
րը, ռելիեֆի յուրօրինակ ձևերը, հազվագյուտ ծառատեսակնե-
րը ևայլն: Առանձնացվում են բնության հուշարձաններիտար-
բեր խմբեր` բուսաբանական, երկրաբանական, ջրաբանական,
ջրաերկրաբանական, կենդանաբանականևայլն: Կարևոր դեր
ունշանակությունունենզբոսաշրջությանտարբերտեսակների
կազմակերպմանառումով(էկոլոգիական,գիտաճանաչողական,
մարզական,արկածայինևայլն):
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 Նկար10.Ազատգետիկիրճը,ՀՀ

Նկար11.Սիգիրիա(«Առյուծիլեռ»),ՇրիԼանկա
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64. Բոտել
Ջրիվրաոչմեծհյուրանոցէ:Որպեսայդպիսինկարողէօգտա-
գործվելհամապատասխանկերպովկահավորված,հարմարեց-
ված նավը: Ի տարբերություն ֆլոտելի, լողացող (շարժական)
չէ: Նախատեսված են շուրջտարյա կամ սեզոնային հանգստի
համար,գտնվումենգետի,ջրամբարիկամայլջրայինմարմնի
ափին՝ ջրային երթուղու սկզբում կամ վերջում: Բնորոշվում են
հարմարավետությանբարձրաստիճանով,բաղկացածենբնա-
կության հյուրանոցատիպ համարներից: Հիմնականում նախա-
տեսվածենամառայինջրայինզբոսաշրջությանտեսակներընա-
խընտրողանձանցսպասարկելուհամար:Տե՛սնաևֆլոտել:

65. Բոտոքեմփինգ
Նվազագույնանհրաժեշտհարմարություններով,սեզոնայինօգ-
տագործմանքեմփինգատիպհաստատություններեն,որոնքնա-
խատեսված են ջրային երթուղիների ընթացքում զբոսաշրջիկ-
ների սպասարկման համար: Տեղաբաշխված են երթուղու եր-
կայնքով՝միմյանցիցմինչև100կմհեռավորությանվրա:Ունեն
նավերիևլողացողայլմիջոցներիտեխնիկականսպասարկման
հնարավորություններ,վրանների,հանգստիհամարնախատես-
վածվայրեր:Տե՛սնաևվեմփինգ:

66. Բորտուղեկցորդ(ուհի)
Ինքնաթիռիանձնակազմիանդամէ,ովթռիչքիողջընթացքում
իրականացնում է ուղևորների սպասարկմանաշխատանքները,
ծանոթացնումթռիչքայինանվտանգությանկանոններինևտրա-
մադրումանհրաժեշտտեղեկատվությունը,իսկարտակարգիրա-
վիճակներում՝ցուցաբերումհամապատասխանաջակցություն:

67. Բրանչ
Անգլ. «brunch», կազմվում է «breakfast» և «lunch» բառերի
միավորումից(իսկզբանե՝բրիտանականուսանողներիժարգոն):
ՍննդիընդունմանտեսակէԱՄՆ-ումևԵվրոպայում,որըմիավո-
րումէնախաճաշնուհետճաշը:Այնմատուցվումէ11:00–16:00
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ժամանակահատվածում: Ներառում է ոչ միայն տաք, այլ նաև
թեթևճաշատեսակներ,հաճախնաևգինի:

68. Բունգալո
Որպեսզբոսաշրջիկներիտեղավորմանմիջոցներ,իրենցիցներ-
կայացնումենոչմեծքոթեջներ,որոնքկառուցվածենհյուրանո-
ցիհիմնականշենքիցառանձին:Կարողենմիքանիհարկունե-
նալ,ընդարձակբացօթյապատշգամբ,սովորաբարնախատես-
վածեն1ընտանիքիհամար:Բունգալոներըօգտագործվումեն
նաևորպեսբնակելիտներ1ընտանիքիհամար:

Նկար12.Բունգալո`Նկար13.Սովորական

զբոսաշրջիկներիհամարբնակելիԲունգալո

69. Բուտիկհյուրանոց 
Հյուրանոցներեն,որոնքառանձնանումենանսովորությամբ,յու-
րատիպությամբ,ճարտարապետականերևակայությանթռիչքով,
ոճայինէքսկլյուզիվձևավորմամբևկահավորմամբ:Այսհյուրա-
նոցներում համարների թիվը 50-100 է, յուրաքանչյուր համար
տարբերվումէմյուսից:Համարակալմանփոխարենհաճախօգ-
տագործվումենանվանումներկամգույներ,ինչնընդգծումէյու-
րաքանչյուրհամարիյուրատիպությունը:
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70. Բևեռայինզբոսաշրջություն
ԷքստրեմալբնույթիուղևորություններնենդեպիԱրկտիկաևԱն-
տարկտիդա`երկրագնդիՀյուսիսայինևՀարավայինբևեռային
շրջաններ: Լայնտարածում ունենօվկիանոսայինզբոսանավե-
րով (կրուիզային նավեր) Հարավային Ամերիկայից (հիմնակա-
նում՝ Չիլիից և Արգենտինայից) դեպի Անտարկտիդա իրակա-
նացվողուղևորությունները:
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Գ

71. Գաստրոնոմիականփառատոններ
Տոնակատարություններեն՝նվիրվածկերակուրներիկամխմիչք-
ներիտարբերտեսակների:Նշանավորենգարեջրիմիջազգային
փառատոնը (Գերմանիա), բրիտանական (Լոնդոն)ևՕկտոբեր-
ֆեստ (Գերմանիա) փառատոնները, ծովամթերքների փառա-
տոնը (Գրով կղզի, Իսպանիա), երիտասարդգինուտոնըԲոժո-
լե-Նուվոյում (Ֆրանսիա), շոկոլադիփարիզյան սալոնըևայլն:
ՀայաստանումնշանավորէգինուտոնըՎայոցՁորիմիշարքհա-
մայնքներում,խորովածիփառատոննԱխթալայում,տոլմայինը՝
Սարդարապատումևայլն:

72. Գիդ(զբոսավար)
Զբոսաշրջիկներին կամ էքսկուրսանտներին ուղեկցող, տեսար-
ժանվայրերիվերաբերյալհամակողմանիտեղեկատվությունև
բացատրություններտրամադրողանձէ:Սովորաբարաշխատում
է զբոսաշրջային ընկերության հետ`պայմանագրային հիմունք-
ներով,զգալիժամանակ էանցկացնումզբոսաշրջիկներիհետ`
ուղեկցելովնրանցտուրիողջընթացքում:

73. Գնայինտարբերակում(դիֆերենցում)
Ծառայությունների (մասնավորապես, հյուրանոցային) վաճառ-
քիխթանմանեղանակներից է:Ենթադրում էզեղչայինհատուկ
համակարգերիկիրառություն`գրավելուհամարայնհաճախորդ-
ներին, որոնց համար գինը վճռորոշ նշանակություն ունի: Ընդ
որում,մյուսհաճախորդներիհամարգներըմնումենանփոփոխ:
Հաճախորդների տարբեր խմբերի առանձնահատկությունները
հաշվիառնելովյուրաքանչյուրհյուրանոցմշակումէզեղչերիսե-
փականհամակարգը:Առանձնացվումեն.
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ա.Զեղչեր`մշտականհաճախորդներիհամար,
բ.Զեղչեր`զբոսաշրջիկներիորոշակիխմբերիհամար,
գ. Զեղչեր` կոնկրետզբոսաշրջային գործակալությունների հա-
մարևայլն:

74. Գովազդ
Միջոցառում է կամ միջոցառումների ամբողջություն, որն իրե-
նիցներկայացնումէապրանքի,գաղափարիկամծառայության
հանրաճանաչությանուգրավչությանապահովման,գնորդների
նախապատվությունը ստանալու նպատակով համապատաս-
խանառևտրայինտեղեկատվությանտարածումը:Հանդիսանում
է մարքեթինգային կոմունիկացիաների համալիրի բաղադրիչ:
Առաջ է եկել լատիներեն «reclamere» բառից, որը թարգմանա-
բար,նշանակումէբղավել,բացականչել:Ըստտարածմանձևե-
րի՝ Գովազդի հիմնական տեսակներն են զանգվածային լրատ-
վամիջոցների(հեռուստատեսային,ռադիո,ինտերնետային,ամ-
սագրայինևայլն),ուղղակիփոստայինևարտաքինգովազդնե-
րը: Ըստ ներկայացման ձևիառանձնացվում են մամուլի և հե-
ռուստատեսությանգովազդայինհայտարարությունները,ռադիո
և տեսահոլովակները, տպագիր ձևերը (գովազդային բուկլետ-
ներ, բրոշյուրներ, կատալոգներ, թռուցիկներ), ինտերնետային
գովազդային բաներները, արտաքին գովազդային տարրերը
(վահանակներ,ցուցապաստառներևայլն):
Արդի պայմաններում լայն կիրառություն ունեն ոչ առևտրային
նպատակներհետապնդողգովազդիտեսակները՝ուղղվածորո-
շակի երևույթի, գաղափարիառաջխաղացմանըև հանրության
իրազեկմանը:Օրինակ,սոցիալական,էկոլոգիականգովազդնե-
րը:Տե՛սնաևմարքեթինայինկոմունիկացիաներ:

75. Գովազդայինհուշանվերներ
Դրանք ձեռնարկության հանրաճանաչության ապահովման մի-
ջոցներից են: Բաժանվում են անվճար՝ առանց ստացողի կող-
մից որևէ պարտավորության ստանձնման: Առանձնացվում են
Գովազդային հուշանվերների 4 հիմնական տեսակ` ֆիրմային
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հուշանվերային արտադրանքներ, սերիական հուշանվերային
արտադրանքներ,գործարարնվերներ,ֆիրմայինփաթեթավոր-
մաննյութեր:

76. Գովազդայինսլոգան
Կարճ լոզունգ կամ նշանաբան է, որն առավելագույնս դիպուկ
արտահայտումէընկերությանգործունեությանառաքելությունը
կամբովանդակությունը,սպասարկմանորակը`ուղղակի,այլա-
բանական կամ վերացական ձևով: Գովազդային սլոգանի հիմ-
նականգործառույթն է գրավել նպատակային լսարանի ուշադ-
րությունըևհիշվել՝«դիրքավորվել»հաճախորդներիգիտակցու-
թյանմեջ:Հիմնականտեսակներնեն`բրենդային,կորպորատիվ
ևակցիոն:Տե՛սնաևֆիրմայինոճ:

77. Գործարք
Երկու կողմերի միջև արժեքների կոմերցիոն-առևտրային փո-
խանակումնէ:Դասականդրամականգործարքիդեպքումվճար-
վածգումարիդիմացգնորդըստանումանհրաժեշտապրանքը:
Բարտերայինգործարքդեպքումտեղիէունենումապրանքների
փոխշահավետփոխանակություն: Գործարքիպայմաններնամ-
րագրվումևպաշտպանվումենգործողօրենսդրությամբ:

78. Գործնականզբոսաշրջություն
Զբոսաշրջային ուղևորություն է, որը մասնագիտականևգործ-
նական-ծառայողական նպատակներ է հետապնդում` մասնակ-
ցություն ֆորումների, հանդիպումների, կոնֆերանսների, քն-
նարկումների, սեմինարների, ինչպես նաև ցուցահանդեսների
ևտոնավաճառների` թարմտեղեկատվություն ստանալու, գոր-
ծընկերներիհետշփվելու,փորձիևկարծիքներիփոխանակման,
բանակցություններինմասնակցելուևայլնպատակներով:

79.  Գրանցում և դուրսգրում՝ (հյուրանոցի հաճախորդների)`
Checkin,Checkout

Հյուրանոցիընդունմանաշխատակցի(receptionist)կողմիցիրա-
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կանացվող գործողություններ են: Գրանցման ժամանակ այցե-
լուին տրամադրվում է համարը (նախօրոք ամրագրված կամ
տվյալ պահին պատվիրված), հյուրանոցի հաշվառման էլեկտ-
րոնայինհամակարգումմուտքագրվումենայցելուիանձնական
ևանձնագրայինտվյալները,տրամադրվում է բանալին,տեղե-
կատվությունէտրվումնախաճաշիժամիևվայրի,հյուրանոցում
լրացուցիչ ծառայությունների հասանելիության վերաբերյալ:
Եթեհամարիարժեքիվճարումըչիիրականացվելնախօրոք(առ-
ցանցտարբերակով),գրանցմանժամանակկատարվումէվճար-
մանընդունումը:
Դուրսգրմանժամանակայցելուն«հանձնում»էհամարը,վերա-
դարձնումբանալին:Բնակությանընթացքումլրացուցիչծառա-
յություններիցօգտվելուդեպքում(վճարովիհեռուստաալիքների
դիտում,օգտվելմինիբարիցևայլն)դուրսգրմանժամանակայ-
ցելունկատարումէհամապատասխանվճարումը:
Առանձին դեպքերում, բացի բնակության արժեքից, գրանցման
ժամանակ այցելուից գանձվում է որոշակի գումար՝ դեպոզիտ,
որպեսհամարիևայնտեղեղածգույքիապահովությաներաշ-
խիք:Այնայցելուինվերադարձվումէդուրսգրմանժամանակ՝հա-
մարնուգույքընախնականվիճակովվերադարձնելուդեպքում:
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80. Դայվինգ
Հատուկ հանդերձանքով ստորջրյա լողն է: Հիմնականտեսակ-
ներնենմասնագիտականդայվինգըևռեկրեացիոնդայվինգը:
Ռեկրեացիոն դայվինգը ստորջրյա լողն է հանգստի, հաճույքի
ևզվարճանքինպատակներով:Առավելագույնխորությունը`40
մետր:Ռեկրեացիոնդայվինգիշրջանակներումառանձնացվումէ
տեխնիկականդայվինգը:Վերջինսսահմանվումէորպեսցանկա-
ցածխորասուզումավելիքան40մետրխորությամբ`ցերեկային
լույսի թափանցման գոտուց դուրս: Տեխնիկական դայվինգի
ենթատեսակներից են քարանձավային դայվինգը, ճահճային
դայվինգը,դայվինգը`սառածջրավազաններում,ջրասույզեղած
նավերումևայլն:

81. Դատարկշուկա
Այնշուկանէ,որըտվյալպահինհեռանկարայինչէ`կոնկրետապ-
րանքներիևծառայություններիտրամադրմանտեսանկյունից:

82. Դեմարքեթինգ
Չափազանց մեծ պահանջարկի մակարդակն իջեցնող մար-
քեթինգն է: Կիրառվում էայն դեպքում, երբպահանջարկի մա-
կարդակն էապեսավելին է, քանառաջարկին, իսկտվյալպա-
հին չկան արտադրության ծավալների ավելացման հնարավո-
րություններ: Հետևաբար, անհրաժեշտություն է առաջանում
իջեցնելպահանջարկիմակարդակը:Օրինակ,գովազդիկրճատ-
ման,գներիբարձրացմանմիջոցով:

83. Դեմոգրաֆիկա
Սերվիսաբանությանևժողովրդագրության շփմանհատվածում
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ձևավորվածուսմունք է, որն ուսումնասիրում է ժողովրդագրա-
կանտարբերգործոնների(սեռային,տարիքային)ազդեցությու-
նըսպառողականվարքագծիևդրաձևավորմանվրա:

84. Դիպվածայինևբացառիկօգտագործմանծառայություններ
Ծառայություններիտեսակներեն,որոնցօգտագործմանհաճա-
խությունըտարեկանմիքանիանգամէկամավելիհազվադեպ:
Նմանծառայություններտրամադրող հաստատություններից են
հատուկ մասնագիտացված բուժհիմնարկությունները, խանութ-
ներնուգրադարանները,սգոծառայություններմատուցողկազ-
մակերպություններըևայլն:
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85. Եվրոլայն
Ավելի քան 30 եվրոպական ավտոբուսային ընկերություններ
միավորող միջազգային ասոցիացիա է: Եվրոլայն համակարգը
միմյանցէկապումԵվրոպայի21խոշորագույնքաղաքներ:Եվ-
րոլայն-պասսհատուկուղևորատոմսիկիրառմանդեպքումկա-
րելիէստանալԵվրոպայովավտոբուսայինուղերթներիհամար
զգալիզեղչեր՝30-ից60օրվաընթացքում,առանցտարիքային
սահմանափակումների:

 
86. Եվրոպականպլան

Հյուրանոցայինծառայություններիսակագինէ,որըներառում է
միայնկացությանարժեքը(առանցսննդիարժեքի):Իմաստային
առումովհամընկնումէհյուրանոցներումսննդիկազմակերպման
RO(roomonly)տարբերակին:

87. Երաժշտականմրցույթներևփառատոններ
Ազգային և միջազգային մակարդակի մշակութային միջոցա-
ռումներեն,որոնքկարևորնշանակությունունեննաևիրադար-
ձային զբոսաշրջային զարգացման տեսանկյունից: Նշանավոր
են «Capricies» (Կրանս-Մոնտանա, Շվեյցարիա), «Ars Musica»
(Բրյուսել,Բելգիա),«Ձյունևսիմֆոնիա»(Սանկտ-Մորից,Շվեյ-
ցարիա), փոփ-երաժշտության (Լանդգրաաֆ, Նիդեռլանդներ),
ջազի`Մոնտրեում (Շվեյցարիա)ևՍտոկհոլմում (Շվեդիա)փա-
ռատոնները,երաժշտությանևարվեստների«Հենլիի»փառատո-
նը(ՄեծԲրիտանիա),օպերայինարվեստիփառատոնը(Վերոնա,
Իտալիա)ևայլն:
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88. Երեքաստղանիհյուրանոց
Սպասարկման միջին կարգի հյուրանոց է: Համարներումպար-
տադիրէսանհանգույցի,հեռուստացույցի,օդորակիչիառկայու-
թյունը: Անկողնային սպիտակեղենըփոխվում է շաբաթական 2
անգամ,սրբիչները՝ամենօր:Սանհանգույցումառկաէխնամքի
միջոցներինվազագույնտեսականի՝օճառ,շամպուն:Հյուրանո-
ցիտարածքումկարողենգտնվելպահպանվողավտոկայանա-
տեղի,ռեստորան,լողավազան,վարսավիրանոց,արտարժույթի
փոխարկմանկետևայլն:Անձնակազմիպարագայումպարտա-
դիր է համազգեստի առկայությունը: Տե՛ս նաև հյուրանոցների
աստղայինդասակարգմանհամակարգ:

89. Երկուաստղանիհյուրանոց
Մեկաստղանիհյուրանոցիցտարբերվումէնրանով,որանկող-
նայինսպիտակեղենըփոխվումէ6օրըմեկ,իսկսանհանգույցը,
սովորաբար,գտնվումէհամարում:Հյուրանոցումառկաէսրճա-
րանկամռեստորան,այցելուներինպետքէառաջարկվենսննդի
կազմակերպմանտարբերակներ:Տե՛սնաևմեկաստղանիհյու
րանոց,հյուրանոցներիաստղայինդասակարգմանհամակարգ:
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90. Զարգացնողմարքեթինգ
Պոտենցիալ,հնարավորպահանջարկնիրականիվերածողմար-
քեթինգնէ:

91. Զբոսաշրջայինանիմատոր
Մասնագետէ,ովզբաղվումէանհատականևխմբայինանիմա-
ցիոն ծրագրերի մշակմամբ և իրականացմամբ: Տե՛ս նաևզբո
սաշրջայինանիմացիա:

92. Զբոսաշրջայինանիմացիա
1) Գործունեությունէուղղվածզբոսաշրջությանուղևորություն-
ներիընթացքումժամանցայինհատուկծրագրերի(անիմացիոն
ծրագրեր)ևծառայություններիմշակմաննումատուցմանը:
2) Զբոսաշրջայինծառայությանտեսակէ,որիմատուցմանժա-
մանակզբոսաշրջիկըմասնակցում էհատուկմշակվածևիրա-
կանացվող ակտիվ ժամանցային միջոցառումներին: Իրակա-
նացվում է զբոսաշրջային համալիրներում, հյուրանոցներում,
կրուիզայինզբոսանավերումևայլն:

93. Զբոսաշրջայինաշխատանքներ
Զբոսաշրջայինինդուստրիայիևհարակիցճյուղերիձեռնարկու-
թյունների բոլորտեսակիաշխատանքներն են, որոնք ուղղակի
կամ միջնորդված` ուղղված են ուղևորության գործընթացում
զբոսաշրջիկների պահանջմունքների բավարարմանը, սակայն
չեն դասվում զբոսաշրջային ծառայությունների թվին:Օրինակ,
ֆինանսաբանկային,կապի,ավտովարձույթի,բենզալցակայան-
ների,ավտոմեքենաներիտեխնիկականսպասարկմանուվերա-
նորոգման, զբոսաշրջիկների անվտանգության ապահովման և
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այլ ծառայություններն ու միջոցառումները: Ըստ էության, զբո-
սաշրջային փաթեթի շրջանակներում զբոսաշրջային ծառայու-
թյուններնուզբոսաշրջայինաշխատանքներըհարաբերակցվում
են ինչպես հիմնականն ու օժանդակը (լրացուցիչը): Տե՛ս նաև
զբոսաշրջայինծառայություններ:

94. Զբոսաշրջայինապրանքներ
Նյութական առարկաներն են (հուշանվերներն ու այլ ապրան-
քային արտադրանք), որոնք ուղղակի կամ միջնորդված կեր-
պովանհրաժեշտենզբոսաշրջիկինկամէքսկուրսանտին`զբո-
սաշրջայինծառայություններիսպառմանընթացքում:

95. Զբոսաշրջայինարտադրանք՝պրոդուկտ
Զբոսաշրջային ծառայությունների, աշխատանքների ու ապ-
րանքների փոխկապակցված ամբողջությունն է, որն ունակ է
բավարարել զբոսաշրջային պահանջմունքները: Տրամադրվում
էամբողջականզբոսաշրջայինփաթեթիտեսքով:Տե՛սնաևզբո
սաշրջային ապրանքներ, զբոսաշրջային աշխատանքներ, զբո
սաշրջայինծառայություններ:

96. Զբոսաշրջայինբազա
Զբոսաշրջայինհամալիրէ,որիկազմիմեջենմտնումզբոսաշըր-
ջիկներիընդունմանևտեղավորմանշինությունները,ռեստորա-
նըկամճաշարանը,ակտիվհանգստիկազմակերպմանհամար
նախատեսվող ծառայություններն ու շինությունները: Սովորա-
բարնախատեսվածենակտիվտեղաշարժմանմիջոցները(լեռ-
նային,ջրային,դահուկային,հետիոտն)նախընտրողզբոսաշըր-
ջիկներիհամար:

97. Զբոսաշրջայինբազմարկիչ(մուլտիպլիկատոր)
Գործակից է, որնարտահայտում էտվյալտարածքիեկամուտ-
ներիավելացումը`կախվածզբոսաշրջիկներիկատարածծախ-
սերի մեծությունից: Կապված է զբոսաշրջիկների կողմից կա-
տարվածծախսերիհետագաշրջանառությանհետ՝ցույցէտա-
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լիս,թեդրանքփաստացիքանիանգամեններդրվելտեղական
տնտեսությանառանձինոլորտներումևդրականինչարդյունք
ենստեղծել:

98. Զբոսաշրջայինգոտի(զոնա)
Տարածք է, որը բնութագրվում է զբոսաշրջային որոշակի մաս-
նագիտացմամբ, զբոսաշրջային ներուժի բարձր կենտրոնաց-
մամբ և օժտված է զբոսաշրջային գրավչությամբ: Իրականաց-
նումէհետևյալհիմնականգործառույթները`զբոսաշրջայինեն-
թակառուցվածքի նոր օբյեկտների տեղաբաշխման ծրագրում,
եղած օբյեկտների նպատակային օգտագործում, բնական և
պատմամշակութային գրավչությունների ցուցադրության կազ-
մակերպումևայլն:

99. Զբոսաշրջայինգործակալություն
Միջնորդկազմակերպություն է, որնզբաղվում էզբոսաշրջային
օպերատորներիցտուրերիգնմամբևզբոսաշրջիկներինդրանք
վաճառելով,ինչպեսնաևսպառողներինառանձինզբոսաշրջային
ծառայությունների (ուղևորատոմսեր, էքսկուրսիաներ և այլն)
վաճառքով:

100. Զբոսաշրջայինդեստինացիա
Զբոսաշրջային ուղևորության վերջնակետն է կամ նպատա-
կակետը: Առանձնացվում են կետային (բնակավայրեր) և մա-
կերեսային-արեալային ընդգրկման (շրջաններ, պետություն-
ներ) զբոսաշրջային դեստինացիաներ՝ կախված ուղևորու-
թյան կոնկրետ նպատակներից, բովանդակությունից և տա-
րածական ընդգրկման բնույթից: Բնորոշվում է զբոսաշրջային
համապատասխան ենթակառուցվածքի, տեղավորման միջոց-
ներիևզբոսաշրջիկներիսպասարկմանտարատեսակհաստա-
տություններիառկայությամբ

101. Զբոսաշրջայինենթակառուցվածք
Զբոսաշրջության կազմակերպման և սպասարկման, զբոսա-
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շրջային ինդուստրիայի բնականոն գործունեության ապահով-
մանհամարանհրաժեշտբոլորտարրերի(կառույցներ,ցանցեր,
համակարգեր ևն) ամբողջությունն է: Օրինակ, տեղավորման՝
ժամանակավոր բնակության, զբոսաշրջային փոխադրումների
համակարգերը, սպասարկման հարակից՝ օժանդակ տարաբ-
նույթհաստատություններըևայլն:

102. Զբոսաշրջայինինդուստրիա
Տնտեսությանոչնյութականոլորտիճյուղէ,որնզբաղվումէզբո-
սաշրջայինարտադրանքիստեղծմամբ,վաճառքովևառաջխա-
ղացմամբ:Նպատակնէզբոսաշրջայինտարատեսակծառայութ-
յուններիմատուցմանմիջոցովբնակչությանզբոսաշրջայինպա-
հանջմունքների բավարարումը: Զբոսաշրջային ինդուստրիայի
հիմնականբաղադրիչներն են.փոխադրումների,ապահովագր-
ման, հասարակականսննդի համակարգեր, հյուրանոցայինին-
դուստրիա, զբոսաշրջային գործակալություններև օպերատոր-
ներ, զբոսաշրջային-տեղեկատվական ծառայությունների տրա-
մադրումևայլն:

103. Զբոսաշրջայինծառայություն
Հատուկնպատակաուղղվածաշխատանքայինգործողությունէ,
ծառայություններիտեսակ`ուղղվածզբոսաշրջայինբնույթիպա-
հանջմունքների բավարարմանը: Զբոսաշրջային ծառայություն-
ներիթվինենդասվումփոխադրումները,հյուրանոցայինծառա-
յությունները, փաստաթղթերի ձևակերպումը, էքսկուրսիաների,
զբոսանքներիևժամանցի,սննդիկազմակերպումը,բժշկական
ապահովագրությունը, զբոսավար-թարգմանիչների ծառայու-
թյուններըևայլն:

104. Զբոսաշրջայինկենտրոն
Զբոսաշրջիկի հանգստի կոնկրետ վայրն է` օժտված զբոսա-
շրջային-ռեկրեացիոն գրավչությամբ (բնական, պատմամշա-
կութայինևայլառումներով):Առկաենզբոսաշրջիկներիսպա-
սարկման՝ զբոսաշրջային և հարակից ծառայությունների մա-
տուցմանհամարանհրաժեշտպայմանները
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105. Զբոսաշրջայինկլաստեր
Որոշակի սահմանափակ տարածքում կազմակերպությունների
ևձեռնարկություններիփոխկապակցվածամբողջությունէկամ
կենտրոնացում, որը զբաղվում է զբոսաշրջայինարտադրանքի
ծրագրմամբ, ստեղծմամբ, վաճառքով,առաջխաղացմամբ, ինչ-
պես նաև զբոսաշրջային և ռեկրեացիոն ծառայություններին
առնչվողգործունեությանայլտեսակներով:

106. Զբոսաշրջայինհանգրվան
Կարճաժամկետհանգստի-դադարիվայրէզբոսաշրջայիներթու-
ղուվրա՝ նախատեսվածհանգստիևտեղափոխությանակտիվ
ձևերընախընտրողներիհամար:Հիմնականումտեղաբաշխված
ենլեռնայինևանտառայինտեղանքներում:Հարմարությունների
թիվընվազագույնէ,ընդունվածէինքնասպասարկումը:

107. Զբոսաշրջայինմակրոռեգիոն՝խոշորտարածաշրջան
Զբոսաշրջայինշրջանացմանարդյունքումառանձնացվողամե-
նաբարձր կարգի զբոսաշրջային տարածքային միավորն է:
Զբոսաշրջային համաշխարհային կազմակերպության կողմից
առանձնացվում է 6 զբոսաշրջային մակրոռենգիոը` Եվրոպա,
Ամերիկա, Ասիա-Խաղաղօվկիանոսյան, Աֆրիկա, Մերձավոր և
Միջին Արևելք, Հարավային Ասիա: Սրանք, իրենց հերթին, բա-
ժանվումենզբոսաշրջայինռեգիոնների՝տարածաշրջանների:

108. Զբոսաշրջայինմարշրուտ(երթուղի)
Որոշակիժամանակահատվածումզբոսաշրջիկներիտեղաշարժ-
ման`նախօրոքծրագրվածուղինէ,որիշրջանակներումապահո-
վումէսպասարկմանծրագրովնախատեսվածծառայություննե-
րիմատուցումը:

109. Զբոսաշրջայինմոտիվացիա(դրդապատճառ)
Ինտենսիվության, հասունացման որոշակի աստիճանի հասած
զբոսաշրջայինպահանջմունքնէ,որըմարդկանցդրդումէկոնկ-
րետ զբոսաշրջային ակտիվության` զբոսաշրջային ուղևորու-
թյանձեռնարկման:



44|      | ՏԻԳՐԱՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ, ԻՐԻՆԱ ՍԱՀԱԿՅԱՆ

110. Զբոսաշրջայինշրջան
Զբոսաշրջայինհամալիրներիխումբէ`միավորվածզբոսաշրջա-
յին տնտեսության ընդհանուր տարածքային կառուցվածքով:
Առանձնացվումենզբոսաշրջայինռեգիոնների՝տարածաշրջան-
ներիսահմաններում:

111. Զբոսաշրջայինպահանջմունքներ
Մարդկանցհատուկտեսակիպահանջմունքներեն,որոնքբնո-
րոշվում են ճամփորդելու, բնությանը, սեփական և այլ ժողո-
վուրդներիհոգևոր-մշակութայինարժեքներինհաղորդակցվելու,
գեղագիտական հաճույք ստանալու, հանգստի, ֆիզիկական և
հոգևոր-էմոցիոնալուժերիվերականգնմանևայլցանկություն-
ներով:

112. Զբոսաշրջայինռեգիոն(տարածաշրջան)
Իրենից ներկայացնում է տարածքային զբոսաշրջային համա-
կարգ, որը բաղկացած է մի քանի զբոսաշրջային շրջանից`
միավորվածաշխարհագրական,պատմականևզբոսաշրջային-
ռեսուրսային գործոններով: Առանձնացվում են զբոսաշրջային
մակրոռեգիոնների՝խոշորտարածաշրջաններիսահմաններում:

113. Զբոսաշրջայինռեսուրսներ
Բնակլիմայական, հոգևոր-մշակութային,պատմական, ճարտա-
րապետական, հնէաբանական, գիտական, պաշտամունքային
ևայլ բնույթիօբյեկտներկամերևույթներեն, որոնքունակեն
բավարարելումարդուպահանջմունքներըզբոսաշրջայինուղևո-
րությանընթացքում՝զբոսաշրջությաննպատակներինհամապա-
տասխան:

114. Զբոսաշրջայինտեղեկատվականկենտրոն–տե՛սայցելունե
րիտեղեկատվականկենտրոն
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115. Զբոսաշրջայինցուցահանդեսներևտոնավաճառներ
Պարբերաբարկազմակերպվողմիջոցառումներեն, որոնքզբո-
սաշրջային ձեռնարկությանը հնարավորություն են ընձեռում`
լայնածավալտնտեսական,կազմակերպչական,տեխնիկականև
առևտրայինտեղեկատվությանստացմանևտարածմանհամար:
Խոշորագույն միջազգային զբոսաշրջային ցուցահանդեսներից
ևտոնավաճառներիցեն.
•	 Բեռլինիմիջազգայինզբոսաշրջայինբորսան,
•	 Մադրիդի միջազգային զբոսաշրջային ցուցահանդես-բոր-

սան,
•	 Լոնդոնիհամաշխարհայինզբոսաշրջայինբորսան,
•	 Միլանիմիջազգայինզբոսաշրջայինբորսան,
•	 Մոսկվայի «Ճանապարհորդություններ և զբոսաշրջություն»

միջազգայինցուցահանդեսը:

116. Զբոսաշրջայինփաթեթ
Ուղևորությանընթացքումզբոսաշրջիկներինմատուցվողծառա-
յություններիևաշխատանքներիփոխկապակցվածհամալիրնէ,
ամբողջությունը:Հանդիսանում էզբոսաշրջայինարտադրանքը
զբոսաշրջիկներինտրամադրելու կազմակերպչական ձևը:Տե՛ս
նաևզբոսաշրջայինարտադրանք:

117. Զբոսաշրջայինօպերատոր
Կազմակերպություն է, որը զբաղվում է զբոսաշրջային ծառա-
յությունների փաթեթի ձևավորմամբ, մշակում է զբոսաշրջային
երթուղիներ, ապահովում է ծառայությունների մատուցման ըն-
թացքը, պատրաստում է գովազդային-տեղեկատվական հրա-
տարակություններ,հաշվարկումէտուրի՝ուղևորությանգինըև
փոխանցում տուրերը զբոսաշրջային գործակալություններին`
հետագաիրացմանապահովմաննպատակով:

118. Զբոսաշրջիկ
Քաղաքացի է, ով իր մշտական բնակության վայրը լքում է
հանգստի, ճանաչողական, գործնական, մարզական, մշակու-
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թային, առողջության վերականգնման ու կազդուրման և այլ
նպատակներով՝24ժամիցմինչև12ամիստևողությամբ`ժամա-
նակավորբնակությանվայրումառնվազնմեկգիշերակացանց-
կացնելովևառանցվճարովիգործունեությամբզբաղվելու:

119. Զբոսաշրջիկներիտեղավորմանմիջոցներ
Զբոսաշրջիկների ժամանակավոր բնակության համար նախա-
տեսվածօբյեկտներնեն`հյուրանոց,մոթել,զբոսաշրջայինբա-
զա,քեմփինգևայլն:

120. Զբոսաշրջություն
Ազատժամանակկամավորությանհիմունքներովմարդկանցժա-
մանակավորտեղաշարժնէմշտականբնակությանվայրիցդեպի
այլվայր`զվարճանքի,հանգստի,բուժման,հյուրընկալման,ճա-
նաչողական, կրոնական, գործնական նպատակներով, առանց
այցելությանվայրումվճարովիաշխատանքովզբաղվելու:Նվա-
զագույն տևողությունը 24 ժամ է` առնվազն 1 գիշերակացով`
բնակության վայրից դուրս: Առավելագույն տևողությունը` 365
օր:

121. Զվարճանքիինդուստրիա
Սպասարկման ոլորտի կարևոր բաղադրիչներից է: Հիմնական
նպատակն էայցելուների զվարճանքիև ժամանցային գործու-
նեության ապահովումը՝ համապատասխան մասնագիտացված
հաստատություններում: Առավել լայն տարածված տեսակետի
համաձայն, զվարճանքի ինդուստրիան պետք է նպաստի ան-
հատիձևավորմաննուզարգացմանը, որպեսաշխատանքային
միավորի վերականգնմանն ու վերարտադրմանը, իրականաց-
նի կրթական, հանգստի, լավատեսության ձևավորման և դաս-
տիարակչականգործառույթներ:
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Է
 

122. Էթնոէկոլոգիականզբոսաշրջություն
Զբոսաշրջության տեսակ է՝ հիմնված հատկապես փոքր էթնիկ
խմբերի և համայնքների կյանքի, կենցաղի առանձնահատկու-
թյունների,ավանդույթներիուսովորույթների,շրջակաբնական
միջավայրի հետ ունեցած հարաբերությունների ուսումնասիր-
ման,ճանաչմանվրա:

 
123. Էլեկտրոնայինավիատոմս

Էլեկտրոնային փաստաթուղթ է, որն ամրագրում է օդային փո-
խադրման պայմանագրի առկայությունը ուղևորի և ավիաըն-
կերության միջև: Ի տարբերություն թղթային ավիատոմսի
էլեկտրոնային ավիատոմսն իրենից ներկայացնում է թվային
գրառումավիաընկերությանտվյալներիբազայում:

124. Էկոլոգիականզբոսաշրջություն
Պատասխանատու զբոսաշրջային ուղևորություն է դեպի բնա-
կանմիջավայրիհամեմատաբարանխախտհատվածները:Նպա-
տակներնենբնականևմշակութայինժառանգությանճանաչու-
մը,դիտումներըևպահպանությունը:Ըստէության,էկոլոգիական
զբոսաշրջությունն հանգստի խիստ մասնագիտացված տեսակ
է` ցայտուն արտահայտված գիտաճանաչողական, կրթադաս-
տիարակչական և բնապահպանական նպատակներով: Ենթա-
դրումէզբոսաշրջությանկազմակերպմանևսպասարկմանգոր-
ծընթացումտեղի բնակչության լայն ներգրավվածություն:Զբո-
սաշրջությանբնահենք՝դեպիբնություննուղղվածմյուստեսակ-
ներիցտարբերվումէնրանով,որպարտադիրենթադրումէբնու-
թյան հանդեպ որոշակի դրական, նպաստավոր գործողություն՝
զբոսաշրջիկների կողմից: Էկոլոգիական զբոսաշրջությունի
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զարգացմանտեսանկյունիցհատուկհետաքրքրությունեններ-
կայացնում բնության հատուկ պահպանվող տարածքները:
«Էկոլոգիական զբոսաշրջություն» հասկացությունն առաջարկ-
վել է մեքսիկացիտնտեսագետՀեկտորՑեբալլոս Լասկուրեյնի
կողմից1983թվականին:

 
125. Էկոնոմկարգ

Սպասարկմանկարգիամենաէժանկատեգորիան է: Սպասարկ-
մանծրագրերընախատեսումենոչշատբարձրմակարդակիծա-
ռայություններ` բնակություն մեկ կամ երկուաստղանի հյուրա-
նոցներում, հոսթելներում կամ հանրակացարաններում, սնունդ
կարող է և չտրամադրվել, տեղափոխությունները կարող են
իրականացվելհասարակականտրանսպորտով:Տե՛սնաևսպա
սարկմանկարգ:

126. Էկոնոմկարգիհամար
Հյուրանոցայինհամարներեննախատեսվածայցելուներիտար-
բերխմբերիհամար:Ունենհամեստկահավորանք,ապահովված
են նվազագույն անհրաժեշտ հարմարություններով` սանհան-
գույց,հեռուստացույց,մահճակալ,սեղան,աթոռներ,պահարան,
սառնարան:

 
127. Էկոնոմկարգիհյուրանոց

Միջին չափերի (շուրջ 150 համարով) հյուրանոցներ են՝տեղա-
բաշխված մայրուղիների հարևանությամբ՝ քաղաքամերձ կամ
գյուղականշրջաններում:Ծառայություններիտեսականինսահ-
մանափակ է, սպասարկումը՝ պարզ, արագ և համեմատաբար
մատչելի:

128. Էքսկուրսավար
Էքսկուրսիաներիանցկացմանմասնագետնէ:Կախվածէքսկուր-
սիայիթեմատիկբովանդակությունից,պետքէունենաաշխար-
հագրական,երկրաբանական,պատմական,ազգագրական,մշա-
կութաբանականևայլգիտելիքներիհամապատասխանմակար-
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դակ,ծանոթլինիէքսկուրսիաներիկազմակերպմանևանցկաց-
մանմեթոդներինևսկզբունքներին,տիրապետիհաճախորդնե-
րի հետ շփման, հարկ եղած դեպքում՝առաջին բուժօգնության
տրամադրման հմտություններին, ունենա գրավիչ և գրագետ
խոսելաոճ:

 
129. Էքսկուրսիա

1) Թանգարանի, ցուցահանդեսի, ձեռնարկության, տեսարժան
վայրիխմբայինայցելությունէ,2)Ուղևորությունկամզբոսանք
է` կրթական, գիտական, մարզական կամ զվարճանքի-ժաման-
ցայիննպատակներով:Օբյեկտներիցուցադրությունըտեղիէու-
նենումհամապատասխանորակավորումունեցողմասնագետի`
էքսկուրսավարի ղեկավարությամբ: Էքսկուրսիաները կարող են
ինչպեսինքնուրույնգործունեություն,այնպեսէլզբոսաշրջային
ծառայություններիբաղադրիչհանդիսանալ:Տե՛սնաևէքսկուր
սավար:

 
130. Էքսկուրսիոնավտոբուս

Ուղևորների կողմիցտեսարժան վայրերի դիտման համար նա-
խատեսվողավտոբուսէ:Սպասարկվումենզբոսաշրջայինկազ-
մակերպությունների կողմից: Որոշ երկհարկանի էքսկուրսիոն
ավտոբուսներն ունեն բացվերին հարկ`առանցառաստաղիև
ցածրեզրայինհատվածներով:Ունենանլարինտերնետի(WiFi)
հնարավորություն, բարձրախոս, առավել երկարատև երթուղի-
ներիդեպքումպարտադիրէսանհանգույցիուսառնարանիառ-
կայությունը:

 
131. Էքստրեմալզբոսաշրջություն

Արկածային զբոսաշրջության տեսակ է, որն այս կամ այն չա-
փովկապվածէռիսկիգործոնիառկայությանհետ:Էքստրեմալ
զբոսաշրջությանշրջանակներումլայնտարածումունենակտիվ
հանգստի ու մարզականգործունեությանայնպիսիտեսակներ,
ինչպիսիք ենդայվինգը (ջրասուզում), ջրային դահուկասահքը,
սյորֆինգըևվինդսյորֆինգը,ռաֆթինգը,սպելեոլոգիկան,սպե
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լեստոլոգիական, լեռնադահուկային արշավները, ալպինիզմը,
սնոուբորդինգը,սքայսյորֆինգը,թռիչքներնօդապարիկներովև
դելտապլաններով,տիեզերականզբոսաշրջությունը, բևեռային
զբոսաշրջությունը,աղետներիզբոսաշրջությունըևայլն(յուրա
քանչյուրը՝տե՛սառավելմանրամասն): 
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Ը
 

132. Ընտանեկանպլան
Երեխաներիհետճամփորդողզբոսաշրջիկներինհյուրանոցային

համարներիտրամադրմանհատուկհամակարգէ:
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133. Թայմշերհյուրանոց
Առաջ է եկելանգլ.՝ time (ժամանակ)և share (կիսել) բառերից:
Հյուրանոցայինհամալիրէ,որնունիմիքանիսեփականատեր:
Նրանցից յուրաքանչյուրն իրավունք է ստանումտնօրինել, օգ-
տագործելսեփականությունը`իրհամարհատկացվածորոշակի
ժամանակահատվածում:

134. Թատերականացվածշոուներ
Ազգային կամ միջազգային մակարդակի մշակութային միջա-
ցառումներ են: Զբոսաշրջային գրավչության առումով առավել
հայտնի են «Lord of theDance» (Մեծ Բրիտանիա) շոուն, Տոն`
սառույցի վրա շոուները Գերմանիայում (Romanza, Mystery) և
Ավստրիայում,«Ապագայիկրկեսը»փառատոնըՓարիզում,«Չի-
նականկրկեսը»ևայլն:

135. Թաքնվածպահանջարկ
Տե՛սպոտենցիալպահանջարկ:

136. Թեմատիկպարկ
Հոմանիշներն են` 1)Թեմատիկայգի կամ զբոսայգի, 2) Զվար-
ճություններիայգի,3)Ատրակցիոններիայգիկամպարկևայլն:
Իրենից ներկայացնում էատրակցիոնների, ժամանցի ու զվար-
ճանքիայլտեսակներիկենտրոնացումըորոշակիտարածքում:
Նախատեսվածէտարբերտարիքայինխմբերիայցելուների`մե-
ծահասակների,դեռահասներիևերեխաներիժամանցի,զվար-
ճանքի համար: Ներկայումս լայն հռչակ են վայելում «Դիսնեյ-
լենդ»թեմատիկպարկերը`Անահայմում (Կալիֆորնիա,ԱՄՆ)և
Փարիզում (Ֆրանսիա),Սեուլիատրակցիոններիայգին(Հարա-
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վային Կորեա): Վերջինս գրանցված է Գինեսի ռեկորդների գր-
քում`որպեսաշխարհիամենամեծփակպարկը`ավելիքան7500
մ2:
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137. Իդեալականծառայություն
Ծառայությանայս կամայնտեսակիաբստրակտ-վերացական,
տեսականորենհնարավորլավագույնմոդելնէ,«սցենարը»:Այն
ներառում է սպասարկման կանոններն ու տեխնոլոգիաները,
որակի չափանիշները և այլն: Կարելի է բնորոշել որպես «լա-
վագույն»՝առավելնախընտրելիծառայությանտեսլական:Տե՛ս
նաևիրականծառայություն:

138. Իմիջ(ընկերության,ապրանքի,ծառայության)
Սպառողներիգիտակցությանմեջընկերության,ապրանքիկամ
ծառայության ձևավորված «կերպարն» է, ընկալումը: Իմիջը
ստեղծվումէհասարակայնությանհետկապերի(PR),գովազդի,
քարոզչությանևայլմիջոցառումներիշնորհիվ:

139. Ինսենթիվզբոսաշրջություն
Գործնականզբոսաշրջությանտեսակներիցէ:Իրենիցներկայաց-
նումէուղևորություն,որըղեկավարությանկողմիցանվճարկազ-
մակերպվումէաշխատակիցներիհամար`որպեսպարգևատրում
կամխրախուսումլավաշխատանքիհամար:Աշխատակիցների
համար հնարավորություն է ստեղծվում նաև ծանոթանալ այլ
երկրներում առկա դրական փորձին (համապատասխան մաս-
նագիտականոլորտներում՝մասնավորապեսզբոսաշրջությանև
հյուրընկալությանևդրակիրառմանհնարավորություններին:

 
140. Ինտեգրացվածհյուրանոցայինցանց

Հանդիսանումէհյուրանոցայինմիավորումների՝ասոցիացիանե-
րիտեսակներիցմեկը:Իրենիցներկայացնում էհյուրանոցների
ցանց՝ կազմված նույնանման հյուրանոցներից, որոնք մատու-
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ցումեննույնանմանծառայություններևկառավարվումենինչ-
պեսանմիջապեսսեփականատիրոջկողմից,այնպեսէլֆրանշի-
զայինպայմանագրերիմիջոցով:Ինտեգրացվածհյուրանոցային
ցանցերիօրինակներեն՝«HospitalityFranchiseSystem» (ԱՄՆ),
«Holiday Inn Worldwide» (ԱՄՆ), «Accor» (Ֆրանսիա), «Club
Mediterraine»(Ֆրանսիա),«Forte»(ՄեծԲրիտանիա),«Sheraton
Corporation» (ԱՄՆ), «Mariott Corporation» (ԱՄՆ), «Ramada
International»(ԱՄՆ):

 
141. Ինտելեկտուալզբոսաշրջություն

Զբոսաշրջությանտեսակէ,որըենթադրումէհանգստիհամատե-
ղումը մտահորիզոնի ընդլայնման, նոր գիտելիքների ձեռքբեր-
մանևհմտություններիկատարելագործմանհետ:

 
142. Ինքնասպասարկում

Սպասարկմանմեթոդէ,որըլայնորենկիրառվումէստացիոնար
պայմաններումսպասարկմանշրջանակներում:Այսդեպքումծա-
ռայություններիմատուցմանտեխնոլոգիականորոշփուլերհա-
ճախորդներիկողմիցիրականացվումենինքնուրույն,այդթվում`
տեխնիկականմիջոցներիկիրառմամբ:Սպասարկմանայսմեթո-
դը կիրառվում է մանրածախ առևտրի, հասարակական սննդի
օբյեկտներում,լվացքատներումևայլն:Տե՛սնաևսպասարկման
մեթոդ, սպասարկում՝ ստացիոնար պայմաններում, սպասարկ
մանձև:

143. Ինքնուրույն՝ինքնագործզբոսաշրջություն
Տե՛սչկազմակերպվածզբոսաշրջություն:

 
144. Իջնողպահանջարկ

Շուկայում ստեղծվող այն իրավիճակն է, երբ ցանկացած ապ-
րանքկամծառայությունվաղթեուշսկսումէկորցնելիրգրավ-
չությունըևշուկայիցդուրսէմղվումայլապրանքներիևծառա-
յություններիկողմից:Այսդեպքումկիրառվումէռեմարքեթինգը:
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145. Իրադարձայինզբոսաշրջություն
Զբոսաշրջության տեսակ է, որը ձեռնարկվում է այս կամ այն
իրադարձությանը ներկագտնվելու, մասնակցելու նպատակով:
Իրադարձային զբոսաշրջության կազմակերպման առումով
առանցքայիննշանակություն ունենթեմատիկմիջոցառումների
տարբեր տեսակները` ազգային տոներ և փառատոններ, թա
տերականացված շոուներ, կինոյի և թատրոնի փառատոններ,
գաստրոնոմիական փառատոններ, ծաղիկների փառատոններ
ևցուցահանդեսներ,նորաձևությանցուցադրություններ, երաժ
շտականմրցույթներևփառատոններ,մարզականիրադարձու
թյուններ(տե՛սառավելմանրամասն)ևայլն:

 
146. Իրականծառայություն

Իտարբերությունիդեալականծառայության,իրականծառայու-
թյունըկոնկրետգործողությունէ՝ուղղվածհաճախորդիկոնկրետ
պահանջմունքներիբավարարմանը:Տե՛սնաևիդեալականծա
ռայություն:
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Լ

147. Լաունժ(օդանավակայանի)
Օդանավակայանիսրահէ,որըկարողէպատկանելմեկկամմի
քանիավիաընկերությունների:Առանձնանումէհատուկհարմա-
րավետությամբևմատուցվողծառայություններիբարձրորակով
(հանգստիսենյակներ,սննդիևխմիչքներիմատուցումևայլն):
Նախատեսված է տվյալ ավիաընկերության «հավատարիմ հա-
ճախորդների», բոնուսային-կուտակային համակարգերի մաս-
նակիցներիսպասարկմանհամար:

148. Լեռնակլիմայականկուրորտ
Լեռնային կուրորտների տեսակ է, որտեղ հիվանդությունների
բուժմանևկանխարգելման,հանգստացողներիկազդուրմանև
հանգստի նպատակներովօգտագործվում ենտվյալտարածքի
նպաստավորկլիմայականպայմանները:

149. Լիարժեքպահանջարկ
Առավել ցանկալի իրավիճակ է, երբ տեղի է ունենում պահան-
ջարկի կայունաճ`այնպիսիտեմպերով, որոնք համապատաս-
խանումենկազմակերպությանիրականհնարավորություններին
(պահանջարկիլիարժեքբավարարմանուառաջարկիձևավոր-
մանառումով):Նմանդեպքումկիրառվումէպահպանողմարքե
թինգը:

150. Լիցենզավորում
Տե՛սարտոնագրում:

151. Լյուքսկարգ
Սպասարկմանկարգիկատեգորիաներիցէ:Ենթադրումէամենա-
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բարձրորակիծառայություններիմատուցում`բնակությունհինգ
աստղանիհյուրանոցներում,թռիչքառաջինկարգով,առաջնա-
կարգ ռեստորաններիայցելություն,անհատական էքսկուրսիոն
և ժամանցային ծառայություններ, անհատական տեղափոխու-
թյուններ լյուքս կարգի ավտոմեքենաներով և այլն: Տե՛ս նաև
սպասարկմանկարգ:

152. Լյուքսհյուրանոց
Քաղաքների կենտրոնական հատվածներում տեղաբաշխված,
համարներիոչմեծթվովհյուրանոցներեն,որոնքառաջարկում
ենբարձրակարգծառայություններիլայնտեսականիևառանձ-
նանումենհյուրանոցայինհամարներիբարձրգներով:

153. Լոբբի
Հյուրանոցիմուտքայինհատվածնէ,տարածքը,որտեղհայտնը-
վումէայցելուն՝հյուրանոցմուտքգործելունպես:Այստեղէտե-
ղակայված,մասնավորապես,հյուրերիընդունմանծառայությու-
նը (reception): Լոբբիում ստեղծվում ենայցելուների սպասման
ժամանակըհարմարավետևհաճելիդարձնելուպայմաններ՝տե-
ղադրվածենբազմոցներևբազկաթոռներ,կարելիէծանոթանալ
թարմմամուլին,պատվիրելթեյ,սուրճևայլն:Լոբբինմեծդեր
ունիհյուրանոցիվերաբերյալհաճախորդիառաջինտպավորու-
թյանստեղծման,գրավչությանապահովմանառումով:Հետևա-
բար,կարևորնշանակությունէստանումլոբբիիձևավորումնու
կահավորումը:

154. Լոբբինգ
Հասարակայնության հետ կապերի (PR) կազմակերպչական
ձևերից է:Ներառում է շփումնօրենսդիրևգործադիրօղակնե-
րիպաշտոնյաներիհետ՝նպատակունենալովխթանելընկերու-
թյանգործունեությանհամարառավելնպաստավորօրենսդրա-
կանակտերի,որոշումներիընդունումը:Սա,որպեսկանոն,բնո-
րոշէխոշորընկերություններիգործունեությունը,որոնքհատուկ
այդ նպատակով վարձում են հատուկ լոբբիստների: Տե՛ս նաև
հասարակայնությանհետկապեր:
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155. Լոգոտիպ
Առաջացելէհունարեն«լոգոս»բառև«տիպոս»՝հետքբառերից:
Իրենիցներկայացնում էգրաֆիկականնշան,գաղափարագիր,
խորհրդանիշ,որնօգտագործվումէհանրությանկողմիցճանաչ-
վածությանբարձրացմանևկայունիմիջիձևավորմաննպատա-
կով:Լոգոտիպերըլայնկիրառությունունենապրանքանշանների
ուկազմակերպություններիպարագաներում:

156. Լոջ
Աֆրիկյան սաֆարիներում այցելուների տեղավորման գլխա-
վորվայրերնեն:Գտնվումենազգայինպարկերումկամդրանց
հարևանությամբ,կառուցվումենտեղականավանդականկացա-
րաններինմանությամբ,ներդաշնակենշրջակամիջավայրիհետ
և,սովորաբար,իրենցիցներկայացնումենառանձինկառուցված
քարեկամփայտեբունգալոներ:

157. Լոուքոսթեր
Ավիաընկերությունէ,որնառանձնանումէվաճառվողավիատոմ-
սերի բավական ցածր գներով: Փոխարենը, թռիչքի ժամանակ
ուղևորներինկարողենչտրամադրվելմիշարքծառայություններ
(օրինակ, կերակուրների և ըմպելիքների մատուցումը): Անվա-
նումնառաջէեկելանգլերեն«low»(ցածր,քիչ),«cost»(ծախս)
բառերից:

158. Լոֆթ
Ճարտարապետական-կառուցապատման ոճ է, որը ենթադրում
է շինությունների վերին հատվածների (վերնահարկերի, ձեղ-
նահարկերի)ձևափոխումնուհարմարեցումը`տարբերգործա-
ռույթներ իրականացնելու համար (հյուրանոցային ծառայութ-
յուններ, մշտական բնակություն, գրասենյակային գործունեու-
թյունևայլն):Առաջէեկելանգլերեն«loft»`ձեղնահարկբառից:
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159. Լրացուցիչշուկա
Այնշուկանէկամշուկայիայնհատվածը,որտեղիրացվումէծա-
ռայություններիորոշակի(ոչամբողջական)ծավալը:

160. Լրիվպանսիոն(FB,Fullboard)
Հյուրանոցներումտրամադրվողսննդակարգիտեսակէ:Կացու-
թյանարժեքըներառում է նաև3կամ4-անգամյասնունդ (նա-
խաճաշնուընթրիքը՝«շվեդականսեղան»տարբերակով):Լրիվ
պանսիոնիտեսակներիցէ«FB+»կամ«extendedfullboard»`«ընդ-
լայնվածլրիվպանսիոնտարբերակը»:Սանույնլրիվպանսիոնն
է,որըներառումէնաևալկոհոլայինխմիչքների(առավելապես,
գինուևգարեջրի)մատուցումը:
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Խ

161. Խթանողմարքեթինգ
Պահանջարկիբացակայությանդեպքումդրաստեղծումըխթա-
նողմարքեթինգնէ:

162. Խմբայինինքլյուզիվտուր
Առնվազն 15 հոգու համար կազմակերպվող և սպասարկման
ծրագրով նախատեսված բոլոր ծառայությունները ներառող
տուրնէ:
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163. Ծաղիկներիփառատոններևցուցահանդեսներ
Թեմատիկ բնույթի զանգվածային միջոցառումներ են, որոնք
կարևորնշանակությունունեն,մասնավորապես,իրադարձային
զբոսաշրջության զարգացմանառումով: Նշանավոր են ծաղիկ-
ներիցուցահանդեսներըՉելսիումևՀեմպտոն-Կորտպալատում
(ՄեծԲրիտանիա),քրիզանտեմներիևծաղկածբալենու(Սակու-
րա)փառատոններըՃապոնիայում,կակաչներիցուցահանդեսը
Նիդեռլանդներումևայլն:

164. Ծառայությանարտադրականհատկություններ
Ծառայությանայնբնորոշհատկություններնեն,որոնքձևավոր-
վումենարտադրականգործընթացումևունենցայտունարտա-
հայտվածարտադրատեխնիկականուֆիզիկականբնույթ:

165. Ծառայության գործառնական (ֆունկցիոնալ) հատկու
թյուններ

Ծառայությանայնհատկություններնեն,որոնցհիմքումընկած
էծառայությանֆունկցիոնալպիտանիությունը՝օգտակարությու-
նը,որըորոշվումէփորձարկումներիարդյունքում(առաջինան-
գամշուկադուրսգալիս,սպառողներիկողմիցտրվածառաջին
գնահատականներիմիջոցովևայլն):

166. Ծառայությանթիրախայինխումբ
Բնակչությանայնհատվածնէ,խումբը,որըհանդիսանումկամ
կարող է հանդիսանալ ծառայությունների տվյալ տեսակի պո-
տենցիալսպառողը:
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167. Ծառայությանկենսականցիկլ
Ծառայությանմատուցմանընախորդող,բունմատուցմանևմա-
տուցմանը հաջորդող գործընթացների ամբողջությունն է: Նե-
րառում էծառայություններիվերաբերյալհաճախորդներինտե-
ղեկատվությանտրամադրումը,պատվերների ընդունումը, բուն
ծառայությանմատուցումը,սպասարկմանորակիհսկողությունը:

168. Ծառայությանորակ
Ծառայությանայնբնութագրիչկողմերիամբողջություննէ,որոնց
շնորհիվայնձեռքէբերումսպառողիպահանջմունքներըբավա-
րարելուունակություն:

169. Ծառայությանսպառողականհատկություններ
Ծառայությանայնկողմերնուբնութագրիչներնեն,որոնքառա-
վել կարևոր նշանակություն ունեն սպառողների համարևար-
տացոլումենծառայությանիրականորակը:Միշարքհեղինակ-
ներիկողմիցառանձնացվումենծառայություններիհետևյալկա-
րևորագույնսպառողականհատկությունները.
Հուսալիությունն անձնակազմի ունակությունն է՝ ճշտությամբ
մատուցելուխոստացվածծառայությունը:Սրակարևորգրավա-
կաննէանձնակազմիարհեստավարժությունը:
Հաստատակամությունը վճռականություն է՝ օգնելու հաճախոր-
դինևառանցուշացմանմատուցելուծառայությունը,ոչստան-
դարտ՝իրավիճակայինևարդյունավետլուծումներգտնելուու-
նակությունը:
Վստահելիությունն անձնակազմի՝ վստահություն և հավատ
ներշնչելուունակություննէ;
Մատչելիությունը կամ հասանելիությունը սպասարկողանձնա-
կազմիհետկապհաստատելուհեշտություննէ:
Կոմունիկատիվությունն անձնակազմի ունակությունն է ապա-
հովելու այնպիսի սպասարկում, որը կբացառի հաճախորդի և
անձնակազմիմիջևթյուրիմացությունների,թյուրըմբռմանառա-
ջացումը՝ պահանջվող տեղեկատվությունը հաճախորդներին
արագևճշտությամբհասցնելուշնորհիվ:
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Ուշադիրվերաբերմունքնանհատականսպասարկումնէ,ևայն
հոգատարություննուուշադրությունը,որնընկերությունըցուցա-
բերումէիրհաճախորդներինկատմամբ:Մշտապեսհարկէընդ-
գծել,որտվյալկոնկրետհաճախորդնընկերությանհամարունի
առանձնակինշանակություն,ևորնրաանհատականպահանջ-
մունքներնանպայմանհաշվիկառնվեն:

170. Ծառայությանտրամադրում
Իրար հաջորդող գործողությունների շարք է, որի վերջնական
նպատակն է ծառայությանիրականացումըևայն մատուցողից
սպառողին՝«հասցեատիրոջը»հասցնելը:Ընդգրկումէփոխկա-
պակցվածմիշարքփուլեր.
ա.Ծառայությաննախագծումկամծրագրում,
բ. Անհրաժեշտ ռեսուրսների ներգրավում (ֆինանսական, նյու-
թական,մարդկային-աշխատանքայինևայլն),
գ. Սպասարկում՝ հաճախորդ-անձնակազմ կենդանի, ուղղակի
շփմանպայմաններում,
դ.Վերահսկողությունևայլն:

171. Ծառայությանօգտակարհատկություններ
Ծառայությանայնբնութագրիչներնեն,որոնքիհայտենգալիս
ծառայություններիսպառմանընթացքում,համապատասխանում
են սպառողների պահանջմունքներին և սահմանված նորմա-
տիվ-իրավական չափանիշներին՝ թույլտալով բավարարել հա-
ճախորդիակնկալիքներնուցանկությունները:Հենցօգտակար
հատկություններնենհանդիսանումհաճախորդի՝տվյալծառա-
յությունիցօգտվելուգլխավորդրդապատճառը:

172. Ծառայություն
Սահմանվում է որպես նպատակուղղվածաշխատանք, որի ըն-
թացքումոչթենյութականարժեքներկամարտադրանքէստեղծ-
վում,այլբավարարվումենմարդկանցտարատեսակպահանջ-
մունքները:
Ըստ Ֆ.Կոտլերի, ծառայությունը ցանկացած տեսակի գործու-
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նեությունէկամբարիք,որըկողմերիցմեկըկարողէառաջարկել
մյուսին:
Այլ բնորոշումների ընդհանրացման համաձայն, ծառայությանն
իրականացնողիևսպառողիանմիջականփոխազդեցությանար-
դյունքնէ`ուղղվածսպառողիպահանջմունքներիբավարարմա-
նը: Իրականացնողնանհատ ձեռներեց է, ձեռնարկություն կամ
կազմակերպություն,որըսպառողինծառայություններէմատու-
ցում:Սպառողըքաղաքացիէկամկազմակերպություն,ովստա-
նումէ,նպատակունիստանալկամպատվիրումէծառայություն-
ներսեփականկարիքներիհամար:

173. Ծառայություններիբազայինորակ
Ծառայության այն հատկությունների ամբողջությունն է, որոնց
առկայությունըպարտադիրէ,տրամաբանական,ևորոնցվերա-
բերյալ սպառողնանհրաժեշտ չի համարում նախօրոքպայմա-
նավորվելծառայությունըմատուցողիհետ:Օրինակ,հյուրանո-
ցայինծառայություններիբազայինորակներիօրինակներենմա-
քուր սրբիչների ևանկողնային սպիտակեղենիառկայությունը,
համարների ամենօրյա մաքրումը, տեխնիկական միջոցների և
սարքավորումներիանխափանաշխատանքըևայլն:

174. Ծառայություներիգործառնականֆունկցիոնալդասակար
գում

Ծառայություններիդասակարգմանսկզբունք է, որիհամաձայն
առանձնացվում են արտադրական, հասարակական, տնային
տնտեսություններիևանձնականբնույթիծառայութունները:

175. Ծառայություններիճյուղայինդասակարգում
Ծառայություններիդասակարգմանսկզբունքէ,ըստորիառանձ-
նացվումենտեխնիկականսերվիսը,տեխնոլոգիականսերվիսը,
տեղեկատվական-կոմունիկացիոն սերվիսը, տրանսպորտային
սերվիսնուհումանիտարսերվիսը:
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176. Ծառայություններիշուկա
Ծառայությունների իրական-առկա և պոտենցիալ-հնարավոր
գնորդներիևվաճառողների,նրանցմիջևձևավորվածառևտը-
րային-փոխանակմանհարաբերություններիամբողջություննէ:

177. Ծառայություններիոլորտ
Այնկազմակերպություններիևանհատձեռներեցներիամբողջու-
թյուննէ,որոնքզբաղվումենսերվիսայինգործունեությամբ՝ծա-
ռայությունների մատուցմամբ բնակչությանպահանջմունքների
բավարարմամբ:Տե՛սնաևսպասարկմանոլորտ:

178. Ծառայություններիպահանջվողակնկալվողորակ
Ծառայությունների տեխնիկական և ֆունկցիոնալ-գործառ-
նական բնութագրիչների ամբողջություն է: Արտացոլում է ծա-
ռայությունների համապատասխանությունը արտադրողի կող-
մից նախօրոք ծրագրվածին: Ծառայությունների պահանջվող-
ակնկալվող որակն կարող է գովազդվել, դրա առկայությունը
երաշխավորվումէծառայություններըմատուցողիկողմից:Օրի-
նակ, հյուրանոցներում կոնֆերենց-դահլիճներիառկայությունը,
հարկերիևհամարներիշուրջօրյասպասարկումը,թարմթերթե-
րիևամսագրերիամենօրյաառաքումըևայլն:

179. Ծառայություններիցանկալիորակ
Ծառայությունների`սպառողներիհամարանսպասելիևանակն-
կալհատկությունների,կողմերիամբողջություննէ,որոնցառկա-
յությանմասինսպառողներըչենէլմտածել`համարելովանհնա-
րինկամանիրագործելի:Օրինակ,հյուրանոցիայցելուինկարող
էառաջարկվելորպեսնվերընտրելհյուրանոցիֆիրմայինսիմ-
վոլիկայով որևէ պարագա (անձրևանոց, կոսմետիկ միջոցների
հավաքածուևայլն),ընթրիքինստանալանվճարգինիկամշամ-
պայն,համարներում`արբանյակայինհեռուստաալիքներիդիտ-
մանհնարավորությունևայլն:
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180. Ծառայությունների փոխադարձ փոխարինելիություն
(սուբստիտուցիա)

Բովանդակային առումով մոտ գտնվող ծառայությունների՝ մի-
մյանցփոխարինելուերևույթնէ:Միմյանցփոխարինումենայն
ծառայությունները,որոնքորակապեսևձևովտարբերեն,սա-
կայնունենմիևնույնգործառույթըկամմիևնույնպահանջմունքը
բավարարողտարբերծառայությունները:

181. Ծառայությունների փոխլրացնելիություն (կոմպլեմենտա
րություն)

Ծառայություններիայնհատկությունն է, երբծառայությանմեկ
տեսակիցօգտվելըենթադրումէմիշարքայլ՝լրացուցիչծառա-
յություններիձեռքբերում:
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Կ

182. Կազմակերպվածզբոսաշրջություն
Իրենիցներկայացնումէուղևորություն՝ըստզբոսաշրջայինըն-
կերությանկողմիցնախօրոքմշակվածծառայություններիծրագ-
րի:Իմաստայինառումովհամընկնումէծրագրվածզբոսաշրջու-
թյանը:

183. Կամպուս
Գիտակրթական, համալսարանական համալիրներ են, որոնք
ընդգրկում են ուսումնական շինությունները, ուսանողների հա-
մարնախատեսվածբնակելիշինությունները,գրադարաններնու
լսարանները,լաբորատորիաները,մարզադահլիճները,առևտրի,
բուժսպասարկման, սննդիկետերը, սպասարկմանայլ հաստա-
տություններ:Գիտակրթականծառայություններիմատուցմանև
տարածքայինկազմակերպմանհենքային«օղակներն»են:

184. Կայունզարգացում
Առավել լայնտարածված բնորոշման համաձայն, հասարակու-
թյանայնպիսիզարգացումնէ,որըներկաևգալիքսերունդներին
երաշխավորում էարժանապատիվ,առավելագույնսհնարավոր
մեկնարկայինպայմաններ`իրենցընդունակություններիդրսևոր-
ման և կենսական պահանջմունքների բավարարման համար:
Կայուն զարգացումը հիմնված է մի շարք սկզբունքների վրա,
որոնցից պետք է հիշատակել տնտեսական արդյունավետութ-
յունը,էկոլոգիականանվտանգությունը,սոցիալականարդարու-
թյուննևհավասարությունը,հոգևորմշակութայինբազմազանու-
թյանպահպանությունըևայլն:
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185. Կայունզբոսաշրջություն
ԸստԴ.Ոիվերի՝ կայունզբոսաշրջությունըկայունզարգացման
գաղափարներիներդրումնէզբոսաշրջայինոլորտում:Սանշա-
նակումէզբոսաշրջությանայնպիսիզարգացում,որըկասկածի
տակչիդնիներկաևգալիքսերունդներիհնարավորություննե-
րը՝սեփականկարիքներըբավարարելու,լայնորենկօգտագործի
և կպահպանի ռեսուրսները՝ապահովելու դրանց երկարաժամ-
կետօգտագործումը:Այլկերպասած՝կայունզբոսաշրջությունը
հանդիսանումէզբոսաշրջությանկայունզարգացմանվերջնար-
դյունքնէ:Նրատեսլականիհիմքումընկածէայնպիսիզբոսաշըր-
ջությունը, որը խարսխված է էկոլոգիական անվտանգության,
սոցիալական արդարության և հավասարության, տնտեսական
արդյունավետության, ինչպես նաև հոգևորմշակութային բազ-
մազանությանևարժեքներիպահպանման,զարգացմանգաղա-
փարներիվրա:
Կայունզբոսաշրջություննառավելապեսպետքէդիտարկելոչթե
որպեսզբոսաշրջությանառանձինտեսակ,այլ,ընդհանրապես,
զբոսաշրջային ինդուստրիայի կազմակերպմանև զարգացման
ռազմավարություն,փիլիսոփայությունևմշակույթ:

186. Կանաչանցուղի
Պարտադիր մաքսային հայտարարագրման ոչ ենթակա ապ-
րանքներիփոխադրմանհամարնախատեսվածվայրէ՝սահմա-
նայինանցակետերում:

187. Կանաչզբոսաշրջություն
Հավաքական-ընդհանուր բնորոշում է զբոսաշրջության բոլոր
այնտեսակներիհամար,որտեղկիրառվումեն«կանաչտեխնո-
լոգիաներ»:Վերջիններիսնպատակնէբնականմիջավայրիվրա
զբոսաշրջությանաննպաստներգործությանտարբերտեսակնե-
րինվազեցումը(թափոններիարդյունավետկառավարում,տար-
բերռեսուրսների՝ջրի,էլեկտրաէներգիայիօգտագործմաննվա-
զեցում, արտանետումների կրճատում, այլընտրանքային էներ-
գիայի,ջեռուցմանաղբյուրներիներդրումևայլն):
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188. Կատարող
Կազմակերպություն է կամանհատձեռներեց,որոնքզբաղվում
են սպառողներին պայմանագրային հիմունքներով ծառայութ-
յուններիմատուցմամբ:

189. Կարիք
Մարդու համար կարևոր, էական ինչ-որ բանի չբավականեցնե-
լու, չբավարարվելու,պակասի,անհրաժեշտությանհոգեբանա-
կանզգացումնէ:Առանձնացվումենընդհանուրֆիզիոլոգիական
կարիքներ (սննդի, հագուստի, ջերմության, անվտանգության),
սոցիալական կարիքներ (հոգևոր մտերմության, ազդեցության
ևկապվածության),գիտելիքներիևինքնաարտահայտմանան-
ձնականկարիքներևայլն:

190. Կինոյիփառատոններ
Զանգվածային մշակութային միջոցառումներ են, կարևոր նշա-
նակություն ունեն իրադարձային և մշակութային զբոսաշրջու-
թյանզարգացմանառումով:Համաշխարհայինճանաչումունեն
ամերիկյանկինոակադեմիայի«Օսկար»մրցանակաբաշխությու-
նը,կարճամետրաժֆիլմերի«Օբերհաուզենի»փառատոնը(Գեր-
մանիա), «Կաննի» (Ֆրանսիա) կինոփառատոնը («Արմավենու
ոսկե ճյուղ»գլխավոր մրցանակով), «Գրեմմի» մրցանակաբաշ-
խությունները:

191. Կիսապանսիոն(HB,Halfboard)
Հյուրանոցներումսննդիկազմակերպմանտեսակէ,երբկացու-
թյանարժեքիմեջեններառվումնախաճաշըևընթրիքը («շվե-
դական սեղան» տարբերակով): Կիսապանսիոնի տեսակներից
էHB+կամextended half board` «ընդլայնվածկիսապանսիոն»
տարբերակը:Սանույնկիսապանսիոնէ,որը,սակայն,ներառում
էնաևանսահմանափակքանակությամբտեղականարտադրու-
թյանալկոհոլայինևոչալկոհոլայինխմիչքներիտրամադրումը:
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192. Կլիմայականկուրորտ
Կուրորտներիտեսակ է, որտեղ հիվանդությունների բուժմանև
կանխարգելման նպատակով օգտագործվում են բուժիչ,առող-
ջարարկլիմայականպայմաններնուգործոնները:Կլիմայական
կուրորտի տեսակներից են լեռնակլիմայական կուրորտները 
(տե՛սառավելմանրամասն):

193. Կլիմայաբուժություն
Հիվանդություններիբուժումնուկանխարգելումնէնպաստավոր
կլիմայականպայմանների,գործոնների(ջերմության,խոնավու-
թյան, արեգակնային ճառագայթման ինտենսիվության հատուկ
ռեժիմ)ևհատուկկլիմայաբուժականմիջոցառումներիմիջոցով:
Կլիմայաբուժությունիառավելլայնտարածվածտեսակներիցեն
աէրոթերապիան (օդաբուժություն)և հելլիոթերապիան (արևա-
բուժություն):

194. Կոմունալկենցաղայինծառայություններ
Բնակչությանը մատուցվողառօրյա նյութական բնույթի ծառա-
յություններեն`ուղղվածբնակչությանհարմարավետկեցության
ապահովմանը:Այսխմբինենդասվումսառըևտաքջրամատա-
կարարման, ջրահեռացման, էլեկտրա- և գազամատակարար-
ման,ջեռուցման,վերանորոգման,տեխնիկականսպասարկման,
վթարների և անսարքությունների վերացման և այլ ծառայու-
թյուններ:

195. Կոնդոմինիումհյուրանոց
Հյուրանոցային համալիր է, որի շինությունները,առանձին հա-
մարները վաճառված են անհատ սեփականատերերին, որոնք
էլ վարձակալության հիմունքներով դրանք տրամադրում են
հանգստացողներին:Եթեսովորականհյուրանոցայինհամարնե-
րըսովորաբարունենումեն1սենյակ,սանհանգույցևմիջանցք,
հարմարավետ չեներկարատևբնակությանհամար,ապակոն-
դոմինիում-հյուրանոցներնառաջարկումենբազմասենյականոց
համարներ`ընդարձակաշխատասենյակներով,խոհանոցներով:
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196. Կոնսյերժ
Հյուրանոցիսպասարկողանձնակազմիաշխատակիցէ,ովապա-
հովում է այցելուին ծառայությունների լայն տեսականու տրա-
մադրում:Հատկապեսայնպիսիք,որոնցստացումըպահանջում
էջանքերիգործադրում՝հյուրանոցիցդուրս:Առավելություննայն
է, որ ծառայությունների ողջ բազմազանությունը հաճախորդը
ստանումէ1«պատուհանից»՝խնայելովժամանակնուխուսա-
փելովտարբերընկերություններիդիմելուց:

197. Կոնտինենտալնախաճաշ
Թեթևնախաճաշիտեսակէ,որըներառումէթեյկամսուրճ,հյութ,
հացաբուլկեղենիտեսակներ,կարագ,ջեմ:

198. Կոնտինենտալպլան
Հյուրանոցային համարիարժեքի հաշվարկման եղանակ է, երբ
գինըներառումէկոնտինենտալնախաճաշ,ինչպեսնաևսենյա-
կիարժեքը:Տե՛սնաևկոնտինենտալնախաճաշ:

199. Կոնֆերենցդահլիճ
Հյուրանոցներում,պետականգերատեսչություններում,բիզնես-
կենտրոններում,մասնավորկազմակերպություններումևայլուր
տեղակայված ընդարձակ դահլիճ է: Կոնֆերենց-դահլիճում
պետքէլինենբնականևարհեստականլիարժեքլուսավորման
հնարավորություն,առկալինենտեխնիկականևկոմունիկացիոն
անհրաժեշտմիջոցներ`
•	 Համակարգիչներևանլարինտերնետայինկապ,
•	 Պրոյեկտորևէկրան,
•	 Խոսափողներ,
•	 Սինխրոնթարգմանությանհնարավորություններ:
Սուրճի ընդմիջումների կազմակերպման և ճաշի մատուցման
առումովկարևորէընդարձակնախասրահիառկայությունը:

200. Կորպորատիվմշակույթ
Ընկերությանկոլեկտիվգիտակցություննումտածողությունն է,
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արժեքներիևհամոզմունքներիհամակարգը,որնընդունվում է
բոլորաշխատակիցների կողմից: Մասնավորապես, հյուրանոց-
ներումկորպորատիվմշակույթինպատակնէ՝
ա.Ձևավորելաշխատակիցներիանհրաժեշտևցանկալիվար-
քագիծը,
բ. Միմյանց, հաճախորդների և ղեկավարության հետ շփման
հմտությունները,
գ. Աշխատակիցների առջև նպատակներ դնել, շահագրգռել՝
հասնելուդրանց:
Ժամանակակից կորպորատիվ մշակույթի բաղադրիչներից է
Որակի համընդհանուրկառավարմանհամակարգը (TQM,Total
QualityManagement):

201. Կոֆեշոփ
Սրճարանէկամբար,որտեղօրենքովթույլատրվումէկանեփիև
դրանիցստացվածթմրանյութերիվաճառքը:Հիմնականումտա-
րածվածենՆիդեռլանդներում:Կոֆե-շոփերիգործունեությունն
իրականացվումևվերահսկվումէթմրանյութերիշրջանառությու-
նըկանոնակարգող՝Նիդեռլանդներիքաղաքականությանշրջա-
նակներում:

202. Կրթականզբոսաշրջություն
Ենթադրում է 15 օրից մինչև 3 ամիս տևողությամբ ուղևորու-
թյուններ`այսկամայնոլորտներումորակավորմանբարձրաց-
ման և գիտելիքների խորացման նպատակներով: Ներկայումս
առավելտարածվածենօտարլեզուներիուսուցման,լեզվական
գիտելիքների կատարելագործման նպատակով իրականացվող
կրթականտուրերը՝համատեղվածպասիվկամակտիվհանգստի
տարբերձևերի,տեղիմշակույթիուբնությանճանաչմանհետ:

203. Կրոնականզբոսաշրջություն
Մարդկանց ժամանակավոր տեղաշարժն է մշտական բնակու-
թյանվայրից`սրբավայրերևկրոնականկենտրոններայցելելու
նպատակով:Հիմնականտեսակներնեն`
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1) Ուխտագնացային զբոսաշրջություն: Տարբեր կրոնական
պատկանելության մարդկանց ուղևորություններն են` ուխտա-
գնացային նպատակներով (օրինակ, մահմեդականների սրբա-
զան«հաջը»դեպիՄեքքա),
2)Էքսկուրսիոն-ճանաչողականուղղվածությանկրոնականզբո-
սաշրջություն:Ընդգրկում էայցելություններըկրոնականկենտ-
րոններ, որտեղ զբոսաշրջիկները կարող են այցելել պաշտա-
մունքային օբյեկտներ, թանգարաններ, մասնակցել կրոնական
արարողություններիևայլն:

204. Կրոնականկենտրոն
Ավելիլայնհասկացությունէ,քանպաշտամունքայինկենտրոնը:
Պաշտամունքիօբյեկտիցբացի,այնընդգրկումէնաևհարակից
կրթական, գիտահետազոտական, սպասարկման և վարչական
հաստատությունները:Տե՛սնաևպաշտամունքայինկենտրոն:

205. Կրուիզ
Օվկիանոսային,ծովային, լճայինկամգետայինզբոսաշրջային
ուղևորություն է, երբ որպես փոխադրամիջոց, տեղավորման,
սննդիկազմակերպմանևզվարճանքիվայր էծառայումնավը:
Կրուիզայինուղևորությանծրագրումներառվածէնաևառափ
նյասպասարկումը(տե՛սառավելմանրամասն):

206. Կուպոն
Վաճառքիխթանմանմիջոցներիցէ:Իրենիցներկայացնումէհա-
վաստագիր,որըզեղչիիրավունքէտալիսորոշակիապրանքնե-
րիգնմանևծառայություններիցօգտվելուժամանակ:Օրինակ,
ԱՄՆ-ում«ԱմերիքընԷքսպրես»պլաստիկքարտերիսեփականա-
տերերըզեղչիԿուպոներենստանումմիջինևբարձրկարգիռես-
տորաններիցօգտվելուհամար:Տե՛սնաևվաճառքիխթանում:

207. Կուրորտ
Հիվանդությունների բուժման և կանխարգելման նպատակնե-
րովօգտագործվող հատուկտարածք է, որտեղառկաեն բնա-
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կան-բուժիչռեսուրսներ,դրանցօգտագործմանհամարանհրա-
ժեշտկառույցներ,շինություններ,ենթակառուցվածքայինցանց:
Կուրորտներիհիմնականտեսակներնեն`բալնեոլոգիական,ցե-
խային,կլիմայականևայլն:

208. Կուրորտայինհյուրանոց
Հյուրանոցէ,որիգործունեությաննպատակնէհանգստիևառող-
ջության վերականգնման նպատակներով ճամփորդողանձանց
ժամանակավոր բնակության ապահովումն ու սպասարկումը:
Հիմնականումտեղաբաշխվումենառափնյաևլեռնայինշրջան-
ներում,անտառածածկտարածքների ու հանքայինաղբյուրնե-
րիհարևանությամբ,ուրառկաենհանգստիևբուժմանհամար
նպաստավորբնակլիմայականպայմաններ:

209. Կուրորտոլոգիա
Գիտություն է բնական-բուժիչգործոնների, մարդուօրգանիզմի
վրա դրանց ներգործության, բուժման և պրոֆիլակտիկ նպա-
տակներով օգտագործման հնարավորությունների և ուղիների
մասին:



76|      | ՏԻԳՐԱՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ, ԻՐԻՆԱ ՍԱՀԱԿՅԱՆ

Հ

210. Հակազդողմարքեթինգ
Ոչ ռացիոնալ պահանջարկի առկայության դեպքում կիրառվող
մարքեթինգիտեսակէ:Հիմնականնպատակնէ՝մարդկանցհա-
մոզելհրաժարվել«վնասակարապրանքների»օգտագործումից:
Հակազդողմարքեթինգնօգտագործումէազդեցությանայնպիսի
միջոցներ,ինչպիսիքենգներիբարձրացումը,ապրանքներիհա-
սանելիությանկրճատումըևայլն:Տե՛սնաևոչռացիոնալպա
հանջարկ:

211. Համալիրսպասարկում
Զբոսաշրջայինծառայություններիմատուցմանձևէ,որըներա-
ռումէդիմավորումնուճանապարհելը,ժամանակավորբնակու-
թյան, սննդի, էքսկուրսիոն և ժամանցային ծառայությունների
տրամադրումը:Համալիրսպասարկումնիրականացվումէզբո-
սաշրջայինամբողջականփաթեթիշրջանակներում:

212. Համաշխարհային զբոսաշրջային կազմակերպություն
(WorldTourismOrganization,WTO)

ՄԱԿ-ի մասնագիտացված կազմակերպություններից է, զբոսա-
շրջության ոլորտում առաջատար միջազգային կազմակերպու-
թյունը: Հիմնադրվել է 1925 թ.-ին Հաագայում` որպես Պաշտո-
նականզբոսաշրջայինասոցիացիաներիմիջազգայինկոնգրես:
Երկրորդ աշխարհամարտից հետո վերանվանվել է Պաշտոնա-
կան զբոսաշրջային ասոցիացիաների միջազգային միություն
(գլխավոր գրասենյակը` Ժնևում): 2011 թ. տվյալներով ՀԶԿ-ին
անդամակցում է 154պետություն:ԳլխավորգրասենյակըՄադ-
րիդումէ(Իսպանիա):Պաշտոնականկայքէջնէ`www.unwto.org 
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213. Համարայինֆոնդ
Հարմարավետության տարբեր աստիճան ունեցող հյուրանո-
ցայինհամարներիամբողջություննէ,որըգտնվումէտվյալհյու-
րանոցիկամհյուրանոցայինցանցիտնօրինությանտրամադրու-
թյանտակ:

214. Հանգիստ
Ազատ ժամանակ իրականացվող գործունեություն է, որն ուղղ-
վածէմարդուֆիզիկականևհոգեբանականլարվածությանու
հոգնածությանթոթափմանը,ուժերիվերականգնմանը:
Ն.ՄիրոնենկոյիևԻ.Տվերդոխլեբովիբնորոշումներիհամաձայն,
Հանգիստըցանկացածտեսակիմարդկայինգործունեությունէ,
որնուղղվածչէառօրյակենսականկարիքներիբավարարմանը:
Ա.Կուսկովի,Վ.Գոլուբևայի,Տ.Օդինցովայիբնորոշումներիհա-
մաձայնhանգիստնիրենիցներկայացնումէմարդկայինգործու-
նեությանցանկացածտեսակկամանգործություն,որնուղղված
չէմարդուֆիզիոլոգիականպահանջմունքներիբավարարմանը:
Ներառումէճամփորդությունները,որսորդություննուձկնորսու-
թյունը,հավաքչությունը,հոբբիներըևայլն:

215. Հանրախանութ
Առևտրային մեծխանութ է, որն իրականացնում է մթերայինև/
կամ արդյունաբերական ապրանքների լայն տեսականու վա-
ճառք:ԱռաջինhանրախանութներնստեղծվելենՖրանսիայում
XIX դարի կեսին և հետագայում լայն տարածում են գտել այլ
երկրներում:Առավելհաճախhանրախանութներըտեղակայվում
ենառանձինշինություններումկամառևտրայինկենտրոններում:
Հանրախանութումապրանքներիմեծտեսականուառկայությու-
նը գնորդին հնարավորություն է տալիս ձեռք բերելու անհրա-
ժեշտ բոլոր ապրանքները մեկ խանութում, ինչն արագացնում
ևհեշտացնումէգնմանընթացքը:Գնորդներիհարմարավետու-
թյաննպատակովhանրախանութներումկիրառվումենինքնաս-
պասարկումևբացցուցափեղկերիցապրանքներիվաճառք:
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216. Հանրակացարան
Խմբայինտեղավորմանոչթանկարժեքհաստատություն`ծառա-
յություններիսահմանափակթվով:

217. Հաշվառում(Checkin)
Օդանավակայանում նախաթռիչքային ընթացակարգի սկզբը-
նականփուլը,որիընթացքումտոմսիևանձնագրիհիմանվրա
ուղևորներինտրվումեննստեցմանկտրոններ,տեղիէունենում
ուղեբեռիհանձնումևձեռքիուղեբեռիհաշվառում:

218. Հասարակականծառայություններ
Ներառումենպետականկառավարմանմարմիններիայնծառա-
յությունները, որոնքկապվածեներկրիպաշտպանության, հա-
սարակականկարգիպահպանության,ներքինանվտանգության
ապահովման, ինչպես նաև տնտեսական և սոցիալական գոր-
ծընթացներիպետականկարգավորմանհետ:Սրանցանվանում
եննաևպետականծառայություններ:

219. Հասարակականսննդիծառայություններ
Ներառում են խոհարարական արտադրանքների պատրաստ-
ման,իրացման,բնակչությանտարբերխմբերիսնվելուգործըն-
թացիկազմակերպումնուսպասարկումը:

220. Հասարակականսննդիձեռնարկություն
Հասարակականսննդիծառայություններմատուցողկազմակեր-
պություններիընդհանուրանվանումնէ:Հիմնականտեսակներն
ենռեստորանը, բարը, սրճարանը,խորտկարանը,պիցցերիան,
ճաշարանը,փաբըևայլն:

221. Հասարակայնությանհետկապեր(Publicrelations,PR)
Գործողունեությանտեսակ էուղղվածձեռնարկությանևբնակ-
չությանմիջևբարենպաստհարաբերություններիևփոխըմբռն-
ման ստեղծմանն ու պահպանմանը: Հասարակայնության հետ
կապերիգծովաշխատանքնուղղվածէձևավորվողհասարակա-
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կանկարծիքիուսումնասիրոիթյանը,նպատակայինլսարարան-
ների և բնակչության լայն զանգվածների կողմից սերվիսային
ձեռնարկությանևնրագործունեությաննկատմամբբարյացկամ
վերաբերմունքի ձևավորմանը: Կազմակերպչական առումով
հիմնականտեսակներնեն՝լոբբինգ,քարոզչություն,լրատվամի-
ջոցներիհետկապեր,բարեգործությունևկորպորատիվկոմու-
նիկացիա:Տե՛սնաևմարքեթինգայինկոմունիկացիաներ:

222. Հելիոթերապիա(արևաբուժություն)
Կլիմայաբուժությանտեսակներիցէ:Հիվանդություններիբուժու-
մըևկանխարգելումն իրականացվում է որոշակի ինտենսիվու-
թյանևչափաբաժնիարեգակնայինճառագայթմանմիջոցով:Լայն
տարածումունիսանատոր-առողջարանայինծառայությունների
մատուցմանշրջանակներում:Տե՛սնաևկլիմայաբուժություն:

223. Հեռուստագովազդ
Հեռուստատեսությամբտարածվողգովազդնէ:Այնպատկերման,
գույների,շարժմանևձայնիզուգակցմանշնորհիվապահովումէ
ուշադրությանպոտենցիալգնորդներիներգրավմանբարձրաս-
տիճան: Հեռուստագովազդի ամենատարածված տեսակներից
ենգովազդայինտեսահոլովակները,հեռուստատեսայինգովազ-
դային հայտարարությունները, գովազդային հեռուստառեպոր-
տաժներըևհաղորդումները:Տե՛սնաևգովազդ:

224. Հետերոգենություն(տարասեռություն,բազմազանություն)
Իրենիցներկայացնումէծառայություններիորակիևբովանդա-
կության բարձր աստիճանի բազմազանությունը, փոփոխակա-
նությունը:Օրինակ,2հաջողվածայցելությունըռեստորանկամ
միևնույն ընկերության կողմից իրականացված գովազդային 2
ակցիաներնանպայմանկտարբերվենմիմյանցից:Դրագլխավոր
պատճառը մարդկային գործոնն է, անկանխատեսելի հանգա-
մանքներիուարտաքինգործոններիազդեցությունը:Ծառայու-
թյուններիմատուցմանևսպառմանգործընթացներինմասնակ-
ցումենմարդիկ`տարբերճաշակներով,նախասիրություններով,
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խառնվածքովևգործելաոճով:Ծառայություններիորակըպայ-
մանավորված է աշխատակիցներով և կոնկրետ հաճախորդնե-
րով.այդպատճառովայնկարողէզգալիորենփոփոխվել:

225. Հետինդուստրիալհասարակություն
Հասկացություն է, որը բնորոշում է հասարակության պատմա-
կան-էվոլյուցիոն զարգացման արդի փուլը, մակարդակը: Հե-
տինդուստրիալ էհամարվումայնհասարակությունը,որիտըն-
տեսությանճյուղայինճյուղայինկառուցվածքումևհամախառն
ներքինարդյունքիմեջգերակշռումէտնտեսությաներրորդային
(ծառայություններիոլորտ)ևչորրորդային(գիտությունուգիտե-
լիքահենքարտադրություններ,տեղեկատվականունորարարա-
կանտեխնոլոգիաներևայլն)հատվածներիբաժինը:Ժամանա-
կագրականառումովhետինդուստրիալհասարակությունիննա-
խորդել են ինդուստրիալ կամարդյունաբերական,ագրարային
կամգյուղատնտեսական,նախնադարյանհամայնականհասա-
րակարգերը:

 
226. Հիմնականշուկա

Այնշուկանէ,որտեղիրացվումէընկերությանապրանքներիկամ
ծառայություններիհիմնականմասը:

227. Հիմնական(բազային)ճամբար
Բազմակիևմշտականօգտագործմանհանգրվանէ:Օգտագործ-
վումէմարզական,գիտահետազոտական,լեռնագնացայինար-
շավներիժամանակ:Հագեցածէանհրաժեշտբոլորհարմարու-
թյուններով,սարքավորումներով,մթերքներովևն:
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Նկար14.Ջոմոլունգմայի(Էվերեստ)Հարավայինhիմնականճամբարը

Նեպալում,5364մ.

228. Հինգաստղանիհյուրանոց
Չորսաստղանիհյուրանոցներիցտարբերվումէմատուցվողծա-
ռայությունների առավել բարձր որակական հատկանիշներով,
ինչպես նաև որոշ բացառիկ ծառայությունների ու հարմարու-
թյունների առկայությամբ՝ գոլֆ-ակումբ, ուղղաթիռի վայրէջքի
հարթակ, համարներում՝ երկրորդ սանհանգույց, սանհանգույց-
ներում՝հեռախոսևայլն:Հյուրերիանհատականպահանջմունք-
ներըմշտապեսգտնվումենանձնակազմիուշադրությանկենտ-
րոնում: Տե՛ս նաև չորս աստղանի հյուրանոց, հյուրանոցների
աստղայինդասակարգմանհամակարգ:

229. Հիպերմարկետ
Առևտրի ձեռնարկություն է, որը զբաղվում է պարենային և ոչ
պարենային ապրանքատեսակների ամբողջական տեսականու
իրացմամբ,գործումէինքնասպասարկմանսկզբունքովևզբա-
ղեցնումէ4000մ2 -իցոչպակասմակերես:
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230. Հյուրանոց
Կահավորված սենյակներով շինություն է կամ շինության հատ-
ված նախատեսված այցելուների ժամանակավոր բնակության
կազմակերպմանհամար:Կախվածմակարդակից,մատուցումեն
լրացուցիչծառայություններ`ռեստորաններ,կազինոներ,լողա-
վազաններ,քիմմաքրում,վարսահարդարում,կոսմետիկխնամք
և այլն: Այցելուների տեղավորման միջոցների հիմնական տե-
սակնէ:

Նկար15.«ՄարիոթԱրմենիա»,ԵրևանՆկար16.«Մարիոթ»,

Վարշավա,Լեհաստան



Նկար17.«Շերատոն»,Օրան,ԱլժիրՆկար18.«Բուրջալ

Արաբ»,Դուբայ,ԱՄԷ
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231. Հյուրանոցայինանիմացիա
Հաճախորդին մատուցվող յուրատեսակ լրացուցիչ ծառայու-
թյուններեն, որոնցնպատակն է հաճախորդներիմոտդրական
տպավորություններստեղծել,օգնելհաճույքստանալհանգստից
ու հյուրանոցումանցկացրածժամանակից, ցանկությունառա-
ջացնել`կրկինօգտվելուտվյալհյուրանոցիծառայություններից:
Հյուրանոցի գրավչության ապահովման առավել արդյունավետ
եղանակներիցէ:

232. Հյուրանոցայինգործունեություն
Հյուրանոցայինծառայություններիևդրանցփաթեթներիստեղծ-
ման, մատուցման-տրամադրման գործողությունների, միջոցա-
ռումների ամբողջությունն է: Այլ կերպ ասած, իրենից ներկա-
յացնումէհյուրանոցայինտնտեսությանօբյեկտներումանհատ
ձեռներեցներիևիրավաբանականանձանցկողմիցվճարովիհի-
մունքներով այցելուներին ժամանակավոր բնակության ծառա-
յություններիմատուցմանգործընթացը:

233. Հյուրանոցայինինդուստրիա
Տնտեսական գործունեության ոլորտ է, սպասարկման ոլորտի
(մասնավորապես,հյուրընկալությանինդուստրիայի)բաղադրիչ,
որն զբաղվում է հյուրանոցային գործունեությամբ՝ հյուրանո-
ցայինծառայություններիմատուցմամբ,հյուրանոցայինօբյեկտ-
ներում մարդկանց ժամանակավոր բնակության կազմակերպ-
մամբ:

234. Հյուրանոցայինկոնսորցիում
Հյուրանոցային միավորումների՝ ասոցիացիաների տեսակնե-
րիցէ:Առավելլայնտարածումենստանումհատկապեսվերջին
տասնամյակներում:Իրենցիցներկայացնումենանկախհյուրա-
նոցներիմիավորումներ,որոնցստեղծմաննպատակնէարդյու-
նավետ կերպով դիմակայելխոշոր ինտեգրացվածևֆրանչայ-
զինգայինհյուրանոցայինցանցերիմրցակցությանը:Աշխարհում
խոշորագույնն է «Best Western International» հյուրանոցային
կոնսորցիումը:
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235. Հյուրանոցայինծառայություն
Ծառայություններիտեսակ է, որոնց նպատակն է վճարովի հի-
մունքներով մարդկանց ժամանակավոր բնակության համար
անհրաժեշտ պայմանների ապահովումը` զբոսաշրջության և
հանգստի,աշխատանքայինգործուղումներիևայլ դեպքերում՝
հյուրանոցայինտնտեսությանօբյեկտներում:Առանձնացվումեն
հիմնականևլրացուցիչhյուրանոցայինծառայություններ:Հիմ-
նականներնենկացությանևսննդիծառայությունները:Լրացու-
ցիչծառայություններիցեն՝լվացքատան,ժամանցային,էքսկուր-
սիոն,մարզականևայլն:Դրանցթիվնուտեսականինկախվածէ
հյուրանոցիաստղայինկատեգորիայից:

236. Հյուրանոցայինհամար
Առանձնացվածբնակելիտարածքկամմիավորէհյուրանոցում,
որը կահավորված և կազմակերպված է հյուրանոցների տվյալ
կատեգորիային ներկայացվող պահանջներին համապատաս-
խանև,որպեսկանոն,բաղկացածէմեկկամմիքանիհյուրանո-
ցայինտեղերից:

237. Հյուրանոցային համարների դասակարգման եվրոպական
մոդել

Սրահամաձայնառանձնացվումենհյուրանոցայինհամարների
հետևյալ10կատեգորիաները՝տեսակները.
1.Extrabedհամարներնունենմեկմեծմահճակալ(երկտեղա-
նոց),սովորաբարնախատեսվածենամուսնականզույգերիհա-
մար:
2. Double twin համարները երկտեղանոց են՝ երկու առանձին
մահճակալով:
3. Tripleհամարներըերեքտեղանոցեն՝երկումահճակալներով
(կամ մեկ երկտեղանոցով) և բազմոցով, որոնք ևս նախատես-
վածենքնելուհամար(սովորաբար,երեխայի):
4. SingleհամարնունիDoubletwinիչափերը,բայցմեկտեղա-
նոցէ՝մեկմահճակալով:
5. Juniorsuiteըերկտեղանոցևմեկսենյականոց,սակայնըն-
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դարձակևհարմարավետհամարէ՝բարելավվածներքինպլա-
նավորմամբ: Սովորաբար, քնելու համար նախատեսված հատ-
վածնառանձնացվածէշարժականպատովկամմիջնորմով,որը
ցերեկայինժամերինհեռացվում է՝ համարըվերածելովընդար-
ձակհյուրասենյակի:
6.DeluxeընույնJuniorsuiteնէ,սակայնառավելթանկարժեք
ներքինկահավորանքովևհարդարանքով,հարմարավետության
ավելիբարձրաստիճանով:
7.Suiteհամարներնունենառանձնացվածհյուրասենյակևնըն-
ջարան՝թանկարժեքկահույքովևներքինհարդարանքով:
8.Businessհամարներն ընդարձակ են՝ հագեցածաշխատան-
քիհամարանհրաժեշտտեխնիկականբոլորմիջոցներովևպայ-
մաններով:
9.Familystudio-ներնընտանեկան,երկուսենյականոցհամար-
ներեն:
10.Presidentհամարներնամենաթանկարժեքներնեն՝միքանի
ննջարանով,աշխատասենյակովև2-3սանհանգույցով:
Զուգահեռաբար, լայն տարածում ունեն նաև համարների
հետևյալ տեսակները՝ corner room (անկյունային սենյակ),
honeymoonroom(նորապսակներիհամար),connectedrooms
(համակցվածհամարներ,որոնքիրարենմիանումներքինդռնե-
րով),duplex(երկհարկանիհամար),apartment(տե՛սապարտա
մենտհամար),balcony(պատշգամբովհամար):Առանձնացվում
ենհամարներ,որոնցիցտեսարանէբացվումդեպիքաղաք(city
view),լողափ(beachview),պարտեզ(gardenview),լողավազան
(pool view), ծով և օվկիանոս (sea view, ocean view), շրջակա
տարածքներ(landview,panoramicview),լեռներ(mountainview),
զբոսայգի(parkview),հյուրանոցիներքինհատվածը-տարածու-
թյունը(insideview):

238. Հյուրանոցայինտեղ
Հյուրանոցային համարի այն սահմանափակ հատվածն է, որը
նախատեսվածէմեկանձիքնելուհամար:Հիմնականումառանձ-
նացվումենմեկիցմինչևերեքտեղանոցհամարներ:
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239. Հյուրանոցայինտնտեսություն
Այցելուներիտեղավորման՝ժամանակավորբնակությանօբյեկտ-
ների (կառույցների, շինությունների, հաստատությունների)ամ-
բողջությունն է: Բաղադրիչներն են հյուրանոցները, մոթելները,
հոսթելները,առողջարանները,մինիհյուրանոցներըևայլն:

240. Հյուրանոցիընդունմանծառայություն՝Reception
Հյուրանոցիշփմանգոտու՝ֆրոնտ-օֆիսիօղակներիցէ:Իրակա-
նացնում է հյուրերի գրանցումն ու դուրսգրումը, տրամադրում
է տեղեկատվական, խորհրդատվական և կազմակերպչական
բնույթիայլծառայություններ:

241. Հյուրանոցներիաստղայինդասակարգմանհամակարգ
Հյուրանոցներիորակականդասակարգմանհամալիրմոտեցում
է,անվանումեննաև«դասակարգմանեվրոպականհամակարգ»:
Հիմնվում է հյուրանոցների դասակարգման ֆրանսիական ազ-
գայինհամակարգիվրա,որնէլենթադրումէհյուրանոցներիբա-
ժանումը տեսակների՝ 1-5 աստղային սանդղակով: Կիրառվում
է Եվրոպայում, Եգիպտոսում, Ռուսաստանում, Չինաստանում,
Բրազիլիայումևայլուր:

 Աղյուսակ1.
Համարներիններկայացվողորոշպահանջներ՝տարբեր

աստղանիհյուրանոցներում

Աստղը Համարի
մակերեսը,մ2

Սրբիչները
փոխելը

Համարի
մաքրումը

Սպիտակե
ղենը

փոխելը
1 8-10 3-4օրըմեկ Ամենօր 7-8օրըմեկ

2 8-10 3-4օրըմեկ Ամենօր 6օրըմեկ

3 Առնվազն10-12 Ամենօր Ամենօր 3-4օրըմեկ

4 Առնվազն13 Ամենօր Ամենօր Ամենօր

5 Առնվազն16 Ամենօր Ամենօր Ամենօր

Աղբյուր՝www.balstour.ru

Տե՛սնաևմեկաստղանիհյուրանոց,երկուաստղանիհյուրանոց,
երեք աստղանի հյուրանոց, չորս աստղանի հյուրանոց, հինգ
աստղանիհյուրանոց:
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242. Հյուրանոցներիթագայինդասակարգմանհամակարգ
Առաջարկվել է Զբոսաշրջային գործակալների բրիտանական
ասոցիացիայիկողմից,կիրառվումէՄեծԲրիտանիայում:Առանձ-
նացվումենհյուրանոցներիհետևյալտեսակները.
•	 Մեկթագ`բյուջետային(գնայինառումով՝առավելմատչելի)

հյուրանոցներ: Տեղաբաշխվում են քաղաքների կենտրոնա-
կանհատվածներում,ծառայություններիթիվընվազագույնէ,

•	 Երկութագ`զբոսաշրջայինհյուրանոցներ:Ունենբարևռես-
տորան,

•	 Երեքթագ`միջինկարգիհյուրանոցներ:Ունենսպասարկման
բարձրմակարդակ,

•	 Չորսթագ`առաջինկարգիհյուրանոցներ,
•	 Հինգ թագ` բարձրագույն կարգի (էքստրակլաս) հյուրանոց-

ներ:

243. Հյուրանոցներիտառայինդասակարգմանհամակարգ
Այսմոտեցմանհամաձայնհյուրանոցներըբաժանվումեն4խմբի`
A,B,CևD:Aմակարդակըհամապատասխանումէչորսաստղա-
նիհյուրանոցին,B-ն`երեքաստղանիին,C-ն`երկուաստղանիին:
Dմակարդակինենպատկանումբարձրակարգհյուրանոցները:

244. Հյուրատուն–տե՛սմինիհյուրանոց

245. Հյուրընկալությանամերիկյանմոդել
Հյուրընկալության կազմակերպման տարածաշրջանային մո-
դել է, որն իրենից ներկայացնում է եվրոպական և ասիական
մոդելների առանձին բնորոշ կողմերի «խառնուրդ»: Եվրոպա-
կան մոդելի տարրերն առավել ակնհայտ են ամերիկյան խո-
շորքաղաքների(ՆյուՅորք,Չիկագո,ԼոսԱնջելես,Դետրոյտև
այլն)կենտրոնականգործարարշրջաններում(CentralBusiness
District, Downtown) տեղաբաշխված հյուրանոցներին (լյուքս
կարգ,գնայինբարձրմակարդակ,ոչմեծմակերեսովսենյակներ
ևսպասարկմանանհատականբնույթ):Մինչդեռզբոսաշրջային,
առողջարանային-կուրորտային ու ռեկրեացիոն կենտրոնների
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հյուրանոցները,հաճախ,համահունչենասիականմոդելիբնո-
րոշ գծերին՝ ներքինևարտաքին ձևավորման ճոխություն, մեծ
տարողունակություն,զարգացածենթակառուցվածքևհարակից
ծառայություններիլայնտեսականի:Տե՛սնաևհյուրընկալության
տարածաշրջանայինմոդելներ:

246. Հյուրընկալությանասիականմոդել
Հյուրընկալության կազմակերպման տարածաշրջանային մո-
դել է, որի հիմնական բնորոշ գծերից ենառավել նպաստավոր
և գրավիչ տեղադիրքը, համարների մեծ մակերեսն ու հյուրա-
նոցների մեծտարողունակությունը, ներքին ևարտաքին ձևա-
վորման ու հարդարանքի ճոխությունը, համեմատաբար ցածր
գներնումատչելիությունը(եվրոպականմոդելի«լյուքս»կարգի
հյուրանոցների համեմատ), զարգացած ենթակառուցվածքն ու
լրացուցիչ ծառայությունների լայնտեսականին,All Inclusive և
UltraAllInclusiveհամակարգերիլայնկիրառությունը:Տե՛սնաև
հյուրընկալությանտարածաշրջանիմոդելներ:

247. Հյուրընկալությանեվրոպականմոդել
Հյուրընկալության կազմակերպման տարածաշրջանային մոդել
է,որըբնորոշվումէհետևյալառանձնահատկություններով.
•	 Համարային ֆոնդի տարողունակության կրճատման

շնորհիվսպասարկմանանհատականացվածությանավե-
լացում,

•	 Քիչճոխություն,փոխարենը՝նրբաճաշակևոճայինձևա-
վորումուկահավորում,բարձրակարգսպասարկում,հե-
ղինակությունևհայտնիություն,

•	 Առավելբարձրակարգևթանկարժեքհյուրանոցներիտե-
ղաբաշխումը յուրատիպ վայրերում, քաղաքների պատ-
մականկենտրոններում՝հիմնականզբոսաշրջայինգրավ-
չություններիհարևանությամբ,

•	 Պահանջկոտություն՝հաճախորդներինկատմամբ,
•	 Անձնային հարաբերություններ և ուղղակի-կենդանի

շփում՝հաճախորդներիհետ,
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•	 Առաջարկիմեծբազմազանություն:
Հյուրընկալությանեվրոպականմոդելիշրջանակներումառանձ-
նանումէ,այսպեսկոչված,արևելաեվրոպական«ենթամոդելը»՝
ներկայացվածՉեխիայում, Սլովակիայում, Հունգարիայում, Լե-
հաստանում, Ուկրաինայում և այլուր: Սրա հիմնական բնորոշ
գծերնեն՝
•	 Սոցիալիստական ժամանակաշրջանի հյուրընկալության

հաստատություններիբարձրտեսակարարկշիռնու բա-
ժինը՝հյուրընկալությանարդիինդուստրիայում,

•	 Եվրոպականևասիականմոդելներիառանձինտարրերի
զուգակցումը(ինչպեսհյուրընկալությանամերիկյանմո-
դելիպարագայում):

248. Հյուրընկալությանինդուստրիա
Սպասարկման ոլորտի բաղադրիչներից է, տնտեսական գոր-
ծունեության ոլորտ: Այն ներառում է կազմակերպություններ և
ձեռնարկություններ,որոնքզբաղվումենուղևորությանողջըն-
թացքումայցելուներինանհրաժեշտնյութականևոչնյութական
բազմատեսակծառայություններիմատուցմամբ`ժամանակավոր
բնակության ապահովում, սննդի, զվարճանքի, դիմավորման-
տրանսֆերային,զբոսաշրջայինծառայություններևայլն:
Այսպիսով, հյուրընկալության ինդուստրիան ներառում է մարդ-
կանց գործունեության տարբեր ոլորտներ` զբոսաշրջություն,
հանգիստ,ժամանց,զվարճություններ,հյուրանոցայինևռեստո-
րանայինբիզնես,հասարակականսնունդ,էքսկուրսիոնգործու-
նեություն,ցուցահանդեսների,գիտականևայլկոնֆերանսների,
հանդիպումներիկազմակերպումևայլն:
ԸստԼ.ՎանդերՎագենի,հյուրընկալությանինդուստրիանզբո-
սաշրջությանինդուստրիայիբաղադրիչներիցէ,որըզբաղվումէ
զբոսաշրջիկներիտեղաբաշխմամբ,սննդի,ժամանցայինծառա-
յություններիմատուցմամբ:
ԸստՋ. Ոոքերի, հյուրընկալության ինդուստրիան միավորում է
զբոսաշրջությունը, հյուրանոցային և ռեստորանային բիզնեսը,
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հասարակականսնունդը,հանգիստնուզվարճությունները,կոն-
ֆերանսներիևքննարկումներիկազմակերպումը:
Համաձայն Ն. Ոեբստերի մեկնաբանության, հյուրընկալության
ինդուստրիան ձեռնարկատիրության ոլորտ է: Այն ներառում է
սպասարկմանայնպիսիտեսակներ,որոնքհիմնվումենհյուրըն-
կալությանսկզբունքներիվրաևբնորոշվումենհյուրերինկատ-
մամբառատաձեռնությամբևբարեհամբույրությամբ:
Ռ.Բրայմերիտեսակետիհամաձայն,հյուրընկալությանինդուստ-
րիանընդհանուրևհավաքականհասկացություն էձեռնարկա-
տիրությանբոլորայնոլորտներիհամար,որոնքմասնագիտա-
նում են հյուրերի ընդունելության և սպասարկման գծով: Ըստ
այդմ,հյուրընկալությանինդուստրիայիհիմնականուղղություն-
ներնենհասարակականսնունդը,տեղաբաշխումը,փոխադրում-
ներնուհանգիստը:
Նույնհեղինակիկարծիքով,հյուրընկալությունըցանկացածհո-
գատարսպասարկմանգլխավորգրավականնէ:
Բ.ՍոլովյովնուԼ.Տոլստովանգտնումեն,որհյուրընկալության
ինդուստրիայիգլխավորբաղադրիչըհյուրընկալությանհիմնա-
կանսկզբունքնէ՝«Հաճախորդըմիշտիրավացիէ»:Այսսկզբուն-
քըհյուրընկալությանբիզնեսումարդյունավետգործունեության
հիմնականչափանիշնէ:

249. Հյուրընկալությանտարածաշրջանայինմոդելներ
Իրենցիցներկայացնումենհյուրընկալությանծառայությունների
մատուցմանձևերիումոտեցումներիզուգակցումներ՝հիմնված
տարածաշրջանայինտարբերություններիուառանձնահատկու-
թյուններիվրա:Տե՛սնաևհյուրընկալությանամերիկյանմոդել,
հյուրընկալությանասիականմոդել,հյուրընկալությանեվրոպա
կանմոդել:

250. Հյուրընկալություն
Հյուրընկալությունն(անգլ.`hospitality)կարողէբնորոշվելորպես
մարդկային վարքագծի, պահվածքի փիլիսոփայություն, մարդ-
կայինփոխհարաբերություններիմշակույթիուրույնբաղադրիչև
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քաղաքակրթությանհիմնականհասկացություններիցմեկը:Բնո-
րոշվում է հյուրերի սիրալիր ընդունելությամբ, նրանց հանդեպ
սրտաբացևհոգատարվերաբերմունքիդրսևորմամբ:
Դեռևս վաղ միջնադարից հյուրընկալության ծառայությունների
մատուցմամբ զբաղվում էին կրոնական հաստատությունները՝
վանքերն ու եկեղեցիները, հյուրընկալությունը համարվում էր
աստվածահաճո գործ: Ժամանակի ընթացքում հյուրընկալու-
թյան ծառայությունները սկսեցինառևտրային բնույթ կրել՝ մա-
տուցվելվարձատրությանդիմաց:Դրանովսկիզբդրվեցհյուրըն-
կալությանինդուստրիայի՝տնտեսականգործունեությանոլորտի
ձևավորմաննուզարգացմանը:Տե՛սնաևհյուրընկալությանին
դուստրիա:

251. Հոգևորմշակութայինծառայություններ
Ծառայություններ են, որոնք ուղղված են մարդկանց բազմա-
տեսակմշակութային,հոգևորևինտելեկտուալպահանջմունք-
ների բավարարմանը, նպաստում են անհատի ներաշխարհի
հարստացմանն ու զարգացմանը: Ընդգրկում են մշակութային,
թանգարանային և ցուցահանդեսային, գիտակրթական ծառա-
յությունները:

252. Հոսթել
Կարճաժամկետբնակությանհամարնախատեսվածոչթանկար-
ժեքերիտասարդականհյուրանոց-հանգրվանէ:Սենյակներընա-
խատեսված են մինչև 12այցելուի համատեղ բնակության հա-
մար,լրացուցիչծառայություններըբացակայումեն:

253. Հումանիտարսերվիս
Սպասարկման տեսակ է, որի նպատակն է բնակչության սո-
ցիալ-մշակութային, ինտելեկտուալ, կենսահոգեբանաֆիզիոլո-
գիական, ռեկրեացիոն և տարաբնույթ այլ պահանջմունքների
բավարարմաննուղղվածծառայություններիմատուցումը:
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254. Ձեռքիուղեբեռ
Բեռէ,որնուղևորինթույլատրվումէիրհետվերցնելինքնաթի-
ռիսրահ`չհանձնելովուղեբեռներիբաժանմունք:Ունիորոշակի
սահմանափակումներ՝ պարունակության առումով (հեղուկներ,
սփրեյներ, կտրող-ծակող պարագաներ, կոսմետիկ միջոցներ և
այլն):Տարբերավիաընկերություններիպարագայումտարբերէ
Ձեռքիուղեբեռիսահմանվածառավելագույնքաշը,ինչպեսնաև
երկարության,լայնությանուբարձրությանարժեքները(արտա-
հայտվածսմ-ով):Ձեռքիուղեբեռիսահմանվածքաշնուկտոր-
ներիթիվըտարբերէնաևուղևորությանտարբերկարգերիդեպ-
քում(բիզնես,էկոնոմ):
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255. Ճամփորդություն
Մարդկանցտեղաշարժնէտարածությանևժամանակիմեջ`ան-
կախ ուղևորության նպատակներից և առանց ժամանակային
սահմանափակումների:

256. Ճանաչողականէքսկուրսիոնզբոսաշրջություն
Ուղևորություններն են բնական և պատմամշակութային գրավ-
չություններին, թատրոններին, թանգարաններին, ազգային
ավանդույթներինևսովորույթներինծանոթանալունպատակով:

257. Ճանապարհայինկտրոն
Բանկայինվճարայինմիջոցէ,որըկարողէկանխիկացվելնշված
արժույթովկամգործողկուրսինհամապատասխանհամարժեք
արտարժույթով:Ճանապարհայինկտրոնհատկացնողբանկերը
երաշխավորումենդրամիլրիվվերադարձըգողության,ոչնչաց-
մանևայլպատճառներովայդկտրոններիկորստիդեպքում:
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Մ

258. Մաժորդոմ
Ավագսպասավորէ,ովկատարումէհյուրանոցիհաճախորդների
տարաբնույթ հանձնարարությունները` համարում նախաճաշի
մատուցում, տրանսպորտային, մշակութային հաստատություն-
ներիտոմսերիպատվիրումևամրագրումևայլն:Շատբուտիկ-
հյուրանոցներում յուրաքանչյուր համար ունի իր մաժորդոմը:
Տե՛սնաևբուտիկհյուրանոց:

259. Մանիֆեստ
Ծովային ուղևորատար նավի անձնակազմի անդամների և
ուղևորների,նրանցանձնագրայինտվյալներիցուցակէ:

260. Մասնագիտականէթիկա(սերվիսայինաշխատակցի)
Սերվիսային ձեռնարկությունների աշխատակիցներին ներկա-
յացվողպահանջներիևնորմերիամբողջությունէ,որոնքպար-
տադիր կերպովպետք էպահպանվեն` մասնագիտականպար-
տականությունների կատարման, հաճախորդներին մասնագի-
տական աջակցության ցուցաբերման ընթացքում: Սերվիսային
անձնակազմիաշխատակիցներիմասնագիտականէթիկայիհիմ-
նական նորմերն են` ուշադրություն, քաղաքավարություն, համ-
բերատարություն, ինքնատիրապետում, լավ վարվեցողություն,
խոսքիկուլտուրա,սիրալիրություն,բարեհամբույրություն,կոնֆ-
լիկտայինիրավիճակներիցխուսափելու,իսկստեղծվելուդեպ-
քում`դրանքօպերատիվկերպովլուծելուունակություններ:

261. Մարզականզբոսաշրջություն
Ուղևորություններն են սեփական կամայլ երկրներում մարզա-
կանտարբերմիջոցառումներին,մրցումներինմասնակցելուկամ
ներկագտնվելունպատակներով:
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262. Մարքեթինգ
Առաջ է եկել անգլերեն «market»` շուկա բառից, նշանակում է
շուկայականգործունեություն:Մարքեթինգիվերաբերյալառան-
ձինգիտությունների կազմում նախկինում եղածառանձինգա-
ղափարներն ու պատկերացումներն ի մի է բերել ԱՄՆ-ի Հյու-
սիս-արևմտյանհամալսարանի (Իլլինոյսնահանգ)Մենեջմենթի
բարձրագույնդպրոցիպրոֆեսորՖիլիպԿոտլերիկողմից:Վեր-
ջինս իրավամբ համարվում է մարքեթինգի՝ որպես ինքնուրույն
ուսմունքիհիմնադիրը:
Ըստ Ֆ.Կոտլերի, մարքեթինգը փոխանակման միջոցով սպա-
ռողներիպահանջմունքների բավարարման գործընթացն է: Այն
գիտությունևարվեստէ`ճիշտընտրելունպատակայինշուկան,
պահպանելուևավելացնելուհաճախորդներիթիվը,ավելացնե-
լուվաճառքիծավալները:
Ըստմարքեթինգիամերիկյանասոցիացիայի,մարքեթինգըբիզ-
նես-գործընթացների իրականացում է, որի նպատակն է ապ-
րանքներնուծառայություններնարտադրողներիցուղղելդեպի
սպառողները:

263. Մարքեթինգայինարդյունավետություն
Մարքեթինգային գործունեության կարևորագույն պայմանն
ու չափանիշն է: Մարքեթինգային արդյունավետությունը կա-
րելի է դիտարկել երկու տեսանկյունից` հաճախորդների և
ընկերության:Հաճախորդների տեսանկյունից մարքեթինգային
արդյունավետությունը որոշվում է հաճախորդների պահանջ-
մունքների հնարավորինս լիարժեք բավարարմամբ (առավելա-
գույնսպառողականբավարարվածություն):Դրանկարելիէհաս-
նել ընտրության լայն հնարավորությունների տրամադրման,
ճկուն գնային քաղաքականության, ապրանքների և ծառայու-
թյունների որակի բարձրացման, սպասարկման կուլտուրայի
պատշաճ մակարդակի ապահովման միջոցով: Ընկերության
տեսանկյունիցմարքեթինգայինգործունեությանգերնպատակնէ
նվազագույնծախսումներովհաճախորդներիպահանջմունքների
բավարարումը, վաճառքի բարձր արդյունքների և եկամտա-
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բերությանապահովումը:
Բնականաբար, նշվածտեսանկյունները չպետք է միմյանց բա-
ցառեն: Առավել հաջողված մարքեթինգային ռազմավարության
շրջանակներումարդյունավետությանվերոնշյալմոտեցումները
ներդաշնակորենհամատեղվումեն:

264. Մարքեթինգայինկոմունիկացիաներ
Լայն իմաստով կոմունիկացիան շփում է և տեղեկատվության
փոխանակություն`աղբյուրիևստացողիմիջև:Կոմունիկացիոն
գործընթացը կարևորագույն նշանակություն ունի մարքեթինգի
համակարգում: Մարքեթինգային կոմունիկացիաներն համալիր
է,որըներառումէվաճառքիխթանումը,անհատականվաճառքը,
գովազդը,քարոզչություննուհասարակայնությանհետկապերը:

265. Մարքեթինգայինմիջավայր
Ներառումէարտաքինևներքինբոլորայնգործոնները,որոնք
կարողենազդեցությունունենալընկերությանգործունեության
վրա:Առանձնացվումենարտաքինմարքեթինգայինմիջավայրև
ներքինմարքեթինգայինմիջավայր:

266. Մարքեթինգմիքսհամակարգ
Անվանում են նաև 7 P-երի համակարգ` Place (տեղադիրք),
Price(գին),Participants(մասնակիցներ),Process(գործընթաց),
Promotion (խթանում, առաջխաղացում), Physical Evidence (ոչ
նյութական ծառայությունների նյութական կողմնորոշիչներ),
Product(ապրանք,արդյունք):

267. Մարքեթինգայինմոտեցում (սերվիսիուսումնասիրություն
ների)

Այս մոտեցման շրջանակներումառանձնացվում և վերլուծվում
ենծառայություններիսպառմանշուկաները,հաճախորդներիթի-
րախայինխմբերը, դրանց նախասիրությունները, ցանկություն-
ները:Հատուկուշադրությունէդարձվումնաևհետևյալհարցե-
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րին.
	Ծառայություններիվաճառքիծավալներիավելացում,
	Նորշուկաներիներգրավում,
	Հաճախորդներիթվիպահպանումևավելացում,
	Գովազդևհանրությանհետկապեր,
	Ծառայություններիգրավչությանապահովում,
	Մրցակից ընկերությունների գործունեության վերլուծու-

թյունևայլն:

268. Մաքսայինհայտարարագիր՝դեկլարացիա
Մաքսային մարմիններին ներկայացվող փաստաթուղթ է, որը
տեղեկություններ է պարունակում ուղեբեռի պարունակության,
զբոսաշրջիկիմոտարտարժույթիառկայությանվերաբերյալ,որը
լրացվում էուղևորներիկողմից`երկիրմուտքգործելուժամա-
նակ:

269. Մեկաստղանիհյուրանոց
Էժանհյուրանոցէ`առաջարկվողծառայություններիսահմանա-
փակ տեսականիով, գրեթե չեն առաջարկվում զբոսաշրջային
կազմակերպությունների կողմից: Որպես կանոն, փոքր հյուրա-
նոցներեն,որոնքկարողենսպասարկվելմեկընտանիքիկողմից:
Համարներիմաքրումնամենօրյաէ,անկողնայինսպիտակեղենը
փոխվում է 7, իսկ սրբիչները՝ յուրաքանչյուր 3-4 օրը մեկ: Հա-
մարներումառկաենաթոռներ,պահարանևկախիչներ,հայելի,
2-ականսրբիչ՝յուրաքանչյուրայցելուիհաշվով:Լոգախցիկների
թիվըյուրաքանչյուրիհարկիհամար՝2-իցոչպակաս,յուրաքան-
չյուր 5 համարին նախատեսվում առնվազն 1 զուգարան: Տե՛ս
նաևհյուրանոցներիաստղայինդասակարգմանհամակարգ:

270. «Մեռյալ»սեզոն
Տարվա ժամանակահատված է, երբ դիտվում է զբոսաշրջային
պահանջարկիիջեցումևզբոսաշրջայինհոսքիկրճատում:Հիմ-
նական պատճառը զբոսաշրջային ծառայությունների կազմա-
կերպմանևսպառմանսեզանայնությանգործոննէ:Բնորոշվումէ
ծառայություններիգներիցածրմակարդակով:
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271. Մենյու
Հասարակական սննդի ձեռնարկություններում մատուցվող կե-
րակրատեսակների և ըմպելիքների թվարկումն է՝ զուգակցված
գների,բաղադրությանուչափաբաժիններիվերաբերյալտեղե-
կատվությամբ,գունավորլուսանկարներով:
Արդիպայմաններումմենյունոչայնքանևոչմիայնկերակրա-
տեսակներիցանկունկարագրությունէ այլկարևորագույնգո-
վազդային տարր, մարքեթինգային հայեցակարգի բաղադրիչ,
այցելուներիհետշփմանառաջնայինմիջոց:Այնիրբովանդա-
կությամբև ձևավորմամբպետք է համապատասխանի ռեստո-
րանիիմիջին,հեղինակությանըևառաքելությանը:
Համարվումէ,որ1-ինմենյունստեղծվելէ1571-ին՝ֆրանսիական
Կարլ9-րդթագավորիօրոք՝արքունիքիօգտագործմանհամար:
Ավելիվաղ՝1375-ինֆրանսիականԿարլ5-րդթագավորիանձնա-
կանխոհարարԳիյոմոՏիրելենգրելէաշխարհումառաջինխո-
հարարականգիրքը՝1օրինակով:Այննվիրվածէրֆրանսիական
խոհարարականևհյուրընկալությանարվեստիառանձնահատ-
կություններին:

272. Մետրդօտել
Անձ է, ով ռեստորանի սրահում համակարգում է այցելունե-
րի սպասարկման աշխատանքները: Փոքր ռեստորաններում
մետրդօտելըմիաժամանակկարողէիրականացնելնաևմատու-
ցողիպարտականությունները:

273. Մերչանդայզինգ
Ապրանքներիվաճառքիևմարքեթինգիկարևորագույնբաղադ-
րիչներիցէ:Մեծհաշվովիրենիցներկայացնումէապրանքների
վաճառքիգործընթացի մեթոդիկան՝ կազմակերպչականձևերի,
եղանակների,մոտեցումներիամբողջությունը (տեսականի,դա-
սավորվածություն, գովազդի-ներկայացման առանձնահատկու-
թյուններևայլն):
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274. Միանվագվճար
Հյուրանոցային ցանցին անդամակցելու համար մեկանգամյա
վճարվողգումարնէ:

275. Մինիհյուրանոցկամհյուրատուն(Guesthouse)
Սովորաբար,մեծբնակարաններկամսեփականտներեն,որոնց
սենյակներըվերածվելենառանձինհամարների:

276. Միջազգայինզբոսաշրջություն
Միավորումէզբոսաշրջությանբոլորայնտեսակները,երբուղևո-
րության ընթացքում զբոսաշրջիկների կողմիցտեղի է ունենում
մեկ կամ ավելի պետական սահմանների հատում: Հանդիսա-
նում էներգնազբոսաշրջությանևարտագնազբոսաշրջության
միագումարը:

277. Միջազգայինուսանողականտոմս
Սահմանված ձևի փաստաթուղթ է, որն ապացուցում է համալ-
սարանումկամբարձրագույնուսումնականայլհաստատությու-
նումուսումնառությանփաստը:Այնուսանողներինթույլէտալիս
զբոսաշրջայինուղևորություններիժամանակմիշարքարտոնու-
թյուններստանալ (զեղչայինպայմաններովգնելուղևորատար
տրանսպորտի, մշակութային տարբեր հաստատությունների
տոմսերևայլն):

278. Միջազգայինօդանավակայան
Միջազգային բեռնա և ուղևորափոխադրումները սպասար-
կողօդանավակայան է:ԱշխարհումխոշորագույնՄիջազգային
օդանավակայաններն են` «Հարթսֆիլդ Ջեքսոն» (Ատլանտա,
ԱՄՆ),«Օ’Հարա»(Չիկագո,ԱՄՆ),«Հիթրոու»(Լոնդոն,ՄեծԲրի-
տանիա), «Հանեդա» (Տոկիո, Ճապոնիա), Լոս Անջելես (ԱՄՆ),
«Դալլաս Ֆորտ-Ոերտ» (Դալլաս, ԱՄՆ), «Շառլ դ’Գոլ» (Փարիզ,
Ֆրանսիա), Ֆրանկֆուրտ (Գերմանիա), Պեկինի մայրաքաղա-
քային (Պեկին, Չինաստան), «Սկիպխոլ» (Ամստերդամ, Նիդեր-
լանդներ)ևայլն:
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Նկար19.Փարիզի«Շառլդ’ ’Գոլ»Նկար20.Երևանի«Զվարթնոց»
Միջազգայինօդանավակայանմիջազգայինօդանավակայան

279. Միջանկյալճամբար
Հանգրվանէ,որնօգտագործվումէբարձրալեռնայինշրջաննե-
րում:Իմաստայինառումովմոտէբիվակին:Վերջինիցտարբեր-
վումէնրանով,որալպինիստներնուտուրիստներըայստեղթող-
նումենվրանները,սարքավորումները,մթերքները:Հարկեղած
դեպքումկարողենվերադառնալ:Տե՛սնաևբիվակ:

280. Միջինկարգի(դասի)հյուրանոցներ
Տեղակայված են քաղաքների շրջագծում կամ կենտրոնական
հատվածներում: Չափերով ավելի մեծ են, քան լյուքս կարգի
հյուրանոցները՝400-2000համարներով:Առաջարկումենբարձ-
րակարգծառայությունների լայնտեսականի, որոնցգներն էա-
պեսչենտարբերվումլյուքսհյուրանոցներիգներից:Նախատես-
վածեն,հիմնականում,գործարարներիևգործնականնպատակ-
ներովճամփորդողայցելուներիտեղավորմանհամար:

281. Մշակութաբանական մոտեցում (սերվիսի ուսումնասիրու
թյունների)

Հնարավորությունէտալիսվերհանելբնակչությանհոգևոր-մշա-
կութայինարժեքների համակարգի, ձևավորվածավանդույթնե-
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րիազդեցությունըսերվիսայինգործունեությանևսպասարկման
ոլորտիառանձնահատկությունների,զարգացմանբնույթիվրա:

282. Մոդիֆիկացվածամերիկյանպլան
Հյուրանոցայինհամարներիսակագինէ,որըներառումէբնակու-
թյանարժեքըևերկուանգամյասնունդ`նախաճաշ-ճաշկամնա-
խաճաշ-ընթրիք:

283. Մոթել
Ոչմեծհյուրանոցէ,որիհամարներումմուտքըփողոցի,գլխա-
վորապեսավտոկայանատեղիիկողմիցէ:Որպեսկանոն,տեղա-
բաշխվումենավտոմայրուղիներիերկայնքով,բենզագազալցա-
կայանների հարևանությամբ և նախատեսված են կարճաժամ-
կետ բնակության համար, լրացուցիչ ծառայությունների թիվը
նվազագույնէ:
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284. Նախահաշվառում
Նախքան հյուրերի ժամանումը կատարվող գրանցում է, որն
օգտագործվում է հյուրանոցի ընդունելության ծառայության
(reception)գերբեռնվածությունընվազեցնելունպատակով(հյու-
րերիհաշվառումըչիկատարվումանմիջապեսժամանմանպա-
հին):

285. Ներգնազբոսաշրջություն
Այլ երկրից զբոսաշրջիկների ժամանումն է տվյալ երկիր (ժա-
մանման երկիր, դեստինացիա, նպատակակետ): Զբոսաշրջիկ-
ների մշտական բնակության երկրի տեսանկյունից ներգնա
զբոսաշրջությունը համարվում է արտագնա զբոսաշրջություն:
Տե՛սնաևարտագնազբոսաշրջություն:

286. Ներքինզբոսաշրջության
Տվյալ երկրի բնակիչների ուղևորությունն է սեփական երկրի
սահմաններում`զբոսաշրջայինևռեկրեացիոննպատակներով:

287. Ներքինմարքեթինգայինմիջավայր
Մարքեթինգայինմիջավայրիտեսակներիցէ:Կարողէկառավար-
վել ձեռնարկության կողմից, բաղկացած է կառավարման գոր-
ծող համակարգից, գործունեության ծրագրման, վերահսկողու-
թյան,շուկայիմասինտեղեկատվությանստացմանմիջոցներից
ևմեթոդներից,ինչպեսնաևմարքեթինգ-միքսիբաղադրիչներից
(ապրանքներ,գներ,վաճառքիպայմաններևվայրեր,սպառման
խթանում):Ներքինմիջավայրիգործոններիօգնությամբձեռնար-
կությունըկարողանումէհարմարվելարտաքինմիջավայրիփո-
փոխություններին:
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288. Նմուշօրինակ
Փորձելու նպատակով անվճար կամ ցածր գնով առաջարկվող
ապրանքի որոշ քանակություն է: Սա վաճառքիխթանմանար-
դյունավետ, սակայն թանկարժեք միջոց է: Տե՛ս նաև վաճառքի
խթանում:

289. Նյութականծառայություններ
Առօրյակյանքումբնակչությանըմատուցվողկենցաղայինտար-
բեր ծառայություններն են: Դրանցից են`տրանսպորտային մի-
ջոցների,կենցաղային,ռադիոէլեկտրոնայինսարքավորումների
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում, կոմունալ-կեն-
ցաղային սպասարկում, լվացքատների և քիմմաքրման ծառա-
յություններ,կոսմետիկխնամք,վարսահարդարում,լուսանկար-
չական ծառայություններ, համակարգչային ծառայություններ,
տարածքների բարեկարգում, լանդշաֆտային դիզայն, հասա-
րակականսնունդ,առևտրայինսպասարկում,տրանսպորտային
և կապի ծառայություններ և այլն: Ուղղված են բնակչության
նյութականբնույթիպահանջմունքներիբավարարմանը

290. Նորաձևությանցուցահանդեսներ
Զանգվածային միջոցառումներ են, որոնց կազմակերպման
առումովանվիճելիառաջատարն է եվրոպականաշխարհամա-
սը:ՆշանավորենReadytoWear,MensFashion(Փարիզ,Ֆրան-
սիա),MilanoModaBouna(Միլան,Իտալիա)ցուցահանդեսները:
Կարողենխթանելզբոսաշրջությանիրադարձային, շոփինգ-ա-
ռևտրայինևժամանցայինտեսակներիզարգացմանը:

291. Նպատակադրում`ծառայություններիշուկայի
Լավագույն սպասարկման առումով շուկայի առավել նպատա-
կահարմար հատվածի կամ սեգմենտի ընտրությունն է: Իրենից
ներկայացնում է ծառայությունների շուկայի սեգմենտացման
հիմնականփուլերիցմեկը:Տե՛սնաևշուկայիսեգմենտացում:
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292. Նպատակակետ՝դեստինացիա
Այնվայրն է,ուրփոխադրողըպարտավոր էտեղափոխելհասց-
նելզբոսաշրջիկին`զբոսաշրջայինօպերատորիկամգործակալի
հետկնքածպայմանագրիհամաձայն:Կարելիէսահմանելնաև
որպես«ժամանմանվայր»:Տե՛սնաևզբոսաշրջայինդեստինա
ցիա:

293. Նստեցմանկտրոն(Boardingpass)
Տրվում է օդանավակայանում՝ չվերթիուղևորներիհաշվառման
գործընթացի հիման վրա: Նստեցման կտրոնի վրա նշվում են
ուղևորիանունը, ազգանունը, չվերթի համարը, ավիաընկերու-
թյանծածկագիրը,թռիչքիամսաթիվը,ժամը,մեկնմանևժաման-
ման օդանավակայանները, ինքնաթիռում բազկաթոռի համարը
ևայլն:
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294. Շենգենյանգոտի
Ներառումէ26եվրոպականպետություն,որոնքմիացելեն1985-
ինԼյուքսեմբուրգիՇենգենքաղաքումստորագրվածհամաձայ-
նագրին` միմյանց հետ սահմանային անձնագրային-վիզային
ռեժիմի վերացման վերաբերյալ (շենգենյան համաձայնագիր):
2016թ.-իդրությամբշենգենյանգոտուերկրներնեն`Ավստրիա,
Բելգիա,Գերմանիա,Դանիա,Էստոնիա,Իսլանդիա,Իսպանիա,
Իտալիա, Լատվիա, Լեհաստան, Լիխտենշտեյն, Լիտվա, Լյուք-
սեմբուրգ, Հունաստան, Հունգարիա, Մալթա, Նիդեռլանդներ,
Նորվեգիա,Շվեդիա,Շվեյցարիա,Չեխիա,Պորտուգալիա, Սլո-
վակիա,Սլովենիա,Ֆինլանդիա,Ֆրանսիա:

295. Շեֆխոհարար
Իրականացնումէռեստորանիհամարանհրաժեշտսննդամթեր-
քի,հումքիևկիսաֆաբրիկատներիստացման,դրանցքանակի
և որակի վերահսկողության աշխատանքները: Պահանջարկի
ուսումնասիրության արդյունքների հիման վրա ապահովում է
կերակուրներիտեսականին, կազմում է մենյուն: Մշտական վե-
րահսկողությանտակէպահումսննդիպատրաստմանտեխնոլո-
գիաները,աշխատակիցներիկողմիցսանիտարականևանձնա-
կան հիգիենայի պահանջների կատարումը: Համակարգում է
խոհարարներիաշխատանքը,կազմումնրանցաշխատանքային
գրաֆիկը:

296. Շոփտուր
Ժամանման երկրին բնորոշ ապրանքների գնման նպատակով
իրականացվողզբոսաշրջայինուղևորությունէ:
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297. Շվեդականսեղան
Ռեստորաններում, սրճարաններում ինքնասպասարկման ձև,
երբայցելուներըմիասնականմիջինացվածվճարիդիմացստա-
նումենսրահումնախապեսդրվածառաջարկվողտեսականուց
իրենցընտրությամբկամայականքանակովճաշատեսակներ:

298. Շուկա
Տնտեսագիտությանևմարքեթինգիհիմնարարհասկացություն-
ներիցէ:Իրենիցներկայացնումէծառայություններիևապրանք-
ներիիրական(առկա)կամպոտենցիալ(հնարավոր)գնորդների
և վաճառողների, դրանց միջև ձևավորվածառևտրատնտեսա-
կանհարաբերությունների(հիմնվածապրանքներիուծառայու-
թյուններիփոխանակմանվրա)ամբողջությունը:
Առանձնացվումենշուկաներիտարբերտեսակներ՝ապրանքնե-
րի, ծառայությունների, գաղափարների, արժեթղթերի, բնական
ռեսուրսներիևայլն:

299. Շուկայիկոնյունկտուրա(շուկայականիրավիճակ)
Շուկայումտվյալպահինստեղծվածտնտեսականիրավիճակն
է, որը բնութագրվում է պահանջարկի և առաջարկի հարաբե-
րակցությամբ,գներիմակարդակով,վաճառքիծավալներով,ար-
տարժույթիփոխարժեքով,արտադրությանևսպառմանգործըն-
թացներիդինամիկայովևայլն:

300. Շուկայիսեգմենտացում
Շուկայումառկաիրականևպոտենցիալ,հնարավորհաճախորդ-
ներիխմբավորումնէըստտարբերհատկանիշներիևառանձնա-
հատկությունների՝սեռատարիքային,նյութական-ֆինանսական,
կրթական,զբաղվածության,ազգային,կրոնականևայլն:

301. Շուկայիտարողություն
Կարողէներկայացվելերկուիմաստով՝
•	 Որոշակի ժամանակահատվածում շուկայի տվյալ հատվա-

ծում մատուցված և սպառված ապրանքների ու ծառայու-
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թյունների ընդհանուր ծավալը` դրամական արտահայտու-
թյամբ,

•	 Շուկայիտվյալհատվածումառկաբոլորայնգնորդներիամ-
բողջությունը,ովքերորոշակիհետաքրքրությունենցուցաբե-
րումկոնկրետապրանքներիկամծառայություններինկատ-
մամբ,կամորոնցպահանջմունքներընախկինումբավարար
չափովչենբավարարվել`այլընկերություններիկողմից:

302. Շփմանգոտի
Սերվիսային ձեռնարկության սահմաններում այն վայրն է կամ
տարածքը, որտեղ սերվիսային անձնակազմի աշխատակիցը
ծառայություններիմատուցմաննպատակովուղղակի՝կենդանի
շփման,փոխազդեցության մեջ է մտնում հաճախորդների հետ:
Շփմանգոտինաշխատակիցներիհամարպարտադիրէմասնա-
գիտական-ծառայողական էթիկայի նորմերի պահպանումը: Ըն-
դունվածէկոչելնաև«ֆրոնտ-օֆիս»կամ«ֆրոնտ-հաուս»:

303. Շփմանկետ
ՇրջանառությանմեջէդրվելՖ.Կոտլերիկողմից՝սահմանվելով
որպես հաճախորդի և աշխատակցի միջև շփման ցանկացած
տեսակ՝ բանակցություններ, ծառայության մատուցում, տեղե-
կատվության տրամադրում, աշխատանք բողոք-գանգատների
հետ, հեռախոսազանգ, հայացքների հանդիպում, ողջունում և
այլն:
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304. Ոչճկունգին
Հյուրանոցային համարների գինն է, որը ենթակա չէ զեղչման
(հաճախ,հաստատությանիմիջի`հեղինակությանպահպանման
նկատառումներիցելնելով)`անգամայնդեպքերում,երբհամար-
ներնազատեն:

 
305. Ոչռացիոնալպահանջարկ

Շուկայումստեղծվածիրավիճակէ,երբսպառողներիորևէխմ-
բիպահանջմունքներիբավարարումը լուրջհակազդեցությանէ
արժանանում այլ քաղաքացիների ու կազմակերպությունների
կողմից:Նմանապրանքներիևծառայություններիթվինենդաս-
վումալկոհոլայինխմիչքները,ծխախոտըևայլն:Այսդեպքում
կիրառվում էհակազդողմարքեթինգը, որինպատակն էվերոն-
շյալապրանքներիևծառայություններիհանդեպպահանջարկի
վերացումըկամզգալիիջեցումը:

 
306. Որակիհամընդհանուրկառավարում

Անգլ.՝ Total Quality Management, TQM: Համընդհանուր մեթոդ
կամփիլիսոփայությունէ,որինպատակնէապահովելկազմա-
կերպչական բոլոր գործընթացների որակի մշտական-անընդ-
հատբարձրացումը,որակյալապրանքներիևծառայություննե-
րիթողարկումը:Այնկենտրոնանումէապրանքներիևծառայու-
թյուններիբարձրորակի,պատվիրատուիպահանջներիևցան-
կություններիվրա:TQM-իհիմքումընկածենհետևյալսկզբունք-
ները.
•	 Հաճախորդակենտրոն՝դեպիհաճախորդնունրապահանջ-

մունքներըկողմնորոշմանսկզբունք,
•	 Ղեկավարիգլխավորությանևառաջնայնությանսկզբունք,
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•	 Աշխատակիցներիամբողջականներգրավմանսկզբունք,
•	  Կառավարման գործընթացում համակարգային մոտեցման

սկզբունք,
•	  Ընկերության գործունեության մշտական բարելավման

սկզբունք:
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307. Չարտերայինթռիչք
Օդայինոչկանոնավորփոխադրումէ,որնիրականացվումէինք-
նաթիռիֆրախտի՝վարձակալմանպայմանագրին(օդայինչար-
տեր)համապատասխան:

308. Չափազանցմեծպահանջարկ
Այնիրավիճակնէ,երբշուկայումապրանքներիևծառայություն-
ներիպահանջարկըզգալիորենգերազանցումէառաջարկը:Այս
դեպքումկիրառվումէդեմարքեթինգը:

309. Չկազմակերպվածզբոսաշրջություն
Այսդեպքումզբոսաշրջիկներնիրենքենծրագրումևկազմակեր-
պում ուղևորությունն`առանց զբոսաշրջային գործակալության
մասնակցության և միջնորդության: Մասնավորապես, ինքնու-
րույնենմշակվումերթուղիները,որոշվումէքսկուրսիոնայցելու-
թյուններիօբյեկտները,ծրագրվումգիշերակացիվայրերը,ձևա-
կերպվումփաստաթղթերըևայլն:

310. Չորսաստղանիհյուրանոց
Երեք աստղանի հյուրանոցից տարբերվում է համարներում
հետևյալ ծառայությունների և հարմարությունների առկայու-
թյամբ.փոքրչափիչհրկիզվողպահարան(սովորաբար,պահա-
րանի մեջ ներկառուցված), հեռախոս, վարսահարդարիչ, մինի-
բար, լոգանքի պարագաների ավելի լայն տեսականի: Հյուրա-
նոցումտրամադրվումենլվացքատան,խաղային-ժամանցային,
ավտովարձույթի,գործնականհանդիպումների,կոնֆերանսների
ուայլմիջոցառումներիկազմակերպմանծառայություններ,առ-
կաենլողավազան,սաունա,կինոսրահ,երաժշտականսրահև
այլն:Տե՛սնաևերեքաստղանիհյուրանոց,հյուրանոցներիդա
սակարգմանաստղայինհամակարգ:
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311. Պահանջարկ
Շուկայական տնտեսության հիմնարար հասկացություններից
է:Իրենիցներկայացնում էտվյալապրանքըկամծառայությու-
նը ձեռք բերելու սպառողների մտադրությունը, ցանկությունը`
հիմնավորվածդրամականհնարավորությամբ:Այլկերպասած,
պահանջարկըբավարարգնողունակությամբհիմնավորվածպա-
հանջմունքնէ:

312. Պահանջարկիմեծություն
Ապրանքիկամծառայությանայնքանակություննէ,ծավալը,որը
գնորդը ցանկանումև ունակ է ձեռք բերելտվյալգնով`տվյալ
պահին:

313. Պահանջմունք
Մարդու համար էական, կարևոր ինչ-որ բանի անհրաժեշտու-
թյան,պակասի,չլինելուհոգեբանականզգացումնէ,որըստա-
նում էորոշակի յուրահատուկձևուբովանդակություն՝ելնելով
յուրաքանչյուր անհատի ճաշակից ու նախասիրություններից,
կուլտուրայի,կրթվածությանմակարդակներից,նյութականհնա-
րավորություններից,հոգևոր-մշակութայինևբարոյականարժե-
համակարգերիառանձնահատկություններից,կրոնականուազ-
գայինգործոններիցևայլն:Պահանջմունքներնընկածմարդու
գործունեության,վարքագծիձևավորմանհիմքում`որպեսդրդա-
պատճառներ,որոնքմղումենակտիվության:Պահանջմունքներն
կարելիէբնորոշելնաևորպեսանհատականացվածկարիք:

314. ՊահանջմունքներիբովանդակայինխմբերըըստՆ.Ռեյմերսի
•	 Կենսաբանական՝ ջերմության, օդի, ջրի, սննդի, սեռական
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պարտնյորիևայլպահանջմունքները,
•	 Էկոլոգովարքագծային(հոգեբանական)՝իշխելուևվերահս-

կելու,սեփականընտանիքը,կյանքիտեմպնուոճըստեղծե-
լուպահանջմունքները,

•	 Էթնիկական՝այսկամայնցեղին,ազգին,էթնիկխմբինպատ-
կանելուպահանջմունքները,

•	 Սոցիալական և սոցիալհոգեբանական՝ շփման, սոցիալա-
կանտարբերխմբերիստեղծմանպահանջմունքները,

•	 Աշխատանքային՝ աշխատանքի, նվաճումների, կարիերայի
պահանջմունքներ,

•	 Ճանաչողական՝ կրթության, գիտելիքների պահանջմունք-
ներ,

•	 Տնտեսական-կենցաղային՝ հագուստով, աշխատանքի մի-
ջոցներով, բնակարանով ապահովված լինելու պահանջ-
մունքները:

315. ՊահանջմունքներիդասակարգումնըստԱ.Մասլոոի
Ըստ այս մոտեցման, մարդու պահանջմունքները կախված են
այնբանից,թենաարդենինչունիտվյալպահին:Մասլոունպա-
հանջմունքները դասավորում է բուրգի տեսքով, որի հիմքում
ընկած են ֆիզիոլոգիական պահանջմունքները (սնունդ, ջուր,
քուն,շնչառություն):Շարժվելովդեպիվեր,միմյանցենհաջոր-
դումանվտանգության,ինքնահաստատման,ինքնաարտահայտ-
ման,ազատությանևայլպահանջմունքները:Անհատըսկզբում
ձգտումէբավարարելամենօրյակենսական(բուրգիհիմքումըն-
կած)ևդրանիցհետոմիայն`մնացածպահանջմունքները:

316. ՊահանջմունքներիդասակարգումնըստԼ.Բարանովայի
Հեղինակի կողմից առանձնացվում են պահանջմունքների
հետևյալհիմնականխմբերը.
•	 Ըստառաջացմանբնույթի`բնական,սոցիալականևինտե-

լեկտուալ,
•	 Ըստ կենսագործունեության ոլորտների` նյութական և

հոգևոր,
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•	 Ըստքանակականտնտեսականբնույթի`բացարձակ,իրա-
կանևվճարունակ,

•	 Ըստկոնկրետության`ընդհանուրվերացականևկոնկրետ,
•	 Ըստ բավարարվածության աստիճանի` բավարարված և

չբավարարված,
•	 Ըստ հրատապության`առօրյա,պակասառօրյաև հեռան-

կարային,
•	 Ըստակտիվության`ակտիվևպասիվ,
•	 Ըստռացիոնալության`ռացիոնալևիռացիոնալ(կեղծպա-

հանջմունք),
•	 Ըստ ռեալությանաստիճանի` ռեալիրականացնելի ևանի-

րական:

317. Պահպանմանանհնարինություն
Ծառայությունները նյութական ապրանքներից տարբերող հիմ-
նականբնորոշառանձնահատկություններիցէ:Ծառայություննե-
րը մատուցվում և սպառվում են միաժամանակ` միևնույն վայ-
րումևպահին:Հնարավորչէպահեստավորելչմատուցվածկամ
չօգտագործվածծառայությունները`օրինակ,չզբաղեցվածհյու-
րանոցայինհամարները,ազատտեղերնինքնաթիռիսրահումև
այլն:Դրանքընկերությանշահույթիիրականկորուստենհանդի-
սանում՝ենթակաչենլրացմանկամփոխհատուցման:

318. Պահպանողմարքեթինգ
Օպտիմալպահանջարկնանհրաժեշտմակարդակիվրաֆիքսող
ևպահպանողմարքեթինգնէ:

319. Պաշտամունքայինկենտրոն
Վայր է, որը տվյալ կրոնի հետևորդների համար ունի մշակու-
թային, կրոնական ու գաղափարական մեծ կարևորություն և
որտեղանցկացվումենպաշտամունքայինևայլբնույթիմիջո-
ցառումներ: Առանցքային նշանակություն ունի կրոնական զբո-
սաշրջության կազմակերպման առումով: Տե՛ս նաև կրոնական
կենտրոն:
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320. Պարադոր
Տեղավորմանյուրատիպմիջոցէ,բարձրակարգհյուրանոցիտե-
սակ`Իսպանիայումևիսպանախոսայլերկրներում:Սովորաբար
Պարադորներըգտնվումենպատմամշակութայինարժեքներկա-
յացնողշինություններում`նախկինամրոցներում,դղյակներում,
վանքերում:

Նկար21.«ԿաստելդեԿարդոնա»պարադորըԻսպանիայում

321. Պարբերականօգտագործմանծառայություններ
Ծառայություններեն,որոնցօգտագործմանհաճախությունըկա-
րողէկազմելշաբաթականմեկկամամսեկանմիքանիանգամ:
Հիմնականումնմանծառայություններմատուցողհիմնարկների
թվինենդասվումպոլիկլինիկաները,դեղատները,կենցաղային
ապրանքների խանութները, ռեստորանները, հասարակական
սննդիայլօբյեկտները:

322. Պարետոյիկանոնը
Ձևակերպվել է իտալացի տնտեսագետ և սոցիոլոգ Վիլֆրեդո
Պարետոյի(1848-1923)կողմից:ԸստՊարետոյիկանոնը,հաճա-
խորդների20%-ըստեղծումէխնդիրների80%-ը:
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323. Պենտհաուս
Թանկարժեք բնակարանիտեսակ է շենքերի (սովորաբար երկ-
նաքերների)տանիքին:Պենտհաուսէհամարվումնաևառանձ-
նացվածբնակելիտարածքըշենքիամենավերինհարկում:

324. Պոտենցիալպահանջարկ
Այնիրավիճակնէ,երբգնորդներնայսկամայնապրանքիկամ
ծառայությանպահանջմունքունեն,որըսակայն, չիբավարար-
վում` շուկայումտվյալապրանքիկամծառայությանբացակա-
յությանպատճառով:

325. Պորտյե
Հյուրանոցիշփմանգոտու՝ֆրոնտ-օֆիսիաշխատակիցներիցէ:
Իրականացնում է հետևյալ հիմնական գործառույթները՝ տպա-
գիրմամուլի,նամակների,այլառաքումներիընդունում,օգնու-
թյուն՝ ուղեբեռըտեղափոխելուընթացքում,ազատհամարների
հաշվառում, համարների վիճակի (մասնավորապես մաքրու-
թյան), հաճախորդների կողմից վճարումների կատարման վե-
րահսկողությունևայլն:

326. Պսիխոգրաֆիկա
Հոգեբանության և սերվիսաբանության սահմանային հատվա-
ծումձևավորվածուսմունքէ,որնուսումնասիրումէսպառողա-
կանվարքագծիևդրաձևավորմանվրաանձի հոգեբանական
գործոնների,դրդապատճառներիազդեցությունը:
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Ջ

327. Ջայլոզբոսաշրջություն
Էքստրեմալ զբոսաշրջության էկզոտիկ տեսակներից է: Իրենից
ներկայացնումէժամանակավորբնակությունըքոչվոր,կիսաքոչ-
վորկամպարզունակկենսակերպվարողցեղերի, էթնիկխմբե-
րիհետ:Ջայլո-զբոսաշրջություննհաջողությամբզարգանում է,
մասնավորապես, լեռնային շրջաններում:Այստեղգիշերակացը
կազմակերպվումէհովիվներիվրաններում,այցելուներինառա-
ջարկվումենթարմկաթնամթերքևմսայինկերակուրներ,ձիով
զբոսանքներ`լեռնայինարոտավայրերումևայլն:
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328. Ռադիոգովազդ
Պոտենցիալ հաճախորդների ընդգրկման առումով գովազդի
տարածմանամենազանգվածային միջոցներից մեկն է: Առավել
տարածվածտեսակներն են ռադիոհայտարարությունները, ռա-
դիոհոլովակները և գովազդային ռադիոռեպորտաժները: Տե՛ս
նաևգովազդ:

329. Ռաֆթինգ
Արկածային-էքստրեմալզբաղմունքիտեսակէԶբոսաշրջության
ուհանգստիշրջանակներում:Իրենիցներկայացնումէմարզա-
կանբնույթինավարկությունլեռնայինգետերովևարհեստական
ջրանցքներով`2,4և6տեղանոցփչովինավակներով(ռաֆթե-
րով),կանոեներովկամհատուկլաստերով:Ռաֆթինգիերթուղի-
ներըդասակարգվումեն16միավորանոցսանդղակով`ըստբար-
դության:

Նկար22.Ռաֆթինգ



118|      | ՏԻԳՐԱՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ, ԻՐԻՆԱ ՍԱՀԱԿՅԱՆ

330. Ռեկրեանտ
Կիրառվումէնաև«հանգստացող»բնորոշումը:Ռեկրեանտնայն
անձն է, ով սեփական հանգստի և ուժերի վերականգնման ու
կազդուրմաննպատակովձեռքէբերումհամապատասխանռեկ-
րեացիոնծառայություններ:Տե՛սնաևռեկրեացիա,ռեկրեացիոն
ծառայություններ:

331. Ռեկրեացիա
Մարդկանցհանգստի,ինչպեսնաևֆիզիկական,հոգեբանական
ևինտելեկտուալուժերիընդլայնվածվերարտադրության,վերա-
կանգնմանգործընթացնէ:
Ըստ Ն. Միրոնենկոյի և Ի. Տվերդոխլեբովի բնորոշման, ռեկ-
րեացիաներևույթներիևհարաբերություններիամբողջությունէ,
որնիհայտէգալիսազատժամանակըբուժականկազդուրման,
ճանաչողական,մարզականևմշակութայինժամանցայիննպա-
տակներովօգտագործմանընթացքումևորնիրականացվում է
հատուկմասնագիտացվածտարածքներում՝մշտականբնակու-
թյանվայրիսահմաններիցդուրս:
«Զբոսաշրջությանհանրագիտարան»աշխատությանմեջ(2000)
Վ.ԿվարտալնովըտալիսէՌեկրեացիայիհետևյալբնորոշումը.
ա.Մարդուֆիզիկական,էմոցիոնալ,ինտելեկտուալուժերիընդ-
լայնվածվերարտադրմանգործընթացնէ,
բ.Ցանկացածխաղէկամզվարճանք,որնօգտագործվումէմար-
դուֆիզիկականևմտավորուժերիվերականգնմանհամար,
գ.Ժամանցիինդուստրիայիառավելարագզարգացողոլորտնե-
րիցմեկնէ՝կապվածբնությանմեջակտիվհանգստիհետ,
դ. Քաղաքակիրթ հանգստի տեսակ է, որը ենթադրում է ստա-
ցիոնար պայմաններում հինադությունների կանխարգելման
տարբեր եղանակներ, ֆիզիկական վարժություններ, զբոսա-
շրջային-էքսկուրսիոնմիջոցառումներևայլն:

332. Ռեկրեացիայինյութատեխնիկականբազա
Ռեկրեացիոն ռեսուրսների բնականոն օգտագործման և ռեկ-
րեացիոնգործունեությանկազմակերպմանհամարանհրաժեշտ



119|      |ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏԻ ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ԲԱՌԱՐԱՆ

բոլորբաղադրիչների(կառույցներ,ֆոնդեր,ենթակառուցվածք-
ներևայլն)ամբողջություննէ:

333. Ռեկրեացիոնանիմացիա
Գործունեությանտեսակ է` ուղղված մարդկանցֆիզիկականև
հոգևոր ուժերի վերականգնման (ռեկրեացիա) ընթացքում ժա-
մանցային, զվարճանքի միջոցառումների կազմակերպմանն ու
իրականացմանը: Իրենից ներկայացնում է ռեկրեացիոն և ժա-
մանցայիննպատակներիհամադրությունը:

334. Ռեկրեացիոնևզբոսաշրջայինբնօգտագործում
Ռեկրեացիոն և զբոսաշրջային նպատակներով բնական միջա-
վայրի տարրերի, օբյեկտների և երևույթների օգտագործման
գործընթացնէ:

335. Ռեկրեացիոնգործունեություն
Հանգստացողի ռեկրեանտի ռեկրեացիոն պահանջմունքների
բավարարմաննուղղվածգործողությունների,զբաղմունքներիու
միջոցառումներիամբողջություննէ:

336. Ռեկրեացիոնզոնա
Ցամաքայինևջրայինտարածքներեն,որոնքնախատեսվածեն
բնակչությանզանգվածայինհանգստիևզբոսաշրջությանկազ-
մակերպմանհամար:

337. Ռեկրեացիոնժամանակ
Օրվակտրվածքովմարդուազատժամանակիայնհատվածնէ,
որիընթացքումտեղիէունենումմարդուհանգիստըևուժերիվե-
րականգնման,վերարտադրմանգործընթացը:
Ռեկրեացիայի, ռեկրեացիոն գործունեության և ռեկրեացիոն
ժամանակի ծրագրմանառումով սկզբունքային նշանակություն
ունի,այսպեսկոչված,«երեք8-երի»սկզբունքը,ըստորի՝24ժա-
մից 8-ը հատկացվում է քնելուն, 8-ը՝աշխատանքային գործու-
նեությանը, 8-ը՝ արտաաշխատանքային գործունեությանը (նե-
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րառյալ ռեկրեացիոն ժամանակը, հանգիստը, տնային, կենցա-
ղայինաշխատանքներըևայլն):

338. Ռեկրեացիոնծառայություններ
Ծառայություններմատուցողիևսպառողի(տվյալդեպքում՝ռեկ-
րեանտի) անմիջական փոխազդեցությունն է, նպատակաուղղ-
վածաշխատանքայինգործունեություն,որիարդյունքումտեղիէ
ունենումռեկրեանտիռեկրեացիոնպահանջմունքներիբավարա-
րում: Հանդիսանում է ռեկրեացիոն գործունեության նպատակն
ուվերջնարդյունքը՝պրոդուկտը:

339. Ռեկրեացիոնհամակարգ
Հանգստացողների՝ռեկրեանտների,բնականևպատմամշակու-
թային ռեկրեացիոն ռեսուրսների, սպասարկող անձնակազմի,
տեխնիկականտարբերմիջոցների,շինություններիուենթակա-
ռուցվածքների,ինչպեսնաևղեկավարմարմինների(կառավար-
չականօղակ)փոխկապակցվածամբողջություննէորոշակիտա-
րածքում:

340. Ռեկրեացիոններուժ
Տվյալ տարածքում ռեկրեացիոն գործունեության կազմակերպ-
ման համար անհրաժեշտ բոլոր պայմանների ու գործոնների
ամբողջությունն է: Կազմված է երկու հիմնական բաղադրիչից՝
ռեկրեացիոն ռեսուրսներ ևռեկրեացիայի նյութատեխնիկական
բազա:

341. Ռեկրեացիոնպահանջմունքներ
Մարդկանց պահանջմունքներն են հանգստի, ֆիզիկական,
հոգևոր,էմոցիոնալևինտելեկտուալուժերիվերականգնմանու
հոգնածությանթոթափմանառումով:

342. Ռեկրեացիոնռեսուրսներ
Բնական,պատմամշակութայինևսոցիալ-տնտեսականբնույթի
բոլորտարրերնուերևույթներնեն,որոնքկարողենօգտագործ-
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վել ռեկրեացիոն` բնակչության հանգստի, ուժերի վերականգն-
մաննպատակներով:Բաժանվումեն2հիմնականխմբի՝բնական
ռեկրեացիոն ռեսուրսներ և պատմամշակութային ռեկրեացիոն
ռեսուրսներ:

343. Ռեկրեացիոնսանիտարականգոտի
Տարածքէ,որընախատեսվածէհյուրանոցների,մոթելների,քեմ-
փինգների,այցելուների սպասարկմանայլ օբյեկտներիտեղա-
բաշխմանհամար:Այստեղարգելվածէգործունեությանցանկա-
ցածտեսակ,որըկարողէվնասհասցնելշրջակամիջավայրինև
իջեցնելտարածքիռեկրեացիոնարժեքնուգրավչությունը:

344. Ռեկրեացիոնտարողություն
Տարածքիևռեկրեացիոնռեսուրսներիունակություննէընդունե-
լուռեկրեանտներիորոշակիքանակությունևդիմանալուորոշա-
կի մարդածին ծանրաբեռնվածության` առանց էկոլոգիական և
բնականհավասարակշռությանխախտման:

345. Ռեկրեացիոնցիկլ
Որոշակի պարբերականությամբ կրկնվող ռեկրեացիոն գործո-
ղություններիուզբաղմունքներիամբողջություննէ՝միավորված
ընդհանուր վերջնական նպատակով, բովանդակային և գոր-
ծառնական-ֆունկցիոնալ ընդհանրությամբ: Օրինակ, ակտիվ-
մարզական, արշավային ռեկրեացիոն ցիկլ, առողջարանային
ռեկրեացիոնցիկլևայլն:

346. Ռեմարքեթինգ
Մարքեթինգի տեսակ է ուղղված նվազող պահանջարկը վերա-
կանգնմանը:

347. Ռեստորան
Հասարակական սննդի ձեռնարկությունների հիմնական տե-
սակն է,որնառանձնանում էմատուցվողկերակրատեսակների
տեսականուբազմազանությամբ:Անվանումնառաջէեկելլատ.
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«restauro»ամրապնդել,վերականգնելբառից:
Ռեստորանըֆունկցիոնալ-գործառնականառումովբաժանվում
էերկուհիմնականհատվածի`խոհանոցևսրահ:
Համարվումէ,որՌեստորանտերմիննառաջինանգամկիրառվել
1765-ին, երբՓարիզի Բաել փողոցում Բուլանժեազգանունով
վաճառականը հիմնեց ապուրների վաճառքի գծով մասնագի-
տացվածառաջինհաստատությունը:Գինեսիռեկորդներիգրքի
համաձայն,ներկայումսգործողռեստորաններիցամենահինն է
«Սոբրինո-դե-Բոտենը»,որըբացվելէ1725-ին`Մադրիդում:

348. Ռեստորատոր
Ռեստորանի,ռեստորաններիցանցիհիմնադիրնէկամսեփակա-
նատերը,ովձևակերպումէռեստորանիգործունեությանառաքե-
լություննունպատակները,մշակումևկյանքիէկոչումռեստո-
րանիհայեցակարգնուգործունեությանտեսլականը:

349. Ռիտցիմոդել(հյուրանոցայինբիզնեսիկազմակերպման)
Տվյալմոդելնանվանվելէիպատիվշվեյցարացիձեռնարկատեր
ՑեզարՌիտցի:Ռիտցիմոդելիհյուրանոցներնառանձնանումեն
եվրոպականավանդույթներով,նրբաճաշակությամբ,պահպանո-
ղականությամբևարիստոկրատությամբ:

350. Ռոյալթի
Ֆրանշիզայի օգտագործման իրավունքի դիմաց ֆրանչայզիի
կողմիցֆրանչայզերին վճարվողդրամականփոխհատուցում է
(տե՛ս ֆրանչայզինգ), ամենամսյա վճար: Որոշ հյուրանոցային
ցանցերումկիրառվումէհաստատվածվճար,որոշներում`եկա-
մուտիցտոկոսներ:

351. Ռոտել
Շարժական հյուրանոց է: Իրենից ներկայացնում է վագոն` մեկ
կամ երկտեղանոց համարներով, ննջարանային հատվածներով
ևհանդերձարաններով,ընդհանուրօգտագործմանխոհանոցով
ևսանհանգույցով:
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352. Սահմանայինթույլատրելի ռեկրեացիոն ծանրաբեռնվա
ծություն

Բնականմիջավայրիվրառեկրեացիոնևզբոսաշրջայինծանրա-
բեռնվածությանառավելագույնթույլատրելիարժեքնէ,սահմա-
նը:Իրենիցներկայացվումէզբոսաշրջիկներիկամռեկրեանտնե-
րիառավելագույնթույլատրելիթիվը,որըկարողէգտնվելտվյալ
տարածքում՝առանցդրակայունություննուամբողջականությու-
նըխախտելու: Չափվում է մարդ-օր-հա միավորով (մարդկանց
առավելագույնթիվը1օրում՝1հա-իկտրվածքով):

353. Սանատորառողջարանայինզբոսաշրջություն
Մարդկանցտեղաշարժն է պետության ներսում կամ նրա սահ-
մաններից դուրս՝ կազդուրման, հիվանդությունների կանխար-
գելմանևբուժմաննպատակներով՝առավելնպաստավորբնա-
կլիմայականունեցողշրջաններում:

354. Սանատորառողջարանայինծառայություններ
Ծառայություններիհատուկխումբէուղղվածայցելուներիկազ-
դուրման,առողջությանվերականգնմանու հիվանդությունների
կանխարգելման պայմանների ապահովմանը: Ենթադրում են
բուժականտարաբնույթմիջոցառումներևմատուցվումենառա-
վելնպաստավորբնակլիմայականպայմաններունեցողվայրե-
րում(կուրորտայինտարածքներ):

355. Սաֆարի
Առավելապես Հարավային և Արևելյան Աֆրիկայի երկրներում
(Հարավ-Աֆրիկյան Հանրապետություն, Բոտսվանա, Ուգանդա,
Տանզանիա,Քենիա)որսորդությանկամտեղիբնությանըծանո-
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թանալու նպատակով իրականացվող էքստրեմալ-արկածային
բնույթի զբոսաշրջային ուղևորություն է: Սաֆարիների կազմա-
կերպմանառումովառանցքայիննշանակությունունենբնության
հատուկպահպանվողտարածքները,մասնավորապես,ազգային
պարկերը:

356. Սենյակայինսերվիս
Հյուրանոցայինհամարներումսննդի, ըմպելիքների,փոստային
ևայլառաքումներիծառայություններիմատուցումնէ:

357. Սերվիս
Սերվիս բառ-գոյականն անգլերենից բառացի թարգմանաբար
նշանակումէծառայություն: Նրահիմքումընկածէ«toserve»բա-
յը,որընշանակումէսպասարկելկամծառայել (մատուցելծա-
ռայություն):
Ներկայումս սերվիսն ընկալվում է որպես ընդհանուր և լայն
հասկացություն: Այն բազմատեսակ փոխհարաբերություննե-
րիամբողջություն է՝ հաճախորդների (սպառողների) ևտնտես-
վարողների (անհատներ և կազմակերպություններ) միջև: Այդ
փոխհարաբերությունների հիմքում ընկած են մարդկային պա-
հանջմունքների բացահայտումը (համապատասխան ուսումնա-
սիրությունների միջոցով) և բավարարումը (ծառայությունների
մատուցմանմիջոցով):
Հետևաբար,սերվիսնձեռնարկատիրականգործունեությանտե-
սակէ,որնընդգրկումէտարբերծառայություններիմատուցումը
ևհարակիցնյութականապրանքներիիրացումը:Սա,իրհերթին,
թույլէտալիսապահովելհաճախորդներիպահանջմունքներիև
ցանկություններիբավարարումը:

358. Սերվիսաբանություն(սերվիսոլոգիա)
Տնտեսագիտության,մարքեթինգիևհոգեբանությանշփմանգո-
տումձևավորվածսահմանայինգիտությունէ:Այնհամալիրկեր-
պովուսումնասիրումէմարդկանցպահանջմունքներըևդրանց
բավարարմանամենահիմնականուընդհանուրօրենքները,օրի-
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նաչափությունները:Ձևավորվելէ20-րդդարիկեսերին:Միավո-
րողև ընդհանրացնողդեր էխաղում սերվիսի ոլորտիմասնա-
վոր-ճյուղայինգիտականուսումնասիրություններիհամար:

359. Սերվիսայինգործունեություն
Սպասարկող ձեռնարկությունների և կազմակերպությունների,
անհատներիհատուկտեսակիգործունեությունէ`ուղղվածծա-
ռայություններիմատուցմանմիջոցովմարդկանցպահանջմունք-
ներիբավարարմանը:Ներառումէսպասարկման՝ծառայություն-
ներիմատուցմանձևերի,եղանակներիումիջոցներիամբողջու-
թյունը:

360. Սերվիսայինինովացիա(նորամուծություն)
Ընդհանրապես,ինովացիաննորարարությունէ,նորույթիներդ-
րումկամկիրառություն,որիարդյունքումավելանումէ,առհա-
սարակ, հասարակական գործընթացների արդյունավետությու-
նը:Այնհանդիսանումէմարդուինտելեկտուալգործունեության,
երևակայության,ստեղծագործմոտեցմանվերջնականարդյուն-
քը:Սերվիսայինենհամարվումայնինովացիաները,որոնք,վեր-
ջինհաշվով,նպաստումենմարդկանցպահանջմունքներիառա-
վելարդյունավետբավարարմանը,սերվիսայինգործունեության
արդյունավետության և սպասարկման որակի բարձրացմանը:
Կազմակերպչական առումով սերվիսային ինովացիաների տե-
սակներ կարող են հանդիսանալ ծառայությունների առանձին
տեսակները,սպասարկմանպրոգրեսիվ՝առաջադիմականտեխ-
նոլոգիաները, սերվիսային գործունեության կառավարման նո-
րարարականմոտեցումներըևայլն:

361. Սերվիսիաշխարհագրություն
Հասարակական-աշխարհագրական գիտություն է, որի ուսում-
նասիրության օբյեկտն է սերվիսային գործունեությունը և դրա
իրականացմամբ զբաղվող սպասարկման ոլորտը: Առարկան
է սերվիսային գործունեության և սպասարկման ոլորտի տա-
րածքային կազմակերպումը, դրա առանձնահատկություններն
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ու օրինաչափությունները, ինչպես նաևտարածքային կազմա-
կերպմանգործընթացիարդյունքումձևավորվածսպասարկման
տարածքային համակարգերը: Ձևավորվել է հասարակական
(սոցիալ-տնտեսական) աշխարհագրության և սերվիսաբանու-
թյանսահմանայինոլորտում:

362. Սերտիֆիկացում
Գործընթացէ,որիմիջոցովերրորդկողմըգրավորկերպովերաշ-
խավորում է ծառայության համապատասխանությունն ընդուն-
վածպահանջներին:«Երրորդկողմ»ասելովհասկանումենքայն
անձըկամմարմինը,որնանկախէճանաչվելթե՛ծառայություն
արտադրողից(առաջինկողմ)ևթե՛սպառողից(երկրորդկողմ):

363. Սեփականությանիրավունքիբացակայություն
Ապրանքներըծառայություններիցտարբերողհիմնականբնորոշ
գծերիցէ:Գնումկատարելուցհետոապրանքըևնրանիցստաց-
վող օգուտը, շահույթը դառնում են գնորդի սեփականությու-
նը, նա իրավունք է ստանում օգտագործել դրանք,պահպանել
կամվաճառել:Իսկծառայություններինկատմամբհաճախորդը
միայն ժամանակավոր անձնական օգտագործման թույլտվու-
թյուն,իրավունք էստանում`օրինակ,հյուրանոցայինհամարը,
տեղըինքնաթիռումևայլն:Վճարումըկատարվումէինչ-որբանի
օգտագործման,վարձակալության,հասանելիությանհամար:

364. Սիթիտուր
Քաղաքին կամ նրա առանձին հատվածներին (հիմնականում՝
պատմական-մշակութայինկենտրոնին)ծանոթանալունպատա-
կովկազմակերպվող էքսկուրսիոնուղևորություն է՝ գիդ-զբոսա-
վարիուղեկցությամբ:Կարողէլինելհետիոտնկամտրանսպոր-
տայինմիջոցներով(հիմնականում՝էքսկուրսիոնավտոբուսով):

365. Սինխրոմարքեթինգ
Մարքեթինգիտեսակէ՝ուղղվածտատանվողպահանջարկիկա-
յունացմանը:
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366. Սըրֆինգ(Surfing)
Նույնվինդսըրֆինգնէ,սակայնառանցառագաստի:Իրենիցներ-
կայացնում է հատուկ թեթևտախտակներովալիքների վրայով
սահելը: Սըրֆինգիտախտակների երկարությունըտատանվում
էմիքանիտասնյակսմ-իցմինչև3մ:

Նկար23.Սըրֆինգ

367. Սնոուբորդինգ
Էքստրեմալ հանգստի և մարզաձևերի տեսակներից է: Իրենից
ներկայացնումէձյանվրայովվայրէջքըլեռնալանջերից`հատուկ
սարքավորվածտախտակով:

368. Սոցիալականզբոսաշրջություն
Զբոսաշրջիկների որոշ խմբերի համար (հաշմանդամների, սո-
ցիալապեսանապահովընտանիքներիկամծնողազուրկերեխա-
ներ, թոշակառուներ,աշխատանքի,պատերազմի վետերաններ
ևայլն)պետության,անհատներիկամկազմակերպությունների
կողմիցհովանավորվող(ֆինանսավորվող)ուղևորություննէ:

369. Սոցիալհոգեբանականմոտեցում՝սերվիսիուսումնասիրու
թյունների

Սերվիսիգիտականուսումնասիրություններիմոտեցումներիցէ:
Սրաշրջանակներումվերհանվումևուսումնասիրվումենմարդ-
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կանցցանկությունները,պահանջմունքները,դրանցհիմքումըն-
կածպատճառներնուգործոնները(ի՞նչենցանկանումևինչո՞ւ
ենցանկանում):Դաթույլէտալիսհաճախորդներիտարբերխըմ-
բերինառաջարկելհամապատասխանորակի,գնիևբովանդա-
կությանծառայությունների:

370. Սոցիալմշակութայինծառայություններ
Ծառայություններիխումբէ՝ուղղվածմարդկանցհոգևոր,ինտե-
լեկտուալպահանջմունքներիբավարարմանը,սպառողինորմալ
կենսագործունեության ապահովմանը: Այս խմբին են դասվում
ծառայությունների բազմաթիվ տեսակներ, որոնց շարքում հա-
տուկ տեղ են զբաղեցնում գիտական, կրթական, հոգևոր-մշա-
կութային,առողջապահականևռեկրեացիոնծառայությունները:

371. Սոցիոլոգայնացում
Գիտությանզարգացմանարդիմիտումներիցէ,որըսկիզբէառել
20-րդդարի2-րդկեսից:Սոցիոլոգայնացմանէությունըայնէ,որ
ավելանումէգիտությանուշադրությունըմարդուևնրապահանջ-
մունքների,դրանցբավարարմանմեխանիզմների,տարածքային
տարբերություններիևառանձնահատկություններիհանդեպ:

372. Սպակուրորտ
Կուրորտներիտեսակներիցէ,որտեղ,որպեսբուժականգործոն-
ներ, օգտագործվում են հանքային և ծովային ջրերը, ջրիմուռ-
ները,աղերը,բուժիչբույսերնուցեխերը:Եվրոպականհայտնի
սպակուրսրտներիցենԷվիաննուՎիշին`Ֆրանսիայում,Աբանո-
Թերմեն`Իտալիայում:Սպաբուժմանտեսակներիցէտալլասո-
թերապիան`ծովաբուժությունը:Ներկայումսաշխարհիշատհյու-
րանոցներունենիրենցսեփականսպակենտրոնները:

373. Սպառող
Քաղաքացի է, ով ստանում, պատվիրում կամ նպատակ ունի
ստանալ ծառայություններ` սեփական կարիքների բավարար-
ման համար: Ծառայությունների սպառողները գնորդներն են,
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հաճախորդներ,օգտագործողներ,պատվիրատուներևայլն:

374. Սպասարկմանառաջադիմական՝պրոգրեսիվձևեր
Սպասարկմանայն ձևերն են, որոնք կոչված են ծառայություն-
ներնառավել«մոտեցնել»սպառողին`դարձնելովդրանքավե-
լիմատչելի:Դրանովիսկկրճատվումէծառայությանստացման
համար պահանջվող ժամանակահատվածը, հաճախորդների
համարապահովվումէառավելագույնհարմարությունևսպառո-
ղականբավարարվածություն:

375. Սպասարկմանբյուրո
Հյուրանոցներում գտնվող հատուկ կազմակերպություն-բյու-
րոներ են: Մատուցում են տարաբնույթ տեղեկատվական ծա-
ռայություններ, իրականացնում են ֆինանսաարտարժութային
գործարքներ, պատվիրում ենտրանսպորտային, մշակութային,
ժամանցայինմիջոցառումներիտոմսեր,կազմակերպումբուժօգ-
նությունևայլն:

376. Սպասարկմանկարգ
Մատուցվողծառայություններիորակականհատկանիշներնար-
տահայտող ցուցանիշ է: Սպասարկման կարգի հիմնական կա-
տեգորիաներն են` լյուքս կարգ,առաջին կարգ, զբոսաշրջային
կարգևէկոնոմկարգ:

377. Սպասարկմանկուլտուրա(սերվիսիկուլտուրա)
Էթիկական և բարոյական գիտելիքների, կարողությունների ու
հմտություններիորոշակիմակարդակէ,որըդրսևորվումէսեր-
վիսային ձեռնարկության աշխատակիցների գործունեության
մեջ` հաճախորդներին սպասարկելիս: Այն ներառում է թե՛ տե-
սական գիտելիքներ ու բարոյական-էթիկական արժեքներ և
թե՛ գործնական հմտություններ՝ սպասարկման գործընթացում:
Սպասարկմանկուլտուրան.
•	 Ուղղված է հաճախորդների սպասարկմանը՝ ընդունված

որակականչափանիշներին,ստանդարտներին,կանոննե-
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րինևնորմերինհամապատասխան,ինչնէլթույլէտալիս
ապահովել առավելագույն սպառողական բավարարվա-
ծություն,

•	 Բխում է ընկերության քաղաքականությունից, նպատակ-
ներիցևառաքելությունից,

•	 Պահպանվումևապահովվումէսպասարկողանձնակազ-
միխրախուսման համակարգով և մի շարքայլ միջոցա-
ռումներով:

Ըստէության,սպասարկմանկուլտուրանէտալոնային(չափան-
շային)աշխատանքայիննորմերի,հոգևորբարձրարժեքներիև
պահվածքի-էթիկայիհամակարգէ:Այնպետքէհամահունչլինի
ինչպեսազգային-մշակութայինևկրոնականարժեքներին,այն-
պեսէլսպասարկման՝միջազգայնորենընդունվածստանդարտ-
ներին:
Նեղիմաստովսպասարկմանկուլտուրաններառումէվարվեցո-
ղության կանոնները, լայն իմաստով՝ սպասարկման անվտան-
գությունն ու էկոլոգիականությունը, հաստատության ներքին
ձևավորման ու հարդարանքի էսթետիկան, սպասարկողների
կողմից սպասարկման գործընթացի, ինչպես նաև հաճախորդ-
ներիհոգեբանականառանձնահատկություններիիմացությունը,
սպասարկմանընդունվածստանդարտներնունորմերըպահպա-
նելըևայլն:

378. Սպասարկմանձև
Հաճախորդների պահանջմունքների բավարարմանն ուղղված
կոնկրետգործողությունների,կիրառվողմեթոդների,եղանակնե-
րիումիջոցներիփոխկապակցվածամբողջություննէ:Արդիպայ-
մաններում սպասարկման ձևերն իրականացնում են հետևյալ
առանցքայինգործառույթները՝ծառայությունները«մոտեցնում»
ենսպառողներին,կրճատումենսպասարկմանտևողություննու
ծառայություններիսպառումըդարձնումառավելհարմարավետ:
Լայնտարածումունենհետևյալսպասարկմանձևերը.սպասար-
կում՝ստացիոնարպայմաններում,տնայինպայմաններում,ան-
շփումևինքնասպասարկում:Տե՛սնաևսպասարկմանմեթոդ:
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379. Սպասարկմանմեթոդ
Իրենից ներկայացնում է ծառայությունների տրամադրման ըն-
թացքում սպառողներինտարբերարտադրանքների և միջոցա-
ռումներիիրացմանկոնկրետձևը:Ըստէության,Սպասարկման
մեթոդներիամբողջությունըկազմումէսպասարկմանձևը:Տե՛ս
նաևսպասարկմանձև:

380. Սպասարկմանշառավիղ
Սպասարկման հաստատության և հաճախորդների նպատա-
կային սեգմենտների բնակության շրջանների միջև եղած հե-
ռավորությունէ:Կարողէչափվելինչպեստարածական(մ,կմ),
այնպեսէլժամանակային(ժամ,րոպե)միավորներով:Ամենօրյա
կամ պարբերական ծառայություններ մատուցող հաստատու-
թյունները կունենան համեմատաբար կարճ սպասարկման շա-
ռավիղ`տեղաբաշխվելովսպառմանշրջաններինհնարավորինս
մոտ:Իսկբացառիկկամհազվադեպծառայություններիպարա-
գայումսպասարկմաըշառավիղնհամեմատաբարերկարէ:

381. Սպասարկմանոլորտ
Տնտեսականգործունեությունճյուղ(տեսակ)է,որնզբաղվումէ
սերվիսային գործունեության իրականացմամբ: Իրենից ներկա-
յացնումէբնակչությանընյութականևսոցիալ-մշակութայինծա-
ռայություններմատուցողձեռնարկությունների,կազմակերպութ-
յուններիևֆիզիկականանձանցամբողջությունը:Որպեսհոմա-
նիշ՝կիրառվումեննաև«ծառայություններիոլորտ»և«սերվիսի
ոլորտ»հասկացությունները:

382. Սպասարկմանոլորտիհիմնականֆոնդեր
Աշխատանքիմիջոցներեն,որոնքբազմակիանգամմասնակցում
ենծառայություններիմատուցմանգործընթացին`պահպանելով
իրենցբնականձևը,վիճակը:Այսխմբինենդասվումտարատե-
սակկառույցները,շինությունները,սարքավորումներըևայլն:
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383. Սպասարկմանոլորտիտարածքայինկազմակերպում
Իրենիցներկայացնումէտարաբնույթսերվիսայինհաստատու-
թյուններիտեղաբաշխումըևդրանցմիջևփոխադարձտարածա-
կանկապերի,հարաբերություններիձևավորումը:Այնհավասա-
րապեսկարողէդիտվելթե՛որպեսգործընթացևթե՛գործընթացի
արդյունք(սպասարկմանոլորտիառանձինհաստատություննե-
րիփոխադարձտարածականկազմակերպվածությունը,կարգա-
վորվածությունը):
Սպասարկմանոլորտիտարածքայինկազմակերպմանվրաազ-
դողգործոններնեն՝տնտեսական,սոցիալական,ժողովրդագրա-
կան,աշխատանքայինռեսուրսների,տարաբնակեցման,տրանս-
պորտային,բնական:

384. Սպասարկմանոլորտիտարածքայինհամակարգ
Որոշակի տարածքում սպասարկման ձեռնարկությունների և
կենտրոններիփոխկապակցվածամբողջություննէ`միավորված
ընդհանուր ենթակառուցվածքային-կոմունիկացիոն համակար-
գով:

385. Սպասարկմանորակ
Սպասարկմանգործընթացիայնպայմաններիուբնութագրիչնե-
րիամբողջություննէ,որոնքհնարավորենդարձնումհաճախոր-
դիպահանջմունքներիբավարարումը:

386. Սպասարկում
Սերվիսայինձեռնարկությանաշխատակցիկողմիցիրականաց-
վող գործունություն է` հաճախորդի հետ անմիջական շփման
պայմաններում:Ուղղվածէտվյալպահինհաճախորդիկոնկրետ
պահանջմունքների բավարարմանը և ծառայություններիտրա-
մադրմանգործընթացիօղակներիցմեկն է:Տե՛սնաևծառայու
թյանտրամադրում:

387. Սպասարկում՝ստացիոնարպայմաններում
Սպասարկմանհիմնականձևերիցմեկնէ:Այսդեպքումսպասար-
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կումն իրականացվում է հատուկ մասնագիտացված ևտեխնի-
կա-տեխնոլոգիապես հագեցած սերվիսային հաստատություն-
ներում՝ինչպեսսերվիսայինմասնագետներիկողմից,այնպեսէլ
ինքնասպասարկմանտարբերակով:Տե՛սնաևսպասարկմանձև,
ինքնասպասարկում:

388. Սպելեոզբոսաշրջություն
Մարզականուղղվածությանզբոսաշրջությանտեսակէ:Էությու-
նըստորգետնյաբնականդատարկություններում(խոռոչներում,
քարանձավներում)ճամփորդելու,դրանցումեղածտարբերար-
գելքներըհաղթահարելումեջէ`հատուկհանդերձանքիօգտա-
գործմամբ: Սպելեոզբոսաշրջությունի զարգացումը կապված է
քարանձավների հետազոտությամբզբաղվողգիտության` սպե-
լեոլոգիայիզարգացմանհետ:

Նկար24.Քարանձավ,Ավստրիա
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Նկար25.Քարանձավայինլիճ,Սլովենիա

389. Սպելեստոլոգիականզբոսաշրջություն
Լայն իմաստով` սպելեստոլոգիան ուսմունք է արհեստական
ստորգետնյա կառույցների մասին: Որպես էքստրեմալ զբոսա-
շրջությաննոր,ոչավանդականուղղություն`սպելեստոլոգիական
զբոսաշրջությունն ներառում է արհեստական ծագման քաղա-
քային ստորգետնյախոռոչների,տարածքների, կառույցներիև
ենթակառուցվածքների ուսումնասիրությունը: Այդ թվում` նաև
նրանց,որոնքտվյալպահինչենօգտագործվումիրենցուղղակի
նշանակությամբ(լքվածհանքավայրերևհանքախորշեր,թունել-
ներ,ստորգետնյաուղիներևայլն):

390. Ստանդարտ
Նորմատիվայինփաստաթուղթէ,որըսահմանումևամրագրումէ
ապրանքիկամծառայությանորակականբնութագրիչները,ինչ-
պեսնաևմատուցման,օգտագործմանկամկիրառմաննորմերը
ևկանոնները:Դրանքէլ,իրենցհերթին,հաստատվումևամրա-
գրվումենհամապատասխանլիազորմարմիններիկողմից՝կրե-
լովպարտադիրբնույթ:

391. Ստանդարտացմանմիջազգայինկազմակերպություն
Անգլ.՝ International Organization for Stadardization (ISO): Մի-
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ջազգային մակարդակով ստանդարտացման գործընթաց իրա-
կանացնող, լիազորված հեղինակավոր կազմակերպություն է:
Հիմնադրվել է1947-ին:Կենտրոնականգրասենյակըգտնվում է
Ժնևում(Շվեյցարիա):Տե՛սնաևստանդարտ,ստանդարտացում:

392. Ստանդարտացմանոլորտ
Ստանդարտացման օբյեկտների փոխկապակցված ամբող-
ջությունն է: Օրինակ, եթե հյուրանոցային ինդուստրիան
ստանդարտացման ոլորտ է, ապա ստանդարտացման օբյեկտ-
ներկարողենլինելկոնկրետհյուրանոցայինծառայությունները:
Տե՛սնաևստանդարտացմանօբյեկտ: 

393. Ստանդարտացմանօբյեկտ
Ապրանք է, ծառայություն կամ ծառայության մատուցման գոր-
ծընթաց,որըենթակաէստանդարտացմանևորիհամարմշակ-
վումենստանդարտները:Ստանդարտացումըկարողէառնչվել
ինչպեսամբողջ Ստանդարտացման օբյեկտին, այնպես էլ նրա
առանձին բաղադրիչներին: Տե՛ս նաև ստանդարտ, ստանդար
տացում,ստանդարտացմանոլորտ:

394. Ստանդարտացում
Գործընթաց է՝ ուղղված ստանդարտների մշակմանն ու կիրառ-
մանապահովմանը:Ստանդարտացմանվերջնականնպատակը
համապատասխանությանապահովումն է՝միկողմից՝ծառայու-
թյունների փաստացի որակի, մյուս կողմից՝ ընդունված-պար-
տադիրնորմերի,պահանջներիևչափանիշներիմիջև:Տե՛սնաև
ստանդարտացմանօբյեկտ:

395. Սուպերմարկետ
Խոշորհանրախանութէ,որտեղվաճառվումէսննդամթերքիևըմ-
պելիքներիլայնտեսականի,ինչպեսնաևօծանելիք,խաղալիք-
ներ, հիգիենայի, կենցաղային քիմիայի միջոցներ, կենցաղային
սարքավորումներ,տնայինկենդանիներիկերեր,խոհանոցային
պարագաներևայլն:Համարվումէ,որառաջինսուպերմարկետն
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բացվելէԱՄՆ-ում1930-ին`ՄայքլՔալլենիկողմից:

396. Սքայսըրֆինգ
Պարաշյուտայինսպորտիտեսակներիցէ,հանսգտիէքստրեմալ
ձև:Այսդեպքումինքնաթիռիցկատարվումէդահուկներովթռիչք`
ազատանկմանժամանակօդումտարբերֆիգուրներ,վարժու-
թյուններցուցադրելունպատակով:
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397. Վաճառքիխթանում
Մարքեթինգային կոմունիկացիաների համալիրի բաղադրիչնե-
րիցէ:Խթանիչմիջոցներիևհնարքներիհամակարգէ՝ուղղված
ձեռնարկությանտարբերմիջոցառումներինուգործողություննե-
րիննպատակայինլսարանիպատասխանռեակցիայիուժեղաց-
մանը՝վաճառքիծավալներիավելացմաննպատակով:Վաճառքի
խթանումն շուկայի վրա ներգործության կարճաժամկետ միջոց
է: Օգտագործվում է, գլխավորապես, պահանջարկի աշխու-
ժացման, առաջարկվող արդյունքների մասին հաճախորդների
իրազեկության բարձրացման համար, առանձնահատուկ դեր է
խաղում նոր ապրանքների ու ծառայությունների շուկա մուտք
գործելուժամանակ:Վաճառքիխթանումիմիջոցներիցեննմուշ
-օրինակները, կուպոնները,ակցիաները,տարբեր մրցույթները,
խաղերնուխաղարկությունները:

398. Վաուչեր
Զբոսաշրջային կամտրանսպորտային ընկերության, հյուրանո-
ցայինհաստատությանկողմիցտրվածպաշտոնականփաստա-
թուղթ է, որը հաստատում է նախատեսված ծառայությունների
համարվճարմանկատարմանփաստը(հյուրանոցային,էքսկուր-
սիոն,տրանսպորտայինևայլծառայություններիպարագայում):

399. Վինդսըրֆինգ(Windsurfing)
Առագաստանավայինսպորտիևակտիվհանգստիտեսակէ:Հիմ-
քումընկածէջրայինմակերևույթիվրաոչմեծչափի,վրանառա-
գաստամրացվածթեթևտախտակիկառավարմանհմտությունը:
ԱռաջէեկելԱՄՆում`1960-ականներին:Տե՛սնաևսըրֆինգ:
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Նկար26.Վինդսըրֆինգ

400. Վնասապահանջ(ռեկլամացիա)
Զբոսաշրջիկիդիմումնէ,որնուղարկվումէզբոսաշրջայինգործա-
կալություն՝վճարվածևփաստացիհատկացվածծառայություն-
ների անհամապատասխանության դեպքում: Վնասապահանջի
հիման վրա կազմվում է արձանագրություն: Անհամապատաս-
խանությանփաստը հաստատվելու դեպքումպետք է հաջորդի
վնասիփոխհատուցում:
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401. Տալլասոթերապիա(ծովաբուժություն)
Մարդկանց բուժումն ու կազդուրումն է ծովային «բարիքների»
օգնությամբ`ծովայինկուրորտներում:Այստեղբուժականևկոս-
մետիկմիջոցառումներիընթացքումօգտագործվումենծովային
ջուրըևծովամթերքները` ջրիմուռներ, ծովայինաղ, բուժիչծո-
վայինցեխերևնստվածքներ:

402. Տատանվողպահանջարկ
Այնիրավիճակնէ,երբշուկայումապրանքներիևծառայություն-
ների առաջարկը ժամանակային առումով չի համընկնում պա-
հանջարկին` պայմանավորված շուկայական իրավիճակի սե-
զոնային, շաբաթական և օրեկան տատանումներով, ցիկլային
ևայլ բնույթիփոփոխություններով: Այս դեպքում կիրառվում է
սինխրոմարքեթինգը:

403. Տարանցիկտրանզիտայինուղևորություն
Պայմանական«Ա»կետից«Բ»կետ(նպատակակետ,ժամանման
կետ, դեստինացիա) մեկնելը` միջանկյալ «Գ» կետով: Վերջինս
համարվումէտարանցիկ-տրանզիտայինտրանսպորտայինկետ
(օդանավակայան, երկաթուղային կայարան, նավահանգիստ),
իսկ ուղևորները` տարանցիկ տրանզիտային ուղևորներ: Տա-
րանցիկուղևորություններիգլխավորպատճառը«Ա»և«Բ»կե-
տերի միջևուղիղտրանսպորտայինհաղորդակցությանբացա-
կայությունն է. առկայության դեպքում` ուղևորության համեմա-
տարաբարբարձրգինը:

404. Տարանցիկտրանզիտայինգոտի
Հիմնականում օդանավակայանի տերմինալի հատված է՝ նա-
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խատեսվածմեկթռիչքովժամանածևմեկայլթռիչքովմեկնել
պատրաստվող տրանզիտային ուղևորների համար: Այստեղ
ուղևորներինմատուցվումենհիմնականումսննդի,առևտրային,
ժամանցային, տեղեկատվական ծառայություններ: Տարանցիկ
տրանզիտայինգոտում24ժամիցպակասժամանակովգտնվե-
լուդեպքումուղևորներիցվիզա (մուտքիարտոնագիր) չիպա-
հանջվում: Առանց վիզայի տարանցիկ ուղևորները չեն կարող
դուրսգալՏարանցիկտրանզիտայինգոտիսահմաններից:

405. Տարիֆ(սակագին)
Գնայինհայեցակարգէ՝ուղղվածդեպիշուկայիորոշակիհատ-
վածը,սեգմենտը,մշակվածհատուկվերջինիսհամար:Ըստէու-
թյանտարիֆըմիավորումէշուկայիկոնկրետհատվածիհամար
մշակվածգներիողջբազմազանությունը:Գինըավելինեղհաս-
կացությունէևհանդիսանումէտարիֆիթվայինարտահայտու-
թյունը:

406. Տեխնիկականսերվիս
Անհատականօգտագործմանտեխնիկականմիջոցներիվերանո-
րոգման,անխափանևերկարատևշահագործմանապահովումն
է՝երաշխիքայինևհետերաշխիքայինփուլերում:

407. Տեխնոլոգիականսերվիս
Սպասարկմանգործընթացներիամբողջությունէ,որնուղղվածէ
անհատականսպառմանառարկաներիսպառողականորակների
ևհատկություններիվերականգնմանը,դրանցարդիականացմա-
նը, ֆունկցիոնալ՝ գործառնական հատկությունների բարելավ-
մանըևայլն:

408. Տեղավորմանդասակարգում
Այցելուներիտեղավորման(ժամանակավորբնակությանկազմա-
կերպման) կոնկրետ ձևերի, միջոցների ուտեսակներիառանձ-
նացումն է: Տեղավորման դասակարգմանարդյունքում ընդուն-
վածէառանձնացնելտեղավորմանհետևյալհիմնականկատե-
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գորիաները.
•	 MB(mainbuiding):Հյուրանոցիհիմնականշինություննէ:
•	 HV(holidayvillage):Իրենիցբունգալոներիխումբներկայաց-

նողհյուրանոցնէ:
•	 BGLկամBG(bungalow):Տե՛սբունգալո:
•	 Chale:Առանձինքոթեջ(տե՛սքոթեջ)էկամհյուրանոցիհիմ-

նականշինությանը(MB)կիցկառույց:
•	 Cabana: Բունգալոյի տեսակ է՝ լողավազանի կամ ծովափի

հարևանությամբ՝MB-իցառանձին,հաճախօգտագործվում
էորպեսննջարան:

•	 Villa:Վիլլան,սովորաբար,երկհարկանիկառույցէ՝առանձին
լողավազանով, հյուրասենյակով և լրացուցիչ սանհանգույ-
ցով:

•	 Executive floor: Հյուրանոցի մեկ կամ մի քանի հարկեր են՝
սպասարկմանառավելբարձրմակարդակով:

•	 SGL (single), DBL (double), TRPL (triple), QDPL (quadriple)
տեղավորմանմեկ,երկու,երեքևչորստեղանիտարբերակ-
ներնեն:

•	 ExB(extrabed):Լրացուցիչմահճակալիառկայություննէ:
•	 Chld(child):Սովորաբար,մինչև12տարեկաներեխայիտե-

ղավորմանարժեքնէ:
•	 BO(bedonly):Միայնտեղավորումնէ՝առանցսննդի:
•	 ROH(runofthehouse):Տեղավորումնէ՝հյուրանոցիհայեցո-

ղությամբ:

409. Տեղավորմանմիջոցներ
Հյուրանոցայինինդուստրիայումսրանքայցելուներիժամանա-
կավոր բնակության ապահովման օբյեկտներն ու հաստատու-
թյուններն են: Ըստ տեղավորման բնույթի, առանձնացվում են
խմբայինևանհատականտեղավորմանմիջոցներ:

410. Տեղավորմանանհատականմիջոցներ
Տեղավորմանմիջոցներեն,որոնցթվինենդասվումայցելունե-
րին վարձակալական հիմունքներով տրամադրվող սեփական
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տները, բնակարաններն ու դրանցառանձին սենյակները: Տե՛ս
նաևտեղավորմանմիջոցներ:

411. Տեղավորմանխմբայինմիջոցներ
Տեղավորման այն ձեռնարկություններն են, որոնք ունեն կա-
ռավարման միասնական համակարգ, առնվազն տասը համար
և ապահովում են այցելուների տեղավորումն ու ժամակավա-
վոր բնակությունը համարներում՝ մշտական հիմունքներով:
Տեղավորմանխմբայինմիջոցներիտեսակներնենհյուրանոցա-
տիպևհատուկձեռնարկությունները:Հատուկներիթվինենդաս-
վումառողջարանները,մարզականևհանգստիբազաները,զբո-
սաշրջայինհանգրվանները,ժամանակավորբնակությանըհար-
մարեցվածտրանսպորտայինմիջոցները,քեմփինգներըևայլն:
Տե՛սնաևտեղավորմանմիջոցներ:

412. Տեղեկատվականծառայություններ
Հատուկտեսակիծառայություններեն,որոնքուղղվածենհամա-
պատասխան թեմատիկայի ու բովանդակության տեղեկատվու-
թյան(տպագիրտեղեկատվականնյութերի,խորհրդատվություն-
ներիևայլն)տրամադրմանևփոխանցմանմիջոցովհաճախորդ-
ներիտեղեկատվականպահանջմունքներիբավարարմանը:

413. Տեղեկատվականկոմունիկացիոնսերվիս
Տե՛ս տեղեկատվականծառայություններ:

414. Տեղեկատվականկտրոն
Այբբենականցուցակէ,որումհաշվառվածհյուրերըգրանցված
ենհյուրանոցիսենյակներիհամարներինհամապատասխան:

415. Տերմինալ(օդանավակայանի)
Օդանավակայանիշինությունէ,կառույց,որտեղիրականացվում
ենուղևորներիհաշվառումը,նստեցումնուիջեցումը,անձնագ-
րայինևանվտանգությանստուգումները,սպասարկման՝նախա-
տեսվողբոլորտեսակիաշխատանքները,ինչպեսնաևկատար-
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վումենինքնաթիռներիբեռնմանևբեռնաթափմանաշխատանք-
ները:

416. Տիեզերականզբոսաշրջություն
Որպեսզբոսաշրջությանեզակիևսահմանափակտեսակ,առաջ
եկավ20-րդդարիվերջին:Ենթադրումէուղևորիկարճաժամկետ
տեղափոխությունը տիեզերական տարածություն (Երկրի ուղե-
ծիր) և վերադարձը՝ համապատասխանառողջական, ֆիզիկա-
կան,հոգեբանականևմասնագիտականպատրաստվածության
ապահովմանդեպքում:Համարվում էզբոսաշրջությանառավել
թանկարժեքտեսակը՝մեկուղևորիհաշվովայնկազմումէշուրջ
20մլնԱՄՆդոլար,որըներառումէնախաթռիչքայինպատրաստ-
վածությանարժեքը:

417. Տնայինտնտեսություններիծառայություններ
Ներառումենկոմունալ,բնակությաննորմալպայմաններիևմի-
ջավայրիապահովմաննուղղված,տնային,կենցաղայինտեխնի-
կայիվերանորոգմանևտեխնիկականսպասարկմանծառայու-
թյուները:

418. Տնտեսագիտական մոտեցում (սերվիսի ուսումնասիրու
թյունների)

Գիտական մոտեցումների ամբողջություն Է, որի նպատակն է
վերլուծելևհիմնավորելծառայություններիմատուցմանտնտե-
սականարդյունավետությունը,գնահատելծախսերը,հիմնավո-
րելծառայություններիդրամականարժեքը,ուսումնասիրելպա-
հանջարկիուառաջարկիհարաբերակցությունըևայլն:

419. Տնտեսությանհատվածներ
Տնտեսությանճյուղայինկառուցվածքիմիավորներեն:Ընդուն-
ված է առանձնացնել 4 հատված՝ առաջնային (գյուղատնտե-
սություն, անտառտնտեսություն, ձկնորսություն), երկրորդային
(արդյունաբերություն), երրորդային (ծառայությունների կամ
սպասարկման ոլորտ) և չորրորդային (գիտություն, տեղեկատ-
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վություն և տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, գիտելիքահենք
արտադրություն): Առաջնային և երկրորդային հատվածները
դասվումենտնտեսությաննյութական(արտադրական)ոլորտին, 
իսկերրորդայիննուչորրորդայինը՝տնտեսությանոչնյութական
(ոչարտադրական)ոլորտին:

420. Տնտեսությաննյութական(արտադրական)ոլորտ
Տնտեսության ճյուղային կառուցվածքում առանձնացվող այն
հատվածն է, որն զբաղվում է նյութական՝ շոշափելի ապրանք-
ներիարտադրությամբ:Ընդգրկումէարդյունաբերությունը,գյու-
ղատնտեսությունը, շինարարությունը, բեռնատար տրանսպոր-
տը:Տե՛սնաևտնտեսությանհատվածներ:

421. Տնտեսությանոչնյութական(ոչարտադրական)ոլորտ
Տնտեսության ճյուղային կառուցվածքում առանձնացվող այն
հատվածն է, որը միավորում է ոչ շոշափելի արտադրանքի
ստեղծմամբճյուղերը(ուղևորատարտրանսպորտը,բնակարա-
նային-կոմունալ տնտեսությունը, կենցաղային սպասարկումը,
առողջապահությունը,կրթությունը,մշակույթնուարվեստը,ֆի-
նանսաբանկայինոլորտըևայլն):Տե՛սնաևտնտեսությանհատ
վածներ:

422. Տրանսպորտայինհանգույցներ
Տրանսպորտային ծառայություններ մատուցող հաստատու-
թյուններ են (նավահանգիստներ, օդանավակայաններ, ավտո-
կայաններ և երկաթուղային կայարանները): Տրանսպորտային
հանգույցներում կարող են հատվել տրանսպորտային մեկից
ավելիուղիներ:

423. Տրանսպորտայինսերվիս
Զբաղվումէտրանսպորտայինտարբերմիջոցներովքաղաքացի-
ներիանձնականտարածականտեղափոխությանհետկապված
ևհարակիցտարաբնույթծառայություններիմատուցմամբ:
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424. Տրանսպորտային(հաղորդակցության)ուղիներ
Ներառումենջրայինևօդայինուղիները,նավարկելիջրանցքնե-
րը,ավտոմայրուղիները,երկաթուղիներըևայլն:

425. Տրանսֆեր՝զբոսաշրջային
Իրենից ներկայացնում է ուղևորների անհատական կամ խըմ-
բային տեղափոխության կազմակերպումը զբոսաշրջային դես-
տինացիայում:Տրանսֆերըներառում է դիմավորումը` ուղևորի
անվամբցուցանակով,աջակցությունը`ուղեբեռիստացմանըն-
թացքում,տեղափոխությունըդեպիհյուրանոցևհակառակուղ-
ղությամբ,էքսկուրսիոնտեղափոխություններըևայլն:

426. Տուր
Կազմակերպչականառումովզբոսաշրջայինարտադրանքըհա-
ճախորդինտրամադրելու(վաճառելու)հիմնականձևնէ,տեսա-
կը:Իրենիցներկայացնումէբունուղևորություննուդրաընթաց-
քումմատուցվողծառայություններիտարբերտեսակներիհամա-
լիրը`ուղևորությանգլխավորնպատակինևնախօրոքմշակված
սպասարկմանծրագրին համահունչ: Իմաստայինառումով կա-
րող է նույնացվել զբոսաշրջայինփաթեթի հետ:Տե՛ս նաևզբո
սաշրջայինարտադրանք,զբոսաշրջայինփաթեթ:
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Ց

427. Ցեխաբուժություն
Հիվանդություններիբուժմանևկանխարգելմանգործընթացնե-
րի ամբողջությունն է՝ տարբեր ծագման պելոիդների` բնական
բուժիչցեխերիմիջոցով:

428. Ցեխայինկուրորտ
Կուրորտներիտեսակէ,որտեղ,որպեսհիմնականբնականբու-
ժիչգործոններ,օգտագործվումենբուժիչցեխերը:
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ՈՒ
 

429. Ուիլսոնիմոդել՝հյուրանոցայինբիզնեսիկազմակերպման
Մշակվելէ«HolidayInn»հյուրանոցայինբրենդիհիմնադիր,ամե-
րիկացիՔեմոնսՈւիլսոնիկողմից:Առանձնանումէայցելուների
սպասարկմանբարձրմակարդակով,պրակտիկությամբևհար-
մարավետությամբ: Տվյալ մոդելին պատկանող հյուրանոցների
համարբնորոշենմիասնականճարտարապետականոճը,այցե-
լուներիարագգրանցումը,ճկունգնայինքաղաքականությունը,
մշտականհաճախորդներիհամարնախատեսվածհատուկհա-
մարներիառկայությունը,նախաճաշիկազմակերպման«շվեդա-
կանսեղան»մոդելը,կոնֆերենցդահլիճներիառկայությունըև
այլն:

430. «Ուլտրաամենինչներառված»համակարգ՝UltraAllInclusive
Ըստ էության,նույն«Ամենինչներառված՝All Inclusive»համա-
կարգն է: Վերջինից տարբերվում է նրանով, որ այս դեպքում
գնի մեջ ներառվում է նաև արտասահմանյան արտադրության
ալկոհոլային խմիչքների բազմազան տեսակների մատուցու-
մը:Սրանքավելիթանկարժեն,քանտեղականարտադրության
խմիչքները,որոնքներառվումենսովորական«AllInclusive»-ում:
Տե՛սնաև«Ամենինչներառված»համակարգ:

 
431. Ուղեբեռիանդորրագիր

Ավիաընկերության կողմից հաշվառման ժամանակ ուղևորին
տրամադրվողփաստաթուղթէ:Այնհաստատումէավիաընկերու-
թյանպարտավորությունը`տեղափոխելուղեբեռնուայնուղևո-
րինհանձնելթռիչքիավարտիցհետո:Տրամադրվումէհաշվառ-
մանժամանակ,փակցվումէինչպեսուղեբեռի,այնպեսէլ՝ուղևո-
րիտոմսիվրա:Նշվումէուղևորիանուն-ազգանունը,ավիաընկե-
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րությանծածկագիրնութռիչքիհամարը,ուղղությունը,ամսաթի-
վը,ուղեբեռիքաշը:

 
432. Ուղեբեռիչափաքանակ

Ավիաընկերությանկողմիցանվճարփոխադրվողուղեբեռիառա-
վելագույնկշիռնէև/կամկտորներիթիվը:Այնտարբերվումէըստ
ավիաընկերությունների և ավիափոխադրման կարգի՝ բիզնես,
էկոնոմ:Առավելտարածվածէ1կտոր՝23կգմոտեցումը:

 
433. Ուղղակիփոստայինգովազդ

Իրենից ներկայացնում է գովազդային հաղորդագրությունների
առաքումը՝«ցրումը»մշտականևպոտենցիալհաճախորդներին,
ինչպես նաև գործընկերներին: Ուղղակի փոստային գովազդն
առաքումներիառավելհաճախօգտագործվողձևերիցենհան-
դիսանում հատուկպատրաստված գովազդային ինֆորմացիոն
նամակները և գովազդային նյութերը: Գովազդային ինֆորմա-
ցիոն նամակները տպագրվում են գովազդատուի ֆիրմային
բլանկների վրա և հասցեագրվում կոնկրետպաշտոնակատար
կամմասնավորանձին:Որպեսառաքմանգովազդայիննյութեր,
օգտագործվումենկատալոգները,բրոշյուրները,բուկլետներըև
այլն:Տե՛սնաևգովազդ:

434. Ուղևորատրանսպորտայինհամակարգ
Որոշակիտարածքումձևավորվածտրանսպորտայինուղիների
և հանգույցների, հարակից սպասարկման կենտրոններիփոխ-
կապակցվածամբողջություննէ:

 
435. Ուշժամանում

Այսդեպքումհյուրը,ովամրագրելէհյուրանոցայինհամարը,ժա-
մանելէամրագրմանժամանակըլրանալուցհետոևնախազգու-
շացրելէիրուշժամանմանմասին:

 
436. Ուշմեկնում

Այս դեպքում հյուրը հյուրանոցում մնում է ավելի երկար, քան
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դուրսգրման ժամն է (սովորաբար՝ 12:00-ն): Այս դեպքում նա
պետք է վճարի հյուրանոցում բնակության օրական արժեքի
որոշմասը(սովորաբար՝50%-ը,սակայնգումարիչափըտարբեր
հյուրանոցներումկարողէտարբերլինել,այսդեպքումհաշվիէ
առնվումնաևհյուրանոցումհավելյալգտնվելուտևողությունը):

437. Ուշվճար
Մասնակիվճարէ,որըփոխանցվումէհյուրանոցիհաշվառման
ևսպասարկմանբաժին(frontdesk),երբհյուրնարդենմեկնելէ:
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438. Փաբ
Անգլերեն Public house` հանրային տուն, արտահայտության
կրճատտարբերակնէ:Փաբերըալկոհոլայինխմիչքներիօգտա-
գործմանհամարնախատեսվածհաստատություններեն`հիմնա-
կանումՄեծԲրիտանիայումևԻռլանդիայում:

439. «Փափուկ»զբոսաշրջություն
Որպեսհասկացություն,շրջանառությանմեջէդրվելգերմանացի
ՌոբերտՅունգկիկողմից՝1980-ին:Միավորողևընդհանրացնող
հասկացությունէհամարվումզբոսաշրջությանտարբերտեսակ-
ներիհամար:«Փափուկ»զբոսաշրջությունիհիմնականառանձ-
նահատկություններնեն՝ոչզանգվածայինբնույթ(անհատական,
ընտանեկան, ընկերական ուղևորություններ), երկարաժամկետ
ուղևորություն՝միջինևցածրարագությանփոխադրամիջոցների
կիրառմամբ, իրավիճակային լուծումներ և որոշումներ, սեփա-
կան կյանքի ոճի համապատասխանեցումըտեղի միջավայրին,
ակտիվությունևբազմազանություն,տեղիմշակույթի,լեզվիճա-
նաչողություն:

440. Փոխանակում
Մարքեթինգի հիմնական հասկացություներից է: ԸստՖ.Կոտլե-
րի,մարքեթինգիմասինկարելիէխոսելմիայնայնդեպքում,երբ
մարդիկորոշումենկայացնումսեփականկարիքներըբավարա-
րելփոխանակմանմիջոցով:
Փոխանակումիրականացմանհամարանհրաժեշտպայմաններն
են.
ա.Առնվազն2կողմիառկայություն,որոնցիցյուրաքանչյուրնու-
նիհակառակկողմիհամարարժեքներկայացնողորևէապրանք
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կամծառայություն:
բ.Կողմերիցյուրաքանչյուրըպետքէկարողանաիրականացնել
սեփականապրանքիտեղափոխությունը,
գ.Կողմերիցյուրաքանչյուրըպետքէլրիվազատլինիհակառակ
կողմիառաջարկներնընդունելուկամմերժելուհարցում,ինչպես
նաևվստահլինիմյուսկողմիհետգործունենալունպատակա-
հարմարությանևցանկալիությանմեջ:
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441. Քեմփեր
Ավտոտրանսպորտով ճամփորդող և քեմփինգներից օգտվող
զբոսաշրջիկնէ:

442. Քեմփինգ
Ավտո,մոտոկամհեծանվայինզբոսաշրջիկներիհամարնախա-
տեսվածճամբարէ:Սովորաբարգտնվումէքաղաքիցդուրս,հա-
ճախ`մոթելներիհարևանությամբ:Քեմփինգներումզբոսաշրջիկ-
ներինտրամադրվումենգիշերակացիտեղեր`վրաններումկամ
ամառայինտնակներում,որոնքունենտարրականորոշհարմա-
րություններ,ինչպեսնաևսննդիպատրաստմանպայմաններ:

443. Քոթեջ
Մեկկամմեկուկես հարկանի բնակելիտուն է` հարակիցպար-
տեզով`ինչպեսքաղաքներիսահմաններում,այնպեսէլդրանցից
դուրս:Նախատեսվածէմշտականևժամանակավորբնակության
համար:Առաջինհարկըսովորաբարզբաղեցնումենխոհանոցը,
սանհանգույցը,հյուրասենյակը,վերինհարկը`ննջարանները:
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444. Օֆշորայինգոտի
«Օֆշոր» տերմինն առաջ է եկել 1950-ականներին՝ անգլերեն
«off shore» (ափերից դուրս կամ հեռու, մեկուսացված)արտա-
հայտությունից:Օֆշորայինգոտիներնիրենիցներկայացնում է
ազատտնտեսականգոտիներիյուրահատուկտեսակներ,որտեղ
գրանցված ընկերություններն իրավունք չունեն իրականացնել
նյութականարտադրականգործունեություն՝բացառապեսզբաղ-
վումենծառայություններիմատուցմամբ:Օֆշորայինգոտիներն
բնորոշ են հարկային արտոնյալ պայմանները: Հիմնականում
տարածվածենզարգացողերկրներում,այդթվում՝կղզայինպե-
տություններում: Առավել հայտնի են Կարիբյան ծովի կղզային
օֆշորայինգոտիները:Տե՛սնաևազատտնտեսականգոտի:
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445. Ֆինանսաբանկայինծառայություններ
Ֆինանսական միջնորդության ծառայություններ են: Հիմնական
տեսակներն են ապահովագրման, լիզինգային, բրոքերական,
վարկավորման,տարադրամիառքևվաճառքի,դրամականփո-
խանցումների, վճարումների ընդունման, գումարների կանխի-
կացման,բիրժայինծառայությունները:

446. Ֆիրմայինբլոկ
Իրենիցներկայացնումէֆիրմայինոճիմիքանիտարրերիավան-
դական,հաճախգործածվողզուգակցումը:Ֆիրմայինբլոկնկա-
րող է ներառել կազմակերպության խորհրդանիշը՝ լոգոտիպը,
լրիվ պաշտոնական անվանումը, նրա փոստային և բանկային
տվյալները՝ռեկվիզիտները(օրինակ՝ֆիրմայինբլանկներիվրա):
Երբեմնֆիրմայինբլոկնիրմեջներառումէնաևֆիրմայիննշա-
նաբանը՝սլոգանը(կարգախոսը):Տե՛սնաևֆիրմայինոճ:

447. Ֆիրմայինգույն
Ֆիրմայինոճիկարևորագույնտարրէ,ֆիրմայիընդհանուրկեր-
պարիբաղադրամասերիցմեկը:Գույնըֆիրմայինոճիտարրերը
դարձնումէավելիգրավիչ,ավելիհիշվող,թույլէտալիսուժեղ
էմոցիոնալներգործությունթողնել:Ֆիրմայինգույնիօգտագործ-
մանիրավունքըկարողէպաշտպանվելօրենքովունենալ՝ապ-
րանքայիննշանիհամապատասխանգրանցմանդեպքում:

448. Ֆիրմայիննշանաբան՝սլոգան
Իրենից ներկայացնում է ֆիրմայի կողմից անընդհատ օգտա-
գործվողօրիգինալդևիզ՝նշանաբան:Որոշսլոգաններգրանց-
վումենորպեսապրանքայիննշաններ:
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449. Ֆիրմայինոճ
Ֆիրմայինոճնգունային,գրաֆիկական,բառային,տպագրական
և դիզայներական հաստատուն տարրերի (հաստատունների)
հավաքածու է, որոնքապահովում ենապրանքների (ծառայու-
թյունների),ֆիրմայիցդուրսեկողամբողջինֆորմացիայի,նրա
ներքինևարտաքինձևավորմանվիզուալևիմաստայինմիաս-
նությունը:Հիմնականտարրերնենֆիրմայինտառատեսակային
մակագրությունը՝ լոգոտիպը, էմբլեմը, ֆիրմային բլոկը, ֆիր-
մայիննշանաբանը՝սլոգանը,ֆիրմայինգույնըկամգույները:

450. Ֆիրմայինտառատեսակայինմակագրություն՝լոգոտիպ
Ֆիրմայի,արդյունքներիխմբիկամկոնկրետմեկարդյունքիան-
վանմանլրիվկամհամառոտուրվագիրնէ:Որպեսկանոն,լոգո-
տիպըկազմվածէ4-7տառից:

451. Ֆլոտել
Մեծ լողացողհյուրանոց է` ջրիվրա (մինչև300տեղ), հատուկ
հարմարեցվածևկահավորվածնավ:Նախատեսվածեն1-3օր
տևողությամբուղևորություններիհամար:Իտարբերությունբո-
տելների՝ֆլոտելերումտրամադրվումենջրայինհանգստիծա-
ռայություններիբազմազանտեսակներ`սահքջրայինդահուկնե-
րով,ձկնորսությունևայլն:Տե՛սնաևբոտել: 

452. Ֆորսմաժոր
Անկանխատեսելի, արտակարգ և անվերահսկելի հանգամանք
է, որը պայմանագրային պարտավորությունների չկատարման
պատճառ է դառնում (օրինակ՝պատերազմ,տարերայինաղետ
ևայլն):

453. Ֆորտունահամակարգ
Հյուրանոցների ամրագրման համակարգ է: Համակարգում
կարող են լինել տարբեր կարգի հյուրանոցներ: Ֆորտունա
համակարգում ուղեգրերի ամրագրման դեպքում կացության
ստույգտեղընախօրոքհայտնիչէ:Օրինակ,Fortuna2*-3*տուր
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գնելուդեպքումուղևորինկարող է«բաժինընկնել»2*կամ3*
հյուրանոց:Այսպիսով,հաջողությանդեպքում,կարելիէբնակվել
ավելիցածրգնով(2*-ի)՝առավելլավհյուրանոցում(3*):Fortuna
4*նշանակումէ,որընտրությունըկատարվելուէ4*կարգիտար-
բերհյուրանոցներից:

454. Ֆրանշիզա
Ֆրանչայզինգի պայմանագրի օբյեկտն է, որը բաղկացած է
ֆրանչայզերի բրենդից և բիզնես մոդելից օգտվելու իրավուն-
քից,ինչպեսնաևբիզնեսիստեղծմանևվարմանհամարանհրա-
ժեշտայլբարիքներից:ՈրպեսՖրանշիզակարողենհանդեսգալ
ապրանքային նշանը, պատրաստի բիզնեսը, բիզնեսի վարման
մեթոդներըևայլն:

455. Ֆրանչայզեր
Ընկերությունէ,որըփոխանցումէմեկայլընկերությանըբիզնե-
սիվարմանիրավունքը`օգտագործելովիրանունը (բրենդը)և
արտադրանքիմատուցմանձևը:Ֆրանչայզերըհետազոտումև
զարգացնում է իրբիզնեսը,գումար էծախսումնրաառաջխա-
ղացման նպատակով, ստեղծում է բարի համբավև ճանաչվող
կերպար:Այնբանիցհետո,երբընկերություննապացուցումէիր
բիզնեսհայեցակարգիաշխատունակությունըևբիզնեսիբարե-
հաջող վերարտադրումը, այն կարող է այլ ձեռնարկատերերին
առաջարկելգնելիրֆրանշիզան:

456. Ֆրանչայզինգ
Շուկայականհարաբերություններիսուբյեկտներիմիջևձևավոր-
վածփոխհարաբերություններիտեսակ,երբմիկողմը(ֆրանչայ-
զեր)որոշակիվճարիդիմաց(ռոյալթի)մյուսկողմին(ֆրանչայզի)
տրամադրում է իրավունք`բիզնեսիորոշակիտեսակիվարման
համար:Ֆրանչայզինգործումէֆրանչայզերիանունից`օգտա-
գործելովնրաապրանքայիննշանը`բրենդը:Լայնորենկիրառ-
վում է հյուրանոցային և ռեստորանային ինդուստրիաներում:
Օրինակ,արագսննդիօբյեկտների«McDonald’s»ցանցը,«Best
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Western»հյուրանոցայինկոնսորցիումըևայլն:

457. Ֆրանչայզի
Ընկերություն է, որը գնում է շուկայում ֆրանչայզերի անվամբ
ներկայանալու իրավունք` օգտագործելով նրա բիզնես համա-
կարգը, ինչպես նաև ձեռք է բերում ուսուցման հնարավորու-
թյունևօգնություննրաստեղծմանդեպքում:Ֆրանչայզինինքն
էվճարումբիզնեսիստեղծմանծախսերը:Հաճախֆրանչայզերը
Ֆրանչայզինտրամադրումէշահավետզեղչեր`հիմնականմա-
տակարարումների համար (սարքավորումներ, օգտագործվող
նյութեր, անմիջապես ապրանք` վերջնական սպառողին իրաց-
մաննպատակով):

458. Ֆրանշիզայինհամակարգ(ցանց)
Ֆրանչայզիներիընդհանուրքանակնէ,որոնքաշխատումենմեկ
ֆրանշիզայի սահմաններում` ֆրանչայզերի հետ պայմանագ-
րայինհիմունքներով:



158|      | ՏԻԳՐԱՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ, ԻՐԻՆԱ ՍԱՀԱԿՅԱՆ

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾԵՎԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Մանասյան Մ. Գ., Հասարակական-աշխարհագրական հետազոտու-
թյուններիմեթոդները,ԵՊՀհրատարակչություն,Երևան,2008,260էջ:

2. Սարգսյան Տ. Ա., Սերվիսի աշխարհագրություն. բովանդակությունը,
տեղը գիտությունների համակարգում, «Կրթությունը և գիտությունը
Արցախում»,Երևան,2012,№1-2,էջ80-83

3.	 Аванесова	Г.	А.,	Сервисная	деятельность,	М.,	Аспект	Пресс,	2005,	
318	с.

4.	 Александрова	А.	Ю.,	География	туризма,	М.,	КНОРУС,	2008,	592	с.
5.	 Алсксандрова	 А.	Ю.,	 Международный:	 туризм,	М.,	 КНОРУС,	 2010,	

464	с.
6.	 Балабанов	И.	Т.,	Балабанов	Л.	И.,	Экономика	туризма:	Учеб.	пособие	

для	вузов	М.,	Финансы	и	статистика,	2001,	173с.
7.	 Барышев	А.	Ф.,	Маркетинг	в	туризме	и	гостеприимстве,	М.,	Финансы	

и	статистика,	2007,	158	с.
8.	 Безруков	 Ю.	 Ф.,	 Рекреационные	 ресурсы	 и	 курортология.	

Симферополь,	1998,	105	с.
9.	 Безрутченко	 Ю.	 В.,	 Маркетинг	 в	 социально-культурном	 сервисе	 и	

туризме,	М.,	Дашков	и	Ко,	2010,	164	с.	
10.	 Биржаков	М.,Б.,	Введение	в	туризм:	Издание	9е,	переработанное	и	

дополненное	СПб.,	«Издательский	дом	Герд	а»,	2007,	576	с.
11.	 Боголюбов	B.	C.,	Орловская	В.	П.,	Экономика	туризма,	М.,	Академия,	

2005,	192	с.
12.	 Быстров	 С.	 А.,	 Воронцова	 М.	 Г.,	 Туризм:	 макроэкономика	 и	

микроэкономика	СПб.,	Издательский	дом	Герда,	2007,	464	с..
13.	 Дигтярь	 Г.	 М.,	 Индустрия	 туризма:	 Правовые	 основы	 социально-

культурного	сервиса	и	туризма,	М.,	Финансы	и	статистика,	2008,	416	с.
14.	 Долженко	Г.	П.,	Основы	туризма,	М.,	ИКЦ	«Мар	Т»,	2009,	198	с.
15.	 Елканов	Д.	И.	и	др.,	Основы	индустрии	гостеприимства,	М.,	“Дашков	

и	Ко.”,	2009,	248	с.
16.	 Егоренков	 Л.	 И.,	 Введение	 в	 технологию	 туризма,	 М.,	 Финансы	 и	

статистика,	2009,	304	с.
17.	 Жукова	 М.	 А.,	 Индустрия	 туризма:	 менеджмент	 организации:	

Монография,	М.,	Финансы	и	статистика,	2006,	200	с.
18.	 Жукова	М.	А.,	Менеджмент	в	туристском	бизнесе,	М.,	КНОРУС,	2005,	



159|      |ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏԻ ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ԲԱՌԱՐԱՆ

356	с.
19.	 Зайцева	 H.	 A.,	 Менеджмент	 в	 социально-культурном	 сервисе	 и	

туризме:	Учеб.	для	студ.	высш.	учеб.	 заведений,	М.,	Издательский	
центр	«Академи	я»,	2003,	244	с.

20.	 Здоров	А.	Б.,	Экономика	туризма,	М.,	Финансы	и	статистика,	2004,	
313	с.

21.	 Ильина	E.	H.,	Туроперейтинг:	продвижение	туристского	продукта,	М.,	
Финансы	и	статистика,	2008,	160	с.

22.	 Карнаухова	В.	К.,	Краковская	Т.	А.,	Сервисная	деятельность,	Москва-
Ростов-на-Дону,	«МарТ»,	2006,	256	с.	

23.	 Квартальнов	В.	А.,	Туризм,	М.,	Финансы	и	статистика,	2002,	320	с.	
24.	 Косолапов	 А.	 Б.,	 Технология	 и	 организация	 туроператорской	 и	

турагентской	деятельности,	М.,	КНОРУС,	2010,	288	с.
25.	 Косолапов	 А.	 Б.,	 Экологический	 туризм:	 теория	 и	 практика,	 М.,	

КНОРУС,	2005,	240	с.
26.	 Котлер	 Ф.,	 Боуэн	 Дж.,	 Мейкенз	 Дж.,	 Маркетинг,	 Гостеприимство	 и	

туризм,	М.,	ЮІІИТИ,	2005,	1063	с
27.	 Круль	 Г.	 Я.,	 Основы	 гостиничного	 дела.	 Учеб.	 пособие,	 К.,	 Центр	

учебной	литературы,	2011,	368	с.
28.	 Кусков	А.С.,	Голубева	В.Л.,	Одинцова	Т.Н.	Рекреационная	география.	

М.:	МПСИ,	Флинта,	2005.	496	с.	
29.	 Кусков	А.	С.	Гостинично	дело,	М.,	«Дашков	и	Ко.»,	2009,	328	с.
30.	 Лойко	О.	Т.,	Сервисная	деятельность,	Томск,	2003,	164	с.	
31.	 Лукьянова	 Н.	 С.,	 География	 туризма:	 Туристские	 регионы	 мира	 и	

России,	М.,	КИОРУС,	2009,	168	с.
32.	 Максаковский	В.	П.,	Географическая	картина	мира	(книга	I),	М.,	2008,	

459	с.
33.	 Менеджмент	в	туризме	и	гостиничном	хозяйстве:	учебное	пособие	/	

А.	Д.	Чудновский,	М.	А.	Жукова,	М.,	КНОРУС,	2005,	320	с.
34.	 Моисеева	Н.	 К.,	Маркетинг	 итурбизнес,	М.,	Финансы	и	 статистика,	

2008,	496	с.
35.	 Моисеева	Н.	К.,	Стратегическое	управление	туристской	фирмой,	М.,	

Финансы	и	статистика,	2007,	208	с.
36.	 Песоцкий	Е.,	Реклама	и	мотивация	потребителей,	М.,	«Дашков	и	Ко»,	

2010,	236	с.
37.	 Покровский	 Н.	 Е.,	 Туризм:	 от	 социальной	 теории	 к	 практике	



160|      | ՏԻԳՐԱՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ, ԻՐԻՆԱ ՍԱՀԱԿՅԱՆ

управления:	учебное	пособие,	М.,	Университетская	книга,	2009,	400	с.
38.	 Романович	 Ж.	 А.,	 Калачева	 С.	 Л.,	 Сервисная	 деятельность,	 М.,	

«Дашков	и	Ко»,	2006,	284	с.	
39.	 Саак	 А.	 Э.,	 Пшеничных	Ю.	 А.,	 Маркетинг	 в	 социальнокультурном	

сервисе	и	туризме,	СПб,	Питер,	2007,	480	с.
40.	 Самойленко	 А.	 А.,	 География	 туризма,	 Ростов-на-Дону,	 «Феникс»,	

2006,	368	с.	
41.	 Уокер	Дж.	Р.,	Введение	в	гостеприимство,	М.,	ЮНИТИ,	2002,	607	с.
42.	 Хлебович	Д.	И.,	Сфера	услуг.	Маркетинг,	М.,	КНОРУС,	2007,	240	с.
43.	 Холловей	Дж.	К.,	Туристический	маркетинг,	М.,	Знания,	2008,	576	е.,
44.	 Шок	 П.,	 Боуэн	 Дж.,	 Стефанелли	 Дж.,	 Маркетинг	 в	 ресторанном	

бизнесе,	М.,	Ресторанные	ведомости,	2005,	234	с.	
45. www.tourlib.net 
46. www.dic.academic.ru 
47. www.wikipedia.org 

Օգտագործվածլուսանկարներիինտերնետայինաղբյուրներ՝
www.wikipedia.org 
www.anitour.am 
www.mount-everest.net 
www.yerevanhotels.am 
www.hotelsclick.com 
www.bit.ua 



Բովանդակություն
 

ՆԱԽԱԲԱՆ............................................................................................3
Ա..........................................................................................................5
Բ........................................................................................................21
Գ........................................................................................................31
Դ........................................................................................................35
Ե........................................................................................................37
Զ........................................................................................................39
Է.........................................................................................................47
Ը........................................................................................................51
Թ........................................................................................................52
Ի........................................................................................................54
Լ.........................................................................................................57
Խ.......................................................................................................61
Ծ........................................................................................................62
Կ........................................................................................................68
Հ........................................................................................................76
Ձ........................................................................................................92
Ճ........................................................................................................93
Մ........................................................................................................94
Ն......................................................................................................102
Շ......................................................................................................105
Ո......................................................................................................108
Չ......................................................................................................110
Պ..................................................................................................... 111
Ջ......................................................................................................116
Ռ......................................................................................................117
Ս......................................................................................................123
Վ......................................................................................................137
Տ......................................................................................................139
Ց......................................................................................................146
ՈՒ.....................................................................................................147
Փ......................................................................................................150
Ք......................................................................................................152
Օ......................................................................................................153
Ֆ......................................................................................................154
ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾԵՎԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ..................158



ԵՐԵՎԱՆԻՊԵՏԱԿԱՆՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
 

ՏԻԳՐԱՆՍԱՐԳՍՅԱՆ
ԻՐԻՆԱՍԱՀԱԿՅԱՆ

 ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՈԼՈՐՏԻԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ
ՀԱՄԱՌՈՏԲԱՌԱՐԱՆ

Համակարգչայինձևավորող՝Կ.Չալաբյան
Կազմիձևավորող՝Ա.Պատվականյան
Հրատ.խմբագիր՝Գ.Գրիգորյան

ՏպագրվածէTimetoPrintօպերատիվտպագրություններիսրահում:

ք.Երևան,Խանջյան15/55

Ստորագրվածէտպագրության՝24.09.2016
Չափսը՝60x841/

16
:Տպ.մամուլը՝10,125:

Տպաքանակը՝100:

ԵՊՀհրատարակչություն
ք.Երևան,0025,ԱլեքՄանուկյան1




