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«ՀՅՈՒՐԱՏՆԱՅԻՆ ԲԻԶՆԵՍ. հիմնադրում և կառավարում» ուղեցույցի նյութերի 
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«Բի Էս Սի» Բիզնեսի Աջակցման Կենտրոնի, «Հայաստանի զարգացման 

նախաձեռնություններ» (IDeA) հիմնադրամի ու Եվրոպական Միության (ԵՄ) 
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օրենքով: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Սույն հրատարակությունը պատրաստվել և տպագրվել է Եվրոպական Միության 

(ԵՄ) աջակցությամբ: Սույն հրատարակության մեջ ամփոփված տեսակետները, 

մեկնաբանություններն ու եզրակացությունները կարող են չհամընկնել Եվրոպական 

Միության (ԵՄ) տեսակետների հետ: 

 

 

Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: 
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Նախաբան 

«Հյուրատնային բիզնես. հիմնադրում և կառավարում» ուղեցույցը նախատեսված է 
նրանց համար, ովքեր հյուրատնային բիզնես սկսելու գաղափար ունեն կամ արդեն 
սկսել են և ուզում են զարգացնել առավել արդյունավետ, նորարար կառավարման 
միջոցով: Ուղեցույցի նպատակն է աջակցել հյուրատան սկսնակ ու գործող 
կառավարիչներին՝ հնարավորինս շահեկան պլանավորելու, իրականացնելու իրենց 
բիզնես գործընթացները, ինչպես նաև վերահսկելու, գնահատելու, բարելավելու 
ծառայությունների մատուցման ընթացքն ու որակը:  

Ուղեցույցը մշակվել է «Բի Էս Սի» Բիզնեսի Աջակցման Կենտրոնի կողմից՝ 
«Հայաստանի զարգացման նախաձեռնություններ» (IDeA) հիմնադրամի ու 
Եվրոպական Միության (ԵՄ) համաֆինանսավորմամբ իրականացվող «Դիլիջանի և 
հարակից համայնքների զարգացման նախաձեռնության» շրջանակում: Վերջինիս 
նպատակներից է զարգացնել հյուրընկալության ոլորտում գործող 
կազմակերպությունների ու անհատների ներուժը, նպաստել զբոսաշրջային 
ենթակառուցվածքների ստեղծմանն ու խթանմանը՝ ապահովելով 
տարածաշրջանում ոլորտի ցուցանիշների շարունակական աճ: 

Այսպիսով, եթե այս հետաքրքիր և հեռանկարային ոլորտում ես որոշել 
գործունեություն ծավալել, ապա ուղեցույցում կգտնես տվյալ բիզնեսի կառավարման 
վերաբերյալ նոր մոտեցումներ, գիտելիքներ ու հմտություններ: Ինչպե՞ս իմանալ՝ 
արդյո՞ք սա քեզ համապատասխանող բիզնեսի տեսակ է: Ի՞նչ պետք է ունենալ 
մեկնարկի համար, ինչպե՞ս գնահատել տեղական շուկան՝ առաջարկն ու 
պահանջարկը, ինչպե՞ս գրանցել ապագա հյուրատունն ու հաշվարկել եկամուտները, 
ծախսերը, գնագոյացման մեխանիզմը. քեզ հետաքրքրող հարցեր են, որոնց 
պատասխանները կգտնես ուղեցույցի 7 հաջորդական գլուխներում (Պատկեր 1): 

Ծանոթանալով ուղեցույցի հաջորդական մասերին, ինչպես նաև կիրառելով 
դրանցում ներկայացված մոտեցումներն ու գործիքները՝ հնարավորություն 
կստանաս նախևառաջ հասկանալու, թե ինչ է հյուրատունը. արդյո՞ք դու և 
ընտանիքդ պատրաստ եք հիմնելու, կառավարելու հյուրատնային բիզնես: Հարցին 
դրական պատասխանելուց հետո սա կդառնա քո գործնական ուղեցույցն ու 
օգնականն ինչպես գաղափար մշակելիս, այնպես էլ անձնակազմ, ֆինանսներ կամ 
գործընթացներ կառավարելիս: 
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Պատկեր 1 Ուղեցույցի կառուցվածքը
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Գլուխ 1. ՀՅՈՒՐԱՏՆԱՅԻՆ ԲԻԶՆԵՍԻ ՄԱՍԻՆ 
1.1.  Հյուրընկալության ոլորտի կառուցվածքը 

Հյուրընկալությունն (անգլ.` hospitality) զբոսաշրջության ինդուստրիայի ճյուղերից 
մեկն է: Այն բնորոշվում է հյուրերի սիրալիր ընդունելությամբ, նրանց հանդեպ 
սրտաբաց և հոգատար վերաբերմունքի դրսևորմամբ: Իսկ հյուրերը նրանք են, ովքեր 
հիմնականում սննդի, խմիչքի ու գիշերակացի կարիք ունեն: 

Երբ խոսում ենք հյուրընկալության ոլորտի մասին, պատկերացնում ենք այն 
կազմակերպություններին, որոնք ներգնա (inbound), ներքին (domestic) 
զբոսաշրջիկներին, ինչպես նաև տեղացիներին սնունդ և կամ գիշերակաց են 
տրամադրում:  

Ս
ա
հ
մ
ա
ն
ո
ւմ

 

ԶԲՈՍԱՇՐՋԻԿՆ այն քաղաքացին է, որը. 

 Իր մշտական բնակության վայրը լքում է հանգստի, ճանաչողական, 
գործնական, մշակութային կամ այլ նպատակներով: 

 Գտնվում է այդ վայրում 24 ժամից մինչև 12 ամիս տևողությամբ: 

 Անցկացնում է առնվազն մեկ գիշերակաց: 

 Չի զբաղվում վճարովի գործունեությամբ:1 

Թվում է՝ հյուրընկալության ոլորտն ինչ-որ առումով համընկնում է զբոսաշրջության 
ոլորտի հետ: Կարևոր է հստակ պատկերացնել դրանց կապը. 

 

 

 

 

 

  

                                                            
1   Ծառայությունների ոլորտի բացատրական բառարան, Տ. Սարգսյան, Ի. Սահակյան, 

2016թ.: 
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Պատկեր 2 Հյուրընկալության եւ զբոսաշրջության ինդուստրիաները 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Այսպիսով, կարող ենք համարել՝ հյուրընկալությունը մի ոլորտ է, որը զբոսաշրջիկների 
համար կարևոր և առանցքային դեր ունեցող ծառայություններ է մատուցում: 
Ներառում է այն ընկերությունները, որոնք սնունդ և կամ գիշերակաց են 
առաջարկում զբոսաշրջիկներին. 

 Հանրային սննդի կետեր, որտեղ սնունդ կամ խմիչք են առաջարկում 
զբոսաշրջիկներին և ոչ միայն: 

 Հյուրանոցային ոլորտ, որը գիշերակացից բացի՝ շատ հաճախ տրամադրում է 
նաև սնունդ: 

 Այլ: 

Հյուրանոցային ոլորտն առաջարկում է վճարովի ծառայություններ, որպեսզի 
հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտներում ապահովի մարդկանց ժամանակավոր 
բնակության համար անհրաժեշտ պայմաններ: Առանձնացվում են հիմնական և 
լրացուցիչ hյուրանոցային ծառայություններ: Հիմնականներն են կացության ու սննդի 
ծառայությունները: Լրացուցիչ են, օրինակ, լվացքատան, զբոսավարության, 
մարզական և այլ ծառայություններ:  

ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ԻՆԴՈՒՍՏՐԻԱ  

Փոխադրումներ  

 ավիափոխա-
դրումներ 

 երկաթուղի 

 նավարկու-
թյուն 

 այլ  

 

 ապահովագրման 
համակարգ  

 զբոսաշրջային 
գործակալություններ  

 վերականգնողական 
ծառայություններ 
մատուցող 
ընկերություններ  

 տեղեկատվական 
ծառայություններ 
տրամադրողներ 

 ժամանց ապահովող 
հաստատություններ  

Կացարան  

 հյուրանոց 

 հյուրատուն 

 հոսթել 

 սպասարկվող 
բնակարան 
(serviced 
apartments) 

 

Սնունդ  

 ռեստորան 

 սրճարան 

 բար / փաբ 

 արագ սննդի 
կետ 

 այլ 

 

Հյուրընկալության ոլորտ 
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Կան կացարան տրամադրող հաստատությունների բազմաթիվ տեսակներ: Դրանցից 
են հյուրանոցը, հոսթելը, սպասարկվող բնակարանը, հյուրատունը և այլն: Այս 
ուղեցույցում կքննարկվի կացարան տրամադրող հաստատություններից մեկի՝ 
հյուրատան հիմնադրման և կառավարման առանձնահատկությունները: 

 

1.2.  Հյուրատուն. ի՞նչ է այն և ինչո՞վ է յուրահատուկ 

Առհասարակ, հյուրատները կարևոր դեր են խաղում տարածաշրջանային և 
համայնքային տնտեսության զարգացման մեջ:  Դրանք միջազգային ու տեղացի 
այցելուների են ձգում դեպի իրենց, քանի որ առաջարկում են տեղական 
յուրահատուկ սնունդ, ջերմ վերաբերմունք: Նման հաստատություններն իրենց 
հերթին աշխատատեղեր են ստեղծում տեղի բնակիչների համար: Հիմնական 
գաղափարն այն է, որ հյուրն ստանա ոչ թանկարժեք, բայց մաքուր ու կոկիկ 
կացարան և կամ սնունդ, նաև հնարավորություն՝ ապրելու, շփվելու տեղացի 
ընտանիքի (սեփականատերերի) հետ: Դա նրան հնարավորություն կընձեռի 
ծանոթանալու տեղական ավանդույթներին, մշակույթին, խոհանոցին: Հետևաբար 
հենց հյուրատանը մնալով է, որ զբոսաշրջիկը կարողանում է լիարժեք բացահայտել 
զբոսաշրջային վայրն ու տեղական մշակույթը:  

Ս
ա
հ
մ
ա
ն
ո
ւմ

 ՀՅՈՒՐԱՏՈՒՆԸ. 

Առանձնատուն է, որի սենյակները հյուրեր ընդունելու նպատակով 
վերափոխվել են առանձին համարների: Գիշերակացից բացի՝ այստեղ 
սովորաբար առաջարկվում է նախաճաշ, անհրաժեշտության դեպքում՝ 
նաև ճաշ, ընթրիք: 

Հյուրատան այլ կարևոր հատկանիշներից են. 

 Առանձին համարների՝ ննջարանների առկայություն (դրանք կարող են ունենալ 
առանձին լոգասենյակներ): 

 Հանրային տարածքների (օր.՝ խոհանոց, հյուրասենյակ)  օգտագործումը 
հյուրերի համար կա՛մ սահմանափակվում է, կա՛մ համատեղվում հյուրընկալ 
ընտանիքի հետ: 

 Նախաճաշը ներառված է ծառայության գնի մեջ, իսկ ճաշի կամ ընթրիքի 
համար գործում է առանձին վճար: 

 1 գիշերակացի վճարը սովորաբար անհամեմատ ցածր է հյուրանոցային 
տարբերակից: 
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 Հյուրերին մատուցվում է տեղական առողջ սնունդ: 

 Հյուրատները հիմնականում ընտանեկան բիզնեսներ են, և շատ հաճախ 
հյուրընկալող ընտանիքն ապրում է կա՛մ տան հարևանությամբ, կա՛մ դրա 
առանձին հատվածում և հանդես է գալիս որպես սպասարկող անձնակազմ:  

Իսկ ինչպե՞ս է սահմանվում հյուրատունն ըստ օրենքի: Համաձայն 2003 թվականին 
ընդունված «Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի՝ 
զբոսաշրջային  տները2 հյուրանոցային տնտեսության այն օբյեկտներն են, որտեղ մեկ 
շենքի կամ բնակարանի տարածքում տրամադրվում է գիշերակացի ծառայություն, 
ինչպես նաև կազմակերպվում ու մատուցվում են սննդի ծառայություններ: 

Ի տարբերություն հյուրանոցային տնտեսության այլ տեսակի օբյեկտների 
(հյուրանոցներ, մոթելներ և այլն)՝  հյուրատան (զբոսաշրջային տան) առջև չեն դրվում 
քանակական (օր.՝ սենյակների թիվ) կամ այլ պահանջներ: Օրենքով սահմանվում է 
մատուցվող ծառայությունների շրջանակը (գիշերակաց և սնունդ): 

 

1.3.  Հյուրատան առավելություններն ու թերությունները 

Ինչպես ամբողջ աշխարհում, Հայաստանում ևս հյուրատներն ունեն իրենց հատուկ 
տեղը, տարբերվում են մատուցած ծառայություններով և վերաբերմունքով: 
Հյուրատան մրցակիցների դերում կարող են լինել բոլոր այն հաստատությունները, 
որոնք գիշերակաց և կամ սնունդ են տրամադրում: Սակայն  հատկապես ՀՀ 
մարզերում հյուրատները հիմնականում մրցակցում են հյուրանոցների հետ: 
Հետաքրքիր է համեմատել հյուրանոցն ու հյուրատունը հետևյալ կետերի շուրջ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
2  «Հյուրատան» փոխարեն ՀՀ օրենքում օգտագործվում է «զբոսաշրջային տուն» եզրույթը:  



 

Աղյու

ՀՅՈ

 ստանդարտա
 նախապես սա

 միօրինակ 

 միանման 

 ֆորմալ 
 սպասարկող-հ
հարաբերությո

 քիչ շփում նախ
ճաշելիս կամ ը

 ակտիվ շարժ

 մեծաքանակ հ

 հյուրանոցից դ
(տեսարժան վ
մշակութային 

 մարզասրահ և

 հանդիպումնե
 ավտոկայանա

սակ 1 Հյուրա

ՈՒՐԱՆՈՑ 

ցված 

ահմանված 

ՍԵՆՅԱ

ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ

հյուր 
ուններ 

ՀԱՂՈՐԴԱԿՑ

խաճաշելիս, 
ընթրելիս 

հյուրեր 

դուրս 
վայրեր, 
կենտրոններ) 

ԼՐԱՑՈՒՑ

և լողավազան 

երի սենյակ 

ատեղի 
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անոցի եւ հյուրա

ՍՆՈՒՆԴ 

 

ԱԿԻ ԴԱՍԱՎՈՐ

 

ՄԻ ՀԵՏ ՀԱՂՈՐ

 

ՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԱՅԼ

ՄԻՋԱՎԱՅՐ

 

ԶԲԱՂՄՈՒՆՔ

ՑԻՉ ՀԱՐՄԱՐՈՒ

 

ատան համեմա

ՀՅՈՒՐ

 տնական,

 օգտակա
 հյուրերի ն
համապա

ՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 յուրահատ
 իրարից տ

ՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒ

 ոչ ֆորմա
 որպես ըն

Լ ՀՅՈՒՐԵՐԻ ՀԵ

 շփվելու մ
նախաճա
ընդհանու
մասնակց

Ր 

 հանգիստ
 ընտանեկ

Ք 

 հյուրատա
ներսում (ն
ընտանիք
կյանքում)

ՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 այգի՝ զբո
 ավտոկայ

ատություն 

ՐԱՏՈՒՆ 

, համայնքին բնո

ր 

նախասիրությա
ատասխանող 

տուկ կահավորմ

տարբերվող 

Ն 

լ 

նտանիքի անդա

ԵՏ 

մեծ հնարավորու
աշելիս, երեկոյան
ւր զբաղմունքնե
ցելիս 

տ 

կան 

ան կամ համայնք
ներգրավվածութ
քի/համայնքի առ
մ) 

ոսանքի համար 

յանատեղի 

որոշ 

անը 

մամբ 

մ 

ւթյուն 
ն, 
երին 

քի 
թյուն 
ռօրյա 
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Չնայած որոշ սահմանափակումների՝ հյուրատները հաճախ ավելի բարձր են 
գնահատվում այցելուների կողմից: Սա զարմանալի չէ, քանի որ նրանց կարծիքով՝ 
հյուրատներն ունեն մի շարք առավելություններ: Դրանց շարքում են. 

1. Անաղմուկ և հանգիստ միջավայր 

Քիչ չեն մարդիկ, որ խուսափում են աղմկոտ վայրերից, նախընտրում հանգիստ 
միջավայր ու մարդկային ջերմ վերաբերմունք: Կախված նախասիրություններից՝ 
տարբեր են այցելուների զգացողությունները ևս. լինում է, որ հյուրանոցի 
առանձին սենյակներում իրենց «սահմանափակված» են զգում և նախընտրում 
հյուրատանն ունեցած՝ տարածքում շրջելու և տեղանքին ծանոթանալու 
ազատությունը: Մյուսները, սակայն, իրերի նման դասավորությունը տարօրինակ, 
գուցե նաև տհաճ համարեն: 

2. Տեղական մշակույթի բացահայտում 

Հյուրատանը մնալիս այցելուն ցանկության դեպքում կունենա «տեղացիների 
կյանքով ապրելու» անհատական փորձառություն: Ի դեմս հյուրընկալող 
ընտանիքի՝ հնարավորություն է ընձեռվում տեղեկանալու այն ամենի մասին, ինչը 
հասանելի է միայն տեղացիներին. տեղաշարժվելու, հուշանվերներ գնելու, 
ժամանցի կազմակերպման ամենահարմար և մատչելի տարբերակներ: Անծանոթ 
վայրում սա մեծ առավելություն է: Այս ամենը, իհարկե, չես իմանա հյուրանոցի 
դռնապանից: 

3. Բազմազան զբաղմունքներ 

Այստեղ հյուրը հնարավորություն ունի ներգրավվելու տարատեսակ 
գործողություններում. ազգային ավանդական ուտեստների պատրաստում, 
ներհամայնքային արշավներ, մասնակցություն արհեստի գործերի ստեղծմանը և 
այլն: Ահա գյուղական զբոսաշրջության շրջանակում զբաղմունքների ցանկ, որից 
կարող ես վերցնել գաղափարներ և կյանքի կոչել. 

 Հացի թխում կամ ալյուրից այլ 
ուտեստների պատրաստում, 

 Կաթնամթերքից յուրօրինակ 
ուտեստների պատրաստում, 

 Տեղում աճեցված պտուղների 
բերքահավաք, 

 Ավանդական 
արհեստագործություն, 

 Կճուճի մեջ պանրի հորում,  Մեղրաքամ, մեղրի համտես, 

 Ոգելից խմիչքի պատրաստում,  Կենդանիների խնամք, 

 Չրերի պատրաստում,  Ձիավարություն, 

 Աշխատանք հողի հետ,  Ձկնորսություն: 
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Զբաղմունքների բազմազանությունն ու հաճախականությունը կախված են 
հյուրատան սեփականատիրոջից: 

4. Հաղորդակցում և հանդիպում նոր մարդկանց հետ 

Հյուրատանը մնալու դեպքում այցելուն հանդիպում և ծանոթանում է նոր 
մարդկանց հետ: Օրինակ՝ նախաճաշելիս հյուրերը «ստիպված» են լինում մեկ 
սեղանի նստել ու հաղորդակցվել անծանոթների հետ: Սա նոր ծանոթություններ 
ձեռք բերելու, օգտակար տեղեկատվություն փոխանակելու և միասին 
ճանապարհորդելու հիանալի հնարավորություն է: Սակայն կարող է նաև 
բացասական դիտվել՝ կախված հյուրի նախընտրությունից: 

5. Թեմատիկ յուրահատկություն 

Շատ հյուրատներ կառուցված են հատուկ ընտրված թեմայով, որի շրջանակում 
կարող են լինել հյուրատան անվանումը, սենյակների ձևավորումը, հատկացվելիք 
պարագաները և իրականացվող միջոցառումները: Կարևոր է գիտակցել, որ 
թեմատիկ յուրահատկություն ստանալու համար պարտադիր չէ թանկարժեք 
ներքին հարդարում կամ մեծ ծախսերով ձեռք բերված պարագաներ: Օրինակ՝ 
այժմ Հայաստանում ավելի կիրառելի է ազգային կամ գյուղական ոճը, որը կարելի 
է ստանալ հին իրերը վերականգնելու միջոցով: 

6. Տարբերվող մոտեցում և անհատական ուշադրություն  

Ի տարբերություն հյուրանոցների միօրինակության՝ հյուրատներում հյուրերն 
ստանում են հատուկ և ոչ ստանդարտացված վերաբերմունք՝ սկսած սենյակի 
յուրօրինակ դասավորվածությունից, վերջացրած սննդակարգով (դիետիկ, 
բուսական կամ այլ): Այստեղ նաև ավելի հեշտ լուծելի են իրավիճակային 
խնդիրները, քանի որ հյուրատան կառավարիչը հենց սեփականատերն է, որը 
հասանելի ու պատրաստակամ է օրը 24 ժամ: 

Վերոնշյալ 6 առավելությանը յուրաքանչյուր հյուրընկալ կարող է իր սեփականն 
ավելացնել՝ հետագայում այն դարձնելով մրցակցային առավելություն: Սակայն 
հնարավոր է՝ հյուրատան մասին սխալ պատկերացումների և թերի կառավարման 
միջոցով առավելությունների շարքը վերածվի բացասականի (օրինակ՝ երբ 
«անհատական ուշադրություն» ցուցաբերելու ցանկության տակ հյուրի հանդեպ 
դրսևորվի համառ, աննրբանկատ վերաբերմունք): 

Ինչպես երևում է Աղյուսակ 1-ից, ունեցած հարմարությունների առումով 
հյուրատները հիմնականում զիջում են գործընկեր հյուրանոցներին: Լողավազան, 
խաղասրահ, մարզասրահ և այլն. այս ամենը, որպես կանոն, բացակայում է 
հյուրատներում, մինչդեռ շատ հյուրերի համար խիստ ցանկալի է: Մեկ այլ թերություն 
կարող է դիտվել աշխարհագրական տեղակայվածությունը: Հյուրատները մեծ 
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մասամբ ոչ թե քաղաքի առևտրային և զբաղված կենտրոններում են լինում, այլ 
բնակելի թաղամասերում, ավելի հաճախ՝ գյուղական համայնքներում: Ուստի 
հյուրերը ստիպված են լինում ավելի երկար ժամանակ ու հավելյալ գումար ծախսել՝ 
կենտրոնական մաս հասնելու և հասարարակական տրանսպորտից օգտվելու 
համար: 

Ծանոթանալով հյուրատանը մնալու առավելություններին՝ հնարավոր է՝ հյուրի մոտ 
հարց ծագի, թե ինչի՛ շնորհիվ է հյուրատունը դրանցով օժտված: Յուրաքանչյուր 
հյուրատուն սովորաբար գործում և կառավարվում է սեփականատիրոջ կողմից, որի 
նպատակն է ապահովել հյուրին լավագույնով: Այստեղ այցելուն ոչ թե հերթական 
«սենյակ զբաղեցնող» է, այլ տան իրական հյուրը, որին միշտ սպասում են:  
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Գլուխ 2. ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

Երբևէ պատկերացրե՞լ ես, թե ինչպես ես քո հյուրատան շեմին ընդունում հյուրերի, 
տեղավորում նրանց, իսկ երեկոյան թեյի սեղանի շուրջ պատմում հետաքրքիր 
պատմություններ և ավանդություններ: Հյուրատնային բիզնեսի հետ կապված 
եթերային պատկերացումների շնորհիվ շատերն են երազում գործունեություն սկսել 
այս ոլորտում: Իսկ ինչո՞ւ ոչ: Եթե դու ինքդ կարող ես լինել քո ղեկավարը (այն էլ քո 
տանը), ուրեմն էլ ինչո՞ւ աշխատանք փնտրել ուրիշների մոտ:  

Այն պարագայում, երբ ունես համապատասխան սեփական տուն, սիրում ես 
հաղորդակցվել մարդկանց հետ, տիրապետում ես ուտեստներ պատրաստելու 
հմտություններին, գումարած էլ ձեռնարկատիրական գործունեություն սկսելու մեծ 
ցանկությունդ, ապա թերևս ժամանակն է մտածելու հյուրատուն հիմնելու մասին: Այս 
տեսակ բիզնես սկսելն ու գործարկելը կարող է շահութաբեր դառնալ, սակայն պետք է 
լայն բացել աչքերը, մանրուքների նկատմամբ լինել զգոն ու շատ աշխատել, ինչը 
բոլորին չէ, որ տրված է:  

Լինելով հյուրատան սեփականատեր՝ իհարկե կլինես ինքդ քո ղեկավարը, սակայն 
միևնույնն է, կրկին պետք է կատարես որոշ առաջադրանքներ (մաքրություն, 
խոհարարություն, սպասարկում և այլն), որպեսզի գոհացնես քո տան հյուրերին, 
որոնք կվարձատրեն քեզ: 

  

2.1.  Ինչպե՞ս կարող ես գնահատել հյուրատնային ծառայություններ 
մատուցելու քո հնարավորությունները 

Ուղեցույցի այս հատվածը միտված չէ՝ հետ կանգնեցնելու ցանկացողներին, որպեսզի 
բացեն սեփական հյուրատունը: Ոչ էլ կոչված է՝ ոգևորելու այն մարդկանց, որոնք 
նման մտադրություն ու ցանկություն չունեն: Այստեղ նպատակ է դրված ապագա 
ձեռներեցներին ներկայացնել հյուրատնային բիզնես սկսելու և վարելու հիմնական 
առանձնահատկությունները, նաև գնահատել առկա հնարավորությունները 
(պատկերացումներ, պատրաստակամություն, գիտելիքներ և փորձ, առկա 
ռեսուրսներ):  

Սկսենք կողմ և դեմ փաստարկներից: 

 

 

 
 



15 
 

Աղյուսակ 2 Հյուրատնային բիզնես հիմնելու կողմ եւ դեմ փաստարկներ 

 

ԿՈՂՄ ԴԵՄ 

 Դու բիզնեսի գլխին ես և կարող ես 
կառավարել այնպես, ինչպես 
ցանկանաս: 

 Միակ մարդը, որ կարող է քեզ 
«աշխատանքից ազատել», քո 
հաճախորդն է: 

 Կարող ես ինքնուրույն կազմել 
ժամանակացույցդ՝ կախված 
սեփական կարիքներից և 
ֆինանսական պահանջներից: 

 Սա հատուկ հնարավորություն է՝ 
շահույթ ստանալու քո յուրահատուկ 
ու ստեղծագործ մտքի, տաղանդի 
շնորհիվ: 

 Որևէ խնդրի առաջացման դեպքում 
պատասխանատուն ու մեղավորը 
միայն դու ես: 

 Հնարավոր է՝ սկզբնական շրջանում 
չունենաս եկամուտ, ունենալու 
դեպքում էլ դրանք գուցե 
անկանխատեսելի լինեն: 

 Քեզնից կպահանջվի ժամանակի և 
գումարի զգալի ներդրում, մինչ 
հյուրատունը կաշխատի իր 
ընթացքով: 

 Հնարավոր է՝ երբեմն քեզ միայնակ 
զգաս բիզնեսդ կառավարելիս ու 
կարիք ունենաս ինքդ քեզ 
մոտիվացնելու: 

Առհասարակ, եթե մտածում ես քո գործն ինքնուրույն ստեղծելու մասին, ապա նախ 
պետք է փորձես պարզել, թե արդյո՞ք սեփական գործ ունենալը չի հակասում 
անձնական նախասիրություններիդ և ապրելակերպիդ: Հյուրատնային բիզնեսի 
դեպքում պետք է հաշվի առնես ոչ միայն քո սեփական, այլև ընտանիքիդ 
նախընտրություններն ու պատրաստակամությունը՝ հարմարվելու նոր 
ապրելակերպին:  

Իրականում սա հիանալի կենսակերպ է, եթե, իհարկե, պատրաստ ես դրան: 
Հյուրատան կառավարումը դժվար է և՛ ֆիզիկապես, և՛ էմոցիոնալ առումով: 
Ունենալով իրատեսական սպասելիքներ՝ կհասնես և՛ քեզ, և՛ ընտանիքիդ, և՛ 
հյուրերիդ գոհացնող արդյունքների: 

Հետևյալ հարցերը կօգնեն քեզ հասկանալ՝ արդյո՞ք ճիշտ ուղու վրա ես: 

1. Ինչո՞ւ ես ցանկանում հյուրատուն ունենալ 

Արդյո՞ք կզբաղվես դրանով, քանի որ սիրում ես խոհարարությունը, կահավորումն 
ու մարդկանց հետ շփումը: Միգուցե այն պատճառո՞վ, որ ազատ տարածք կամ 
սենյակներ ունես: Թե՞ նպատակը միայն գումար աշխատելն է: Այս ամենը կարող է 
համատեղվել, իհարկե: Սակայն այժմ քո պատասխանը կկանխորոշի, թե ինչի 
հիման վրա ես որոշելու՝ արդյո՞ք քո հյուրատունը «հաջողված» է: 
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2. Ի՞նչը կհամարես հաջողություն 

Ի՞նչ չափանիշներով ես դատելու հաջողության մասին. հյուրերի քանա՞կ, 
համացանցում դրական արձագանքնե՞ր, թե՞ շահույթի չափ: Հաջողությունը 
դարձյալ կարող է լինել մի քանի ցուցանիշի համադրության տեսքով: 
Այնուամենայնիվ, նախագծման պահին պետք է գաղափար ունենալ, թե ինչպես 
ես պատրաստվում չափել քո ձեռքբերումները: Սա կօգնի հասկանալ՝ ինչ պետք է 
անել, ինչի վրա կենտրոնանալ և հաշվարկել, նաև հետևել  դրված նպատակների 
իրագործմանը: 

3. Որքա՞ն գումար ես ուզում աշխատել 

Հյուրատների հիմնադիրներից մեկնարկի փուլում հաճախ կլսես, որ եթե իրենք 
կոմպենսացնեն հյուրատան գործարկման ծախսերը, ապա ունեցած հաճելի 
զգացողություններն արդեն ամեն ինչ արժեն: Կան, սակայն, այնպիսիք, որ 
նպատակադրված են ապահովելու իրենց ապրուստը: Գովազդի, կոմունալ և 
տնտեսական ապրանքների համար վճարումները քիչ գումար չեն, իսկ եթե հաշվի 
առնենք հյուրընկալի և իր ընտանիքի արտաժամյա աշխատանքը նաև 
հանգստյան օրերին, ապա այս ամենը պետք է արդարացված լինի, ապահովի 
գոհացնող շահույթ: Հետևողական աշխատանքի և մարքեթինգային ճիշտ 
ռազմավարության միջոցով հնարավոր է հյուրատունը դարձնել կայուն զարգացող 
ու շահութաբեր բիզնես: Բայց դրա համար ժամանակ է պետք: 

4. Ունե՞ս արդյոք աջակիցներ 

Ընտանիքի և ընկերների աջակցությունը գործդ առավել կհեշտացնի: 
Հավատալով քո գաղափարին՝ նրանք կարող են ոգեշնչել քեզ, սկզբնական 
շրջանում լսել դժվարությունների ու խոչընդոտների մասին: Երբ ընտանիքդ 
նույնպես ներգրավված կլինի հյուրատան կառավարման կամ սպասարկման 
գործում, աշխատանքները կկարողանաս կազմակերպել առավել արդյունավետ: 
Բայց մինչև այս պետք է քննարկես հնարավոր մարտահրավերներն ընտանիքիդ 
անդամների հետ: Տան հարմարություններից օգտվելու սահմանափակումներ 
(խոհանոց, այգի, հեռուստացույց), աշխատանքի և անձնական կյանքի 
հավասարակշռության խախտումից բխող լարվածություն և դժգոհութուն. սրանք 
հավանական են հյուրատնային բիզնես վարելիս: 

5. Պատրա՞ստ ես դառնալու ինքնազբաղ 

Եթե երբևէ ինքնազբաղ չես եղել, ապա սկզբում կդժվարանաս ու կզարմանաս, թե 
ինչպես է դա ազդում քո ֆինանսների վրա: Պետք է պատրաստ լինես ինքնուրույն 
որոշումներ կայացնելու և քաղելու դրանց արդյունքները:  
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Կարևոր է՝ ինքդ քո առջև խոստովանես, թե ինչու ես ուզում հյուրատուն ունենալ: 
Այս տեսակի բիզնեսը մեծ ազդեցություն կունենա անձնական կյանքիդ և 
ֆինանսներիդ վրա: Ապագայի շուրջ պարզ պատկերացումները թույլ կտան 
կենտրոնանալ միայն կարևորի վրա և օրվա վերջում զգալ բավարարվածություն, 
որը վստահաբար կփոխանցվի նաև հյուրերիդ: 

6. Սիրո՞ւմ ես շփվել մարդկանց հետ 

Մարդկանց հետ հաղորդակցվելու հմտությունն այս ոլորտում աշխատող 
ձեռներեցի համար առավել կարևոր է, քան մնացած ամեն ինչ: Եթե հաճույքով 
չսպասարկես հյուրերիդ, չշփվես նրանց հետ՝ հետաքրքրվելով, թե որտեղից են 
եկել, ինչ են նախընտրում և ինչից խուսափում, ապա բիզնեսի այս տեսակը քեզ 
համար չէ: 

Շատերի կարծիքով՝ հյուրատան կառավարումը հյուրերի «check–in»-ն ու «check 
out»–ն է: Սակայն այս մոտեցումը կարելի է անվանել հյուրատնային բիզնեսը 
ձախողելու ճիշտ բանաձև: 

7. Տիրապետո՞ւմ ես բիզնես գիտելիքների և հմտությունների 

Սենյակները ձևավորելուց, սնունդը պատրաստելուց և մարդկանց հետ շփվելուց 
բացի՝ այս ամենում կա նաև բիզնես տարր, որ չի կարող անտեսվել: Հյուրատնային 
փոքր բիզնեսում անհրաժեշտ առանցքային գործնական հմտություններից են. 

 բիզնես պլանավորում, 

 հյուրերի սպասարկում և հաղորդակցում, 

 թիմի կառավարում, 

 շուկայի ուսումնասիրություն, 

 վաճառքի կազմակերպում, 

 մատակարարների հետ արդյունավետ աշխատանք, 

 ֆինանսների կառավարում և հաշվապահության վարում, 

 բանակցությունների վարում, 

 մարքեթինգի և հատկապես առցանց մարքեթինգի կազմակերպում ու 
կառավարում: 

Այս տեսանկյունից հյուրատնային բիզնեսը, լինելով ընտանեկան, առավելություն 
ունի, քանի որ ընտանիքի անդամները կարող են փոխլրացնել միմյանց 
գիտելիքների և հմտությունների բազմազանությամբ:  
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8. Պատրա՞ստ ես հրաժարվել հանգստյան և տոն օրերից 

Երևի չես զարմանա, եթե իմանաս, որ հյուրատուն ունենալու դեպքում չես կարող 
երկար ժամանակով բացակայել հատկապես հանգստյան օրերին: Հյուրատան 
ամենազբաղված հատվածը երկարաժամկետ արձակուրդների շրջանն է: 
Այսպիսով, պետք է հաշտվել այն մտքի հետ, որ դու ամենաշատն աշխատելու ես 
այն ժամանակահատվածում, երբ ուրիշները հանգստանում են ու 
ճանապարհորդում:  

Այս ամենը վերաբերում էր քո ու ընտանիքիդ ներուժին՝ ներառյալ գիտելիքը, փորձը և 
պատրաստակամությունը: Այժմ հասկանանք, թե ինչ պահանջներ են դրվում այս 
տեսակի բիզնեսի առջև ինչպես իրավական, այնպես էլ տվյալ ոլորտում ընդունված 
կանոնների համաձայն:   

 

2.2.  5 հարց՝ հյուրատուն հիմնելուց առաջ 

Ինչպես արդեն նշվեց, ՀՀ օրենքով սահմանվում է միայն հյուրատան՝ մատուցվող 
ծառայությունների շրջանակը (գիշերակաց և սնունդ): Այս առումով այլ հատուկ 
պահանջներ կամ լիցենզիաներ ձեռք բերելու խնդիր դրված չէ նրանց առջև, ովքեր 
ցանկանում են հյուրատնային բիզնես սկսել: Այնուամենայնիվ, կան ընդունված որոշ 
չափանիշներ, որոնց հետևում է հյուրատների մեծամասնությունը: Չափանիշները 
խմբավորենք հետևյալ հարցերի շուրջ. 

 

Պատկեր 3 Չափանիշների գնահատման հարցեր
 

 

 

 

 

 

1.  Ի՞նչ ծառայություններ ես մատուցելու 

Ինչպես արդեն բազմիցս նշվեց, հյուրատունը մատուցում է հյուրանոցային 
ծառայություններ՝ պարտադիր առաջարկելով իր հյուրերին գիշերակաց և 
նախաճաշ, իսկ ըստ պահանջի՝ նաև ճաշ ու ընթրիք: Մատուցվող ուտեստները, 

Ի՞նչ  
ծառայութ-
յուններ ես 
մատուցելու 

Ի՞նչ  
հարմարու-
թյուններ ես 
տրամադրելու 

Ինչպիսի՞ն է 
հյուրատան 
աշխարհա-
գրական 
 դիրքը 

Ինչպիսի՞ն է 
լինելու հյուրա-
տան ներքին 
և արտաքին 
ձևավորումը 

Ինչպիսի՞ն է 
լինելու 

հյուրընկալող 
ընտանիքի 
ներգրավ-
վածությունը 
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որպես կանոն, լինում են տեղական՝ պատրաստված հյուրընկալի կողմից տնային 
պայմաններում, և առողջարար (հաճախ նաև դիետիկ):  

Կամավոր եղանակով և մարքեթինգային նպատակներով՝ հյուրատունը կարող է 
առաջարկել լրացուցիչ ծառայություններ ևս (օրինակ՝ լվացքատուն, 
տրանսպորտային միջոցների վարձակալություն, բար, զբոսավարի կամ այլ 
ծառայություններ): 

2.  Ի՞նչ հարմարություններ ես տրամադրելու 

Հյուրերի համար նախատեսված սենյակների քանակը հստակ սահմանված չէ, 
սակայն հյուրատները սովորաբար ունենում են 3-10 սենյակ:  Դրանցից 
յուրաքանչյուրը կարող է ունենալ սանհանգույց: Սակայն հնարավոր է՝ 2 կամ 
ավելի սենյակ սպասարկվի մեկ սանհանգույցով: Այլ կարևոր հարմարությունների 
շարքում են. 

 խոհանոցային հարմարություններ ինքնասպասարկման համար (թեյնիկ, 
միկրոալիքային վառարան և այլն), սպասք, 

 սենյակային պայմաններ (կահույք, օդափոխում, օդորակիչ և այլն), 

 «բացօթյա» հարմարություններ (բացօթյա կահույք, զբոսանքի արահետներ/ 
այգի, խաղադաշտ և այլն), 

 մաքրության կազմակերպում (սենյակների, ընդհանուր տարածքների 
մաքրություն), 

 կապի ապահովում և այլ հարմարություններ (Wi-Fi, հեռուստացույց, 
տրանսպորտային միջոցների ապահովում և այլն): 

Հյուրատան կահույքի ու պարագաների ցանկը կարող է լինել հետևյալը.  
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Աղյուսակ 3 Հյուրատան կահույքի եւ պարագաների ցանկ 
 

Ընդհանուր սրահ Հյուրի սենյակ 

 Բազմոց 

 Բազկաթոռ 

 Ընդունարանի սեղան 

 Աթոռներ 

 Սեղան  

 Լամպեր 

 Գլխարկի/ վերարկուի կախիչ 

 Գրքեր, ամսագրեր, 
խաղաքարտեր և այլ խաղեր 

 Աղբաման 

 Մահճակալ ու ներքնակ 

 Պահարան 

 Լամպ 

 Ժամացույց/ զարթուցիչ 

 Աթոռ/ բազկաթոռ 

 Ջահ/ առաստաղի լույսեր 

 Շերտավարագույր և կամ վարագույր 

 Հավելյալ բարձեր, սավաններ, 
վերմակներ, ծածկոցներ 

 Աղբաման 

Հյուրի լոգասենյակ Խոհանոց և ճաշասենյակ 

 Հայելի 

 Փոքր օճառներ և շամպուններ 

 Լոգանքի, ձեռքի ու երեսի 
սրբիչներ 

 Լոգասենյակի գորգ 

 Զուգարանի թուղթ (նաև 
լրացուցիչ)  

 Աղբաման 

 Լվացարան 

 Ճաշի մեծ սեղան՝ աթոռներով 

 Սպասք (ափսե, բաժակ, դանակ, 
պատառաքաղ, գդալ) 

 Սփռոց և սրբիչներ 

 Սրճեփ 

 Թեյնիկ 

Բերված ցանկը տիպային է և ոչ պարտադիր: Այն կարող է փոփոխվել՝ կախված 
հյուրատան հնարավորություններից: Սկզբնական շրջանում կարելի է ունենալ 
միայն առաջին անհրաժեշտության իրեր՝ հետագայում դրանք լրացնելով ըստ 
պահանջի: 

3.  Ինչպիսի՞ն է հյուրատան աշխարհագրական դիրքը 

Գրեթե բոլոր առանձնատներն էլ կարող են վերափոխվել հյուրատան, սակայն 
բոլոր բնակավայրերը չէ, որ հարմար աշխարհագրական դիրք ունեն: Քաղաքային 
բնակավայրերում հյուրատան տեղակայվածությունն էական դեր չի խաղում: 
Սակայն եթե խոսքը գյուղական համայնքների մասին է, պետք է հատուկ 
ուշադրություն դարձնել դրան: Հյուրատան առաջմղումն ու հյուրերի քանակի 
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ավելացումն առավել հեշտանում են, երբ հյուրատունը տեղակայված է որևէ 
զբոսաշրջային վայրից ոչ հեռու: Օրինակ՝ Սյունիքի մարզում Տաթևի 
վերակառուցված վանքն ու «Տաթևեր» ճոպանուղին խթանեցին հարակից 
համայնքներում տասնյակ նոր հյուրատների բացումը: 

Եթե հիմնվելիք հյուրատան մոտակայքում չկա որևէ տեսարժան վայր, 
հյուրընկալը կարող է ինքնուրույն ստեղծել տարածքի հետ կապված 
զբաղմունքների շարք (ձիավարություն, թռչունների կամ թիթեռների դիտում, 
ավանդական ուտեստների պատրաստում): 

4.  Ինչպիսի՞ն է լինելու ներքին և արտաքին ձևավորումը 

Ինչպես արդեն նշվեց, հյուրատան դեպքում յուրահատուկ թեմատիկ ձևավորումն 
առավել քան կարևոր է: Հյուրանոցային ծառայություններ պատվիրելիս 
միջազգային և նույնիսկ տեղացի այցելուները նախևառաջ կողմնորոշվում են 
համապատասխան կայքերում տեղադրված լուսանկարներով ու նախորդ 
այցելուների կարծիքներով: Կարևոր են ինչպես հյուրատան արտաքին 
հարդարումն արտացոլող նկարները, այնպես էլ ներքին հարդարման ցանկացած 
պարագայի լուսանկար: 

5.  Ինչպիսի՞ն է լինելու հյուրընկալող ընտանիքի ներգրավվածությունը 

Պետք է հնարավորինս մանրամասն խոսել ընտանիքի անդամների հետ և 
ներկայացնել, թե ինչ պետք է անի յուրաքանչյուրը: Աշխատանքների ծավալը 
պատկերացնելուց հետո պետք է սահմանել, թե ինչքան կկազմի ամեն մեկի  
ներգրավվածությունն օրական կամ շաբաթական կտրվածքով: Եթե, օրինակ, 
ընտանիքում կա մեկը, որ լավ է տիրապետում օտար լեզուների, նա կարող է 
ներգրավվել հաճախորդների  հետադարձ կապի պահպանման և սպասարկման 
աշխատանքներում: Նույնը նաև՝ կապված խոհանոցային գործերի հետ: Սա 
իրականում ընտանիքի անդամների ներուժի բացահայտումն ու ճիշտ 
օգտագործումն է: 

Այսպես, ծանոթանալով այն ամենին, ինչ անհրաժեշտ նախապայման է 
հյուրատուն բացելու համար, այժմ կարող ես գնահատել քո ներուժը, հասկանալ, 
թե ինչքանով է իրատեսական  նման բիզնես հիմնելն ու կառավարելը:  

Եթե այդ ամենից հետո էլ ես կասկածում՝ հիմնե՞լ, թե՞ ոչ, օգտակար կլինի 
ընտանիքիդ հետ միասին մի քանի օրով մնալ որևէ հյուրատանը: Այցից հետո գրի 
առ, թե ինչը հավանեցիք,  ինչը՝ ոչ: Սա կօգնի վերջնական որոշում կայացնել և 
հետագայում մատուցել լավագույն ծառայությունները: Դրական որոշման 
դեպքում հաջորդ քայլը գաղափարի մշակումն է: 
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Գլուխ 3. ԳԱՂԱՓԱՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ 

3.1.  Հյուրատան բիզնես գաղափարի ձևավորում 

Հյուրատնային գործունեությամբ զբաղվելու որոշման կայացումից հետո պետք է 
գործի անցնել: Իսկ առաջին քայլը հյուրատան բիզնես կոնցեպտի՝ գաղափարի 
հստակ ձևակերպումն է: Իրականում գաղափարն ընկած է հաջող բիզնեսի բանաձևի 
հիմքում: 

Պատկեր 4 Հաջող բիզնեսի բանաձեւը

 

Հյուրատան համար մշակված բիզնես գաղափարը պետք է առավելագույնս 
համապատասխանի. 

 ընտանիքի նախընտրություններին և հնարավորություններին, 

 տան պայմաններին, 

 համայնքի յուրահատկություններին, 

 մրցակցային շուկային: 

Բիզնես կոնցեպտը թույլ է տալիս հասկանալ, թե ինչպես ես պատրաստվում 
մատուցել քո ծառայությունները և ապահովել հյուրերի համար յուրահատուկ ու 
դրական փորձառություն: Ժամանակ հատկացրու և գրի առ այն հիմնական 
գաղափարը, որի շուրջ կառուցելու ես բիզնեսդ: Սա ապագայում հիմք կդառնա 
շուկայում քո հյուրատան տարբերակման ու մարքեթինգային նյութերի մշակման 
համար: Ի՞նչն է տարբերելու քեզ մնացածից, և ինչի՞ հիման վրա է մի հյուրը 
ուղղորդելու քեզ մոտ մյուսին: Այսպիսով, որտեղի՞ց վերցնել գաղափարներ 
հյուրատնային բիզնեսի համար:  

Հիմնական աղբյուրները հետևյալն են. 
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Պատկեր 5 Գաղափարի աղբյուրները

 

1.  Փնտրի՛ր գաղափարներ քո իսկ հետաքրքրությունների շրջանակում  

Նախևառաջ պետք է գործի դնել ստեղծագործականությունը՝ միաժամանակ 
հասկանալով, թե ինչն է բխում քո անձնական հետաքրքրություններից և 
համապատասխանում ուժեղ կողմերիդ: Մտածի՛ր հետևյալ կետերի շուրջ. 

 Իմ ուժեղ կողմերը: Հիշիր, թե ինչից ես դու շատ լավ: Օրինակ՝ Ինձ մոտ լավ է 
ստացվում հաղորդակցվելը տարբեր մարդկանց հետ, ես նրբանկատ եմ, 
ստեղծագործ և նորարար, տիրապետում եմ արհեստի կամ արվեստի որևէ 
ճյուղի:  

 Ի՞նչ եմ սիրում անել: Այս մասում հիշիր քո նախասիրությունների մասին: 
Օրինակ՝ Սիրում եմ կազմակերպել միջոցառումներ, արշավներ և այլն: 

 Հյուրընկալության ոլորտի ծառայություններ, որոնք ինձ իսկապես դուր են 
գալիս: Փորձիր հիշել, թե հյուրընկալության ոլորտի ո՛ր հաստատություններն 
են քեզ համար ամենագրավիչը:  

 

Աղյուսակ 4 Գաղափարների գեներատոր

 

Իմ ուժեղ 
կողմերը 

Ի՞նչ եմ սիրում 
անել 

Հյուրընկալության ոլորտի 
ծառայություններ, որոնք ինձ 
իսկապես դուր են գալիս 

1.  1.  1.  

2. 2.  2.  

3. 3.  3.  
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Լրացնելով պատասխանները վերևի աղյուսակում՝  կունենաս մի ամբողջական 
պատկեր քո նախասիրությունների, ուժեղ կողմերի և հմտությունների 
վերաբերյալ: Հնարավոր է՝ հենց հարցերի շուրջ մտածելիս առաջանան 
առանձնահատուկ հյուրատուն ստեղծելու գաղափարներ ու մտքեր:  

2.  Ուշադրություն դարձրու քեզ անհանգստացնող կամ խանգարող 
հանգամանքներին  

Գաղափարներ հնարավոր է գտնել ոչ միայն սեփական հնարավորությունների և 
նախասիրությունների շրջանում, այլև քո՝ որպես զբոսաշրջիկի կարիքները 
բացահայտելով: Կա՞ն արդյոք հյուրընկալության ոլորտի այնպիսի 
ծառայություններ, որոնց կարիքը զգացել ես դու կամ ընտանիքդ: 
Զբոսաշրջիկների կարիքների ո՞ր հատվածն է քո կարծիքով անուշադրության  
մատնված: Որո՞նք են այն ծառայությունները, որոնց առկայությունը կթեթևացներ 
քո՝ որպես այցելուի հոգսերի գոնե մի մասը (օր.՝ տրանսպորտային միջոցների 
վարձակալություն, սննդի պատրաստման հարմարությունների ստեղծում և այլն): 

3.  Տե՛ս ապագան և մտովի ստեղծիր իդեալական վիճակ  

Երբեմն նոր գաղափար ստեղծելու համար պետք է կարողանաս տեսնել 
ապագան: Խնդիրն այն է, որ անհրաժեշտ է բավարար երևակայություն՝ 
ժամանակի մեջ ճամփորդելու և այժմյան իրականությանը հետահայաց նայելու 
համար: Նստիր ու պատկերացրու ապագայի իդեալական վիճակը. ինչպիսի՞ն 
կլինի հյուրընկալության ոլորտը 5 կամ 10 տարի հետո: Իսկ հիմա սկսիր մտածել, 
թե օրինակ՝ հյուրանոցային ծառայությունների մասով այդ իդեալական վիճակի 
ո՛ր բաժինն է հնարավոր իրականություն դարձնել հենց այսօր: Գաղափարների 
շարքում կարող են լինել նորարարական տեխնոլոգիական մոտեցումների 
կիրառումը հյուրատան մաքրության, նախաճաշի պատրաստման կամ այլ 
հարցերում:  

4. Միշտ հետևիր ընթացիկ զարգացումներին և տես դրանցում նոր հեռանկարներ 

Առավել հաճախ գաղափարները ձևավորվում են շուկայում տիրող իրավիճակի  
թելադրանքով (մրցակցություն, արտաքին միջավայրի և օրենսդրական 
փոփոխություններ, միջազգային դոնորական նոր ծրագրեր): Գաղափարի հստակ 
մշակման համար կարող ես իրականացնել շուկայի հետազոտություն` 
հասկանալու հաճախորդների կարիքները, նոր ծառայության 
անհրաժեշտությունը: 
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5. Ճամփորդի՛ր 

Սա առավել քան կարևոր է հյուրընկալության ոլորտում: Ճամփորդելով ու 
տեսնելով, թե ինչպե՛ս, ի՛նչ մոդելով են աշխատում հյուրատները տարբեր 
երկրներում կամ Հայաստանի տարբեր մարզերում, կկարողանաս ավելի 
նորարար մոտեցում կիրառել քո սեփական գաղափարը մշակելիս, իսկ 
հետագայում՝ նաև ապահովել բիզնեսի ընթացիկ կառավարումն ու զարգացումը: 

 

3.2.  Հյուրատան բիզնես գաղափարի գնահատում և ընտրություն 

Գաղափարի շուրջ որոշակի ընդհանրական պատկերացում կազմելուց հետո 
անհրաժեշտ է մշակել դրա մանրամասները:  

 

Աղյուսակ 5 Գաղափարի գնահատման հարցեր

 

Հարց Քո պատասխանը 

1.  Ունե՞ս որևէ պատկերացում, թե ինչպիսին է քո ապագա 
հյուրատան պահանջարկը: 

 

2.  Ի՞նչն է նոր, կամ ինչո՞վ է տարբերվելու քո հյուրատունն 
արդեն գոյություն ունեցողներից: 

 

3.  Արդյո՞ք հյուրատան ծառայություններն ուղղված են 
կոնկրետ կարիքի բավարարմանը, թե՞ պարզապես 
ցանկություն են: 

 

4.  Ովքե՞ր են լինելու քո հյուրերը:  

5.  Ի՞նչ ես առաջարկելու հյուրերիդ, որ չի առաջարկվում 
ուրիշի կողմից: 

 

6.  Ի՞նչ զբաղմունքներ կարող ես առաջարկել քո հյուրերին 
(ձկնորսություն, դեղաբույսերի հավաքում, 
պատմամշակութային վայրերի դիտում, դահուկասահք, 
լեռնագնացություն, արշավներ և այլն): 

 

7.  Ինչքա՞ն պատրաստ կլինեն վճարել քո ապագա հյուրերը:   

8.  Ովքե՞ր են մրցակիցներդ:  

9.  Ո՞րն է հյուրատան ամենաուժեղ կողմը:  
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10.  Ո՞րն է հյուրատան ամենաթույլ կողմը:  

11.  Ի՞նչ խոչընդոտների կբախվես հյուրատունը 
կառավարելիս: 

 

12.  Կարո՞ղ ես ժամանակի ընթացքում ընդլայնել 
գործունեությունդ: Եթե այո, ինչքանո՞վ: 

 

13.  Արդյո՞ք սա այն է, ինչ ուզում ես անել:   

Այն դեպքում, երբ այս 13 հարցի կեսից ավելիին տվել ես «Չգիտեմ» կամ այլ՝ ոչ 
հստակ պատասխան, ապա դեռ պետք է խորանաս ոլորտում, ավելի շատ աշխատես, 
տեղեկատվություն հավաքես՝ լրացնելով եղած թույլ կողմերը: Սա հնարավորություն 
կտա գնահատելու գաղափարի իրագործելիությունը և խնայելու այն ժամանակն ու 
գումարը, որը կծախսվեր ոչ եկամտաբեր հյուրատուն հիմնելու վրա: 

Որպեսզի պարզես՝ արդյո՞ք քո ապագա հյուրատան բիզնես գաղափարն ամուր 
հիմքի վրա է կառուցված,  քննարկիր ա՛յն մարդու հետ, որը. 

 Ունի հյուրատուն կամ հյուրընկալության ոլորտի այլ բիզնես: 

 Ունի համարձակություն՝ ասելու գաղափարին առնչվող ողջ ճշմարտությունը:  

 Քեզ համար ունի հեղինակավոր կարծիք, և պատրաստ ես լսելու նրա  
քննադատությունները: 

Մշակումից հետո կարելի է փորձարկել գաղափարը՝ օրինակ հրավիրելով մտերիմ 
մարդկանց և մեկ օրով մատուցելով մշակված ծառայությունները: Արդյունքում 
կստանաս կարծիքներ, որոնց հիման վրա կարելի է կատարել փոփոխություններ ու 
բարելավումներ: 

Գրագետ կազմակերպված փորձարկման և դրական արդյունքի արձանագրման 
պարագայում փորձնականը սահուն վերածվում է իրական բիզնես պրոդուկտի: 
Արդեն կատարված նախապատրաստական աշխատանքներն ապարդյուն կլինեն, 
եթե դրանցից քաղված դասերի հիման վրա չշտկես գաղափարդ ու չկազմես քո 
բիզնես մոդելը: 

 

3.3.  Հյուրատան բիզնես մոդելի կազմում 

Ճիշտ բիզնես մոդելը զարգացած և կայուն բիզնեսի հիմքն է: Տարատեսակ բիզնես 
մոդելները կոչված են մեկ նպատակի. նկարագրում են, թե ինչպես է բիզնեսը մշակում 
արժեքներ, ստեղծում դրանք և հասցնում հաճախորդներին: Հյուրատան դեպքում ևս 
բիզնես մոդելն օգնում է ստեղծել բիզնեսի ապագան:  



Բիզ

Բիզ
պա

Ապ

Օրի

Հյ
ս
զ
ծ
ի
տ

 

 

       
3  Հե

զնես մոդելը պա

Պատ

զնես մոդելի տ
ատասխանները

 Հաճախո

ագա հյուրերին

 ըստ ճամփոր

 ըստ բնակութ

 ըստ ընդհան

 ըստ ընդհան

 ըստ եկամտի

 ըստ այլ կարև

ինակ՝ 

Հյուրատան հա
սահմանափակմ
զբոսաշրջիկների
ծառայություններ
ինչպես նաև
տրանսպորտայի

                           
եղինակ՝ Ալեքս Օս

ատասխանում է

տկեր 6 Բիզ

տեսակներից մ
տեղակայվում

որդների սեգմե

ն թիրախավորե

րդության նպատ

թյան վայրի, 

ուր կարիքների

ուր վարքագծի

ի, 

ևոր հատկանիշ

աճախորդների ս
ման էկոտուրի
ի, որոնց հա
երը: Նրանց կո

հյուրատան
ին փոխադրումը

                         
սթերուոլդեր: 
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է հետևյալ հիմնա

զնես մոդելի հիմ

մեկի՝ Կանվաս
են հետևյալ 9 կ

ենտներ 

ելու համար կար

տակի, 

ի, 

, 

շների: 

սեգմենտը կար
իզմով հետաք
ամար կարևոր
ողմից գնահատ
առաջարկած

ը: 

ական հարցերի

մքում ընկած հա

սի3 օրինակով
կապակցված բլ

րող ես նրանց բա

րող է ներառել
քրքրված տեղ

են մատչելի
տվում է նախա

այլ ծառայ

ին. 

արցերը

վերոնշյալ հա
լոկներում. 

աժանել. 

 առանց տարի
ացի և եվրո
ի, բայց բարձ
աճաշի առկայու
յություններ, ի

 

արցերի 

իքային 
ոպացի 
ձրորակ 
ւթյունը, 
ինչպես 



Սա 
համ
հյու

Որպ
փոր

Օրի

Ս
բ
կ
ծ

Այս 
ես հ
ուղի

Հյու
ուղի

1

2

3

4

 Արժևորվա

հյուրատան ծա
մար ստեղծում
ւրերը կսկսեն սե

պեսզի հասկան
րձիր պատասխ

 Ծառայությա
յուրաքանչյու

 Ինչքանո՞վ է

 Հյուրերի կար

ինակ՝ 

Սեփական հող
բանջարեղենից
կազմակերպում
ծանոթացում կե

 Ուղիներ 

բլոկում պետք
հասցնելու ապա
իներ ու մեթոդն

 Ի՞նչ ուղիներ

 Ինչպե՞ս են տ

 Որո՞նք են տն

 Դրանցից ո՞ր

ւրերի հետ կապ
իների օրինակնե

1. զբոսաշրջայի

2. առցանց ամր

3. գովազդ՝ էկո

4. նախկին այց

ած առաջարկ 

առայություններ
մ է արժեք: Միա
ենյակներ ամրա

նաս, թե որն
խանել հետևյալ 

ան ի՞նչ փաթեթն
ւր սեգմենտի: 

արժեքավոր իմ

րիքներից որի՞ն

ղատարածքում
պատրաստվա
դեպի համայնք

ենդանական աշխ

 

է նկարագրես`
ագա հյուրերի թ
ներ ես կիրառելո

ով  ես հասնելու

տարբեր ուղինե

նտեսապես ձեռ

րն է ամենալավն

պ պահպանելու
եր են. 

ին գործակալութ

մրագրման կայքե

ոտուրիզմին նվի

ցելուների ցանց:
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րի այն փաթեթ
այն քո առաջա
ագրել: 

է քո կողմից
հարցերին. 

ներ եմ առաջար

մ ծառայություն

ն է լուծում տալի

մ աճեցված
ած նախաճաշ:
քի բնական ու պ
խարհին, որակ-

` առաջարկիդ ա
թիրախ խմբին: 
ու ապագայում,

ւ քո տարբեր թի

երն  ինտեգրվելո

ռնտու: 

ն աշխատում: 

ւ և վերջինների

թյուններ, 

եր, 

իրված կայքերու

: 

թն է, որը հաճա
արկածի յուրահ

առաջարկվող

րկում պոտենցի

նը հյուրի համար

իս իմ ծառայութ

և էկոլոգիապ
: Հյուրընկալի
պատմամշակութ
գին լավագույն հ

արժեքավորութ
Հասկանալու հ

, պատասխանի

իրախներին:  

ու միմյանց:  

իս արժևորված

ւմ ու բլոգերում,

ախորդների սեգ
հատկության շն

արժեքավորու

իալ հյուրերի 

ր: 

թյունը: 

պես մաքուր 
կողմից արշա
թային հուշարձ
համադրում: 

թյունն ինչ միջոց
համար, թե շփմ
իր այս հարցերի

առաջարկ հաս

գմենտի 
նորհիվ 

ւթյունը, 

միրգ-
ավների 
աններ, 

ցներով 
ման ինչ 
ին. 

սցնելու 



Պա
հար

Օրի

1

2

3

4

Այս 
հաճ
ապ

Օրի

1

2

3

4

 Հարաբեր

ատկերացնելու
րաբերություննե

 Ինչպիսի՞ հա
սեգմենտ: 

 Գործնական

 Հարաբերութ
բիզնեսում: 

 Ինչքա՞ն  կա

ինակ՝ 

1. Ջերմ, ընկերա

2. 24 ժամ աշխ

3. Արագ արձա

4. Անվճար ծառ

 
Եկամտի հ

բլոկում պետք
ճախորդների ա
պա եկամտի հոս

 Ինչի՞ համար

 Ինչի՞ համար

 Ինչպե՞ս են վ

 Ինչպե՞ս են ն

 Որքա՞ն է կա

ինակ՝ հյուրատո

1. գիշերակաց+

2. ճաշի և ընթր

3. հուշանվերնե

4. զբոսավարի

րություններ հա

համար, թե ի
երը, պատասխ

արաբերություն 

ում հարաբերու

թյունների տարբ

րժենա հարաբե

ական վերաբեր

խատող ընդունա

ագանք՝ թվային հ

ռայություններ/ 

ոսքեր 

ք է ներկայացն
ամեն սեգմենտի
սքերը նրա զար

ր են իրականում

ր են նրանք հիմ

վճարում հիմա:

նախընտրում վճ

ազմում հոսքերի

ունը կարող է իր

+նախաճաշ ծառ

րիքի ծառայությ

երի վաճառքից,

ծառայությունն
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աճախորդի հե

ինչպես ես ձև
անիր  հարցերի

է քեզնից ակնկ

ւթյունների ի՞նչ 

բեր տեսակներն

երությունների կ

րմունք 

արան 

հարթակներում

պարագաներ (թ

նես քո բիզնես
ց: Եթե այցելուն
կերակներն են: 

մ հյուրերը պատ

մա վճարում: 

ճարել իրականո

ց յուրաքանչյու

ր եկամուտները

ռայությունից, 

յունից, 

 

ներից: 

տ 

ևավորելու ապ
ին. 

ալում հյուրերի 

տիպեր են կիր

ն ինչպե՞ս են զո

կառուցումը: 

մ 

թեյ, սուրճ և այլն

սի եկամտի հո
ն հյուրատան բի
Հստակեցրո՛ւ, 

տրաստ վճարելո

ում: 

ւրի կշիռն ընդհա

ստանալ հետևյա

պագա հյուրեր

յուրաքանչյուր 

առվում: 

ուգակցվելու քո

ն) 

ոսքերը, որ գա
իզնես մոդելի սի
թե. 

ու: 

անուր եկամտի 

ալ աղբյուրների

ի հետ 

 

ալիս են 
իրտն է, 

մեջ: 

ից. 



Սա
մոդ

Օրի

1

2

3

Նկա
ծառ

Օրի

1

2

3

4

5

6

7

 Հիմնակա

հմանիր, թե ի՛ն
դելն աշխատեցն

 ապրանքն ա

 տարածման 

 այցելուների 

 եկամտի ստա

ինակ՝ 

1. Ֆինանսակա

2. Մարդկային

3. Ֆիզիկական

 Հիմնական

արագրիր այն
ռայության ստե

 Ի՞նչ հիմնակ
ծառայություն

 Ի՞նչ է անհրա
համար: 

 Ի՞նչ գործողո

ինակ՝ 

1. Հյուրատան

2. Հյուրատան

3. Սննդի ապա

4. Ընդունարան

5. Մարքեթինգ

6. Անձնակազմ

7. Ֆինանսակա

 

ան ռեսուրսնե

նչ առանցքայի
նելու համար. 

արժևորելու, 

ուղիների, 

հետ հարաբերո

ացման համար:

ան 

ն (կահույք, սարք

ն գործողությո

ամենակարևո
ղծումն ու բիզն

ան գործողությ
ւն ստեղծելու հա

աժեշտ անել հյո

ություններով ստ

տեխնիկական ս

տնտեսական սպ

ահովում 

նի աշխատանք

գ և վաճառք 

մի կառավարում

ան կառավարում
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ր 

ին ռեսուրսներ

ություններ ձևա

: 

քավորումներ)

ւններ 

որ քայլերը, ո
եսի արդյունավ

ուններ պետք է
ամար: 

ւրերի հետ հար

տեղծել եկամտի

սպասարկում 

պասարկում 

 

մ 

մ 

են քեզ անհրա

ավորելու, 

որոնց իրական
վետ աշխատան

է իրականացվեն

րաբերություննե

ի հոսքեր: 

աժեշտ լինելու 

նացումը կապ
նքը: 

ն հյուրատնային

երի կառուցման

բիզնես 

պահովի 

ն 

ն 



Հստ

Օրի

1

2

3

4

Այս՝
բոլո

Օրի

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 
Հիմնակա

տակեցրո՛ւ, թե. 

 Ովքե՞ր են լին

 Ինչո՞վ են զբա

 Առանցքային

 Ովքե՞ր են լին

ինակ՝ 

1. Սննդի մատա

2. Տնտեսական

3. Զբոսաշրջայ

4. Տեղական ին

 
Ծախսերի

՝ վերջին բլոկում
որ ծախսերը: 

 Որո՞նք են քո

 Որո՞նք են ամ

 Որո՞նք են ամ

ինակ՝ 

1. Աշխատավա

2. Մարքեթինգ

3. Իրավաբանո

4. Կոմունալ վճ

5. Հարկային պ

6. Սննդի հումք

7. Տնտեսական

8. Տրանսպորտ

ան գործընկերն

նելու քո հիմնա

աղվելու նրանք

ն ի՞նչ ռեսուրսնե

նելու հիմնական

ակարարներ 

ն պարագաների

յին ընկերությու

նքնակառավար

ի կառուցվածք

մ պետք է նկար

ո բիզնես մոդելի

մենաթանկ ռես

մենաթանկ գոր

արձ 

գային ծախս (միջ

ություն, հաշվապ

ճարումներ 

պարտավորությո

քի ծախսեր 

ն հումքի ծախսե

տային միջոցներ
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ներ 

կան գործընկեր

ք: 

եր ես ստանալո

ն մատակարար

ի մատակարարն

ններ 

ման մարմիններ

ք 

րագրես բիզնես

ին հատուկ ամե

սուրսները: 

րծողությունները

ջնորդավճարնե

պահություն 

ուններ 

եր 

րի ծախս 

րները: 

ու նրանցից:  

րներդ: 

ներ 

ր 

մոդելի գործար

նակարևոր ծա

ը: 

եր, այցեքարտեր

րկմանն առնչվո

խսերը: 

ր, թռուցիկներ և

ող  

և այլն) 
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Գլուխ 4. ՇՈՒԿԱՅԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ 

4.1.  Շուկայի պահանջարկի գնահատում. ովքե՞ր են հյուրատան 
այցելուները 

Շուկան գնահատելու առաջին քայլը կարող է լինել Հայաստան կամ կոնկրետ քո 
համայնք այցելողների ուսումնասիրությունը: Որքա՞ն զբոսաշրջիկ է գալիս, ովքե՞ր 
են, ի՞նչ տարիքի, սեռի կամ ազգության, որո՞նք են այցելությունների ակտիվ և 
պասիվ սեզոնները: Շուկայի ուսումնասիրումն ու գնահատումը թույլ կտան 
տեղեկություններ հավաքել, քեզ համար ձևավորել հաճախորդների տարբեր 
սեգմենտներ, որոնց հետ աշխատելու ես: 

Ապագա հյուրերին ավելի լավ հասկանալու նպատակով իրականացվող 
ուսումնասիրության շրջանակում պատասխանիր հետևյալ հարցերին. 

 Ի՞նչ բնութագրիչներով զբոսաշրջիկներ են այցելում քո երկիր կամ համայնք: 

 Ի՞նչ նպատակով են այցելում: 

 Ի՞նչ ծառայություններ, հարմարություններ և գնային սահմաններ են 
նախընտրում: 

 Ո՞վ է քո տիպային հյուրը. տարիք, սեռ, կրթություն, զբաղմունք, եկամուտ և 
այլն:  

Հյուրատան ծառայությունների շուկան կարող է տարանջատվել հաճախորդների մի 
քանի սեգմենտների՝ կախված գտնվելու վայրից: Քաղաքային համայնքում 
տեղակայված հյուրատան սեգմենտը բավականին տարբեր կլինի փոքր գյուղական 
համայնքում գործողից:  

Հյուրատների պոտենցիալ հաճախորդները ճամփորդում են տարբեր 
նպատակներով՝ բիզնեսի, միջավայրի փոփոխության, առողջարարական, 
մշակութային միջոցառումների մասնակցելու, նոր մարդկանց հանդիպելու, 
տեսարժան վայրեր այցելելու և այլն: Հյուրերին կարելի է տարբերակել նաև ըստ 
բնակության վայրի (ներքին և ներգնա զբոսաշրջիկներ): 

Այս երկու բնութագրիչների հիման վրա (այցելության նպատակ ու գտնվելու վայր) 
կարելի է առանձնացնել հյուրատան այցելուների հետևյալ հիմնական խմբերը. 

 հանգստի նպատակով ճանապարհորդող զբոսաշրջիկներ, 

 գործնական նպատակով ճանապարհորդողներ, 

 հատուկ առիթով ճանապարհորդողներ (օրինակ՝ միջոցառումներին կամ 
փառատոներին ներկա գտնվելու նպատակով ճանապարհորդող 
զբոսաշրջիկներ), 
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 նախասիրություններից դրդված ճանապարհորդող զբոսաշրջիկներ 
(ձկնորսներ, լեռնագնացներ և այլք), 

 բարեկամներին ու ընկերներին այցելելու նպատակով ճանապարհորդող 
զբոսաշրջիկներ: 

Եթե քո հյուրատունը գտնվում է ազգային պարկի, վանական համալիրի կամ այլ 
տեսարժան վայրի հարևանությամբ, բնականաբար պոտենցիալ շուկան ավելի լայն 
կլինի:  

Հասկանալու համար շուկայի մոտավոր ծավալը. 

 Հետևիր ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից հրապարակվող, 
ինչպես նաև միջազգային կազմակերպությունների կողմից կազմակերպված 
հետազոտությունների տվյալներին (տարեկան զբոսաշրջիկների թիվ, 
հյուրանոցային ծառայություններ մատուցող օբյեկտների թիվ՝ ըստ մարզերի):  

 Դիմիր համայնքային խանութներին, տարբեր մշակութային վայրերում կամ 
սննդի կետերում աշխատողներին: Հարցրու, թե օրական մոտավոր քանի 
զբոսաշրջիկ է իրենց այցելում ակտիվ և պասիվ սեզոններին: Կատարիր 
համապատասխան հաշվարկներ: 

 Հետաքրքրվիր տեղական ինքնակառավարման մարմիններից և 
կառավարության այլ ներկայացուցիչներից, թե ինչ ապագա ծրագրեր ու 
նախաձեռնություններ կան՝ կապված զբոսաշրջության, մշակույթի և 
ենթակառուցվածքների զարգացման հետ: 

 Խորհրդակցիր քո կամ հարևան համայնքում գործող նմանատիպ հյուրատների 
սեփականատերերի հետ, հարցրու այցելուների մոտավոր թվեր, համեմատիր 
դրանք հյուրատան հնարավորությունների հետ (սենյակների քանակ, քանի 
հյուր  կարող են ընդունել միաժամանակ): Իհարկե, փոքր համայնքների 
դեպքում հատուկ վիճակագրական տվյալների բազաներ չկան, նաև հնարավոր 
է՝ ուղղակի և անուղղակի մրցակիցները չցանկանան տեղեկատվություն 
տրամադրել: Սակայն մոտավոր հաշվարկների կազմումը նույնպես օգտակար 
կլինի նորաստեղծ հյուրատան համար: 

 

4.2.  Շուկայի առաջարկի գնահատում. մրցակցային վերլուծություն 

Շուկայի սահմանումը հիմնված է երկու հիմնական գաղափարի վրա` առաջարկ և 
պահանջարկ: Պահանջարկ ձևավորողները քո ապագա հյուրերն են, իսկ առաջարկ 
ձևավորողը՝ դու կամ քո տարածքի նմանատիպ հյուրատներ ու զբոսաշրջային այլ 
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ծառայություններ մատուցողները: Շուկայի հետազոտության կարևոր մաս է կազմում 
մրցակցային վերլուծությունը, որը պատասխանում է հետևյալ հարցերին. 

 Ովքե՞ր են քո ուղղակի և անուղղակի մրցակիցները: 

 Ինչպիսի՞ ծառայություններ են նրանք ներկայացնում շուկային և ի՞նչ 
գնացուցակով: 

 Ի՞նչ արժևորված առաջարկ են ստեղծում իրենց սպառողների համար: 

 Որո՞նք են մրցակիցների ուժեղ ու թույլ կողմերը, ապագա ծրագրերը: 

 Մարքեթինգային ի՞նչ ռազմավարություն են նրանք կիրառում: 

Այստեղ պետք է ուշադրություն դարձնել ոչ միայն ուղղակի, այլև անուղղակի 
մրցակիցներին, որոնք առաջարկում են նմանատիպ կամ փոխարինող 
ծառայություններ: Հյուրատան դեպքում որպես ուղղակի մրցակից դիտվում են այլ 
հյուրատները, իսկ որպես անուղղակի՝ հյուրանոցները, հոսթելները կամ գիշերակաց 
տրամադրող տարբեր օբյեկտներ: 

Որտեղի՞ց գտնել մրցակիցներին և նրանց վերաբերյալ տեղեկություններ: 
Հյուրընկալության ոլորտում այս խնդրի լուծումն առավել քան հեշտ է: Շուկայի գրեթե 
բոլոր դերակատարներն իրենց մասին տեղեկությունները հրապարակային 
ներկայացնում են համապատասխան վեբ պորտալներում.  

www.booking.com www.tripadvisor.com  www.bedandbreakfast.com  

www.airbnb.com  www.armhotels.am  www.expedia.com և այլն: 

Մրցակիցների ցանկ, ծառայությունների տեսակներ, տրամադրվող 
հարմարություններ, նկարներ և նույնիսկ զբաղվածության մասին որոշ 
տեղեկություններ. ավելին պետք էլ չէ մրցակիցներին «զննելու» համար:  

Մինչ մրցակցային վերլուծությունն անհրաժեշտ է նախ վերլուծել սեփական 
հյուրատունը՝ իր ուժեղ և թույլ կողմերով, նաև ապագա հնարավորություններով, 
վտանգներով: Այս առումով օգտակար գործիք է SWOT վերլուծությունը, որում. 

 S - ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐ. ներքին դրական գործոններ, որոնք ապահովում են քո 
համեմատական առավելությունը շուկայում: 

 W - ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐ. ներքին բացասական պայմաններ, որոնց պատճառով 
կարող ես ընդհանուր շուկայում անբարենպաստ դիրք գրավել: 

 O - ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. արտաքին  դրական գործոններ, որոնք այս 
պահին կամ ապագայում կարող են նպաստել քո հյուրատան գործունեության 
զարգացմանը:  
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 T - ՎՏԱՆԳՆԵՐ. արտաքին բացասական գործոններ, որոնք այս պահին կամ 
ապագայում կարող են խոչընդոտել քո հյուրատան գործունեության 
զարգացմանը:  

Հյուրատնային բիզնեսի համար SWOT վերլուծությունը կարող է ունենալ հետևյալ 
տեսքը. 

Աղյուսակ 6 Հյուրատան SWOT վերլուծության օրինակ

 

ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐ 

 գտնվելու վայր 

 սպասարկման բարձր որակ 

 տարատեսակ զբաղմունքներ 

 ուրույն ոճ 

 ձևավորված գործընկերային 
կապեր զբոսաշրջային 
գործակալությունների հետ 

 ընտանիքի անդամների նվիրված 
և պատրաստակամ 
վերաբերմունք (ընտանեկան 
բիզնեսի դեպքում), 

 ցածր ինքնարժեք 

 հարմարությունների (լողավազան, 
մարզասրահ) սակավություն 

 սենյակների պակաս 

 բրենդի ցածր ճանաչելիություն 

 ֆինանսական անկայուն վիճակ 

 աշխատողների ցածր 
որակավորում 

 ավտոմատացված համակարգերի 
բացակայություն 

ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔՆԵՐ 

 համագործակցություն տեղական 
կազմակերպությունների համար 

 շուկայում հյուրատնային 
ծառայությունների պահանջարկի 
աճ 

 բարենպաստ փոփոխվող 
իրավական և քաղաքական դաշտ 

 նոր տեխնոլոգիաների կիրառման 
հնարավորություն 

 ներդրումային նոր աղբյուրների 
առկայություն 

 նոր մրցակիցների քանակի 
ավելացում 

 ոչ բարենպաստ փոփոխվող 
իրավական և քաղաքական դաշտ 

 զբոսաշրջիկների  
նախընտրությունների փոփոխում 

 անբարենպաստ հարկային դաշտ  

 բնական աղետներ 

 պլանավորման համար 
անհրաժեշտ վիճակագրական 
տվյալների պակաս 
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 նոր նախաձեռնություններ 
համայնքում կամ 
տարածաշրջանում (օր.՝ վանական 
համալիրի վերականգնում, 
ճոպանուղու կառուցում) 

 գնորդների՝ այլընտրանքային 
ծառայությունների գնման բարձր 
հնարավորություն 

 գների փոփոխություն 

SWOT վերլուծությունը հյուրատանը հնարավորություն կտա մշակելու 
մարքեթինգային այնպիսի ռազմավարություն, որը կխթանի սեփական ուժեղ 
կողմերը, կվերացնի կամ կփոխհատուցի թույլ կողմերի ազդեցությունը, կօգտագործի 
հնարավորությունները, կպաշտպանի ընկերությունը սպառնալիքներից: 

Մրցակիցների կողմից առաջարկվող պրոդուկտներն ու դրանց մանրամասները 
կարելի է ներկայացնել համապատասխան մատրիցայով, արդյունքում ունենալ 
պատկերավոր տվյալներ: 

 

Աղյուսակ 7 Մրցակից-պրոդուկտ վերլուծության մատրիցա 

 

Պրոդուկտ / 
Ընկերություն 

Ընկե-
րություն 1 

Ընկե-
րություն 2 

Ընկե-
րություն 3 

Ընկե-
րություն 4 

Ընկե-
րություն 5 

Պրոդուկտ 1 / 
Գիշերակաց 

∨  ∨ ∨  

Պրոդուկտ 2 / 
Նախաճաշ 

 ∨ ∨  ∨ 

Պրոդուկտ 3 / 
Զբոսաշրջային 

արշավներ 

 ∨  ∨  

Պրոդուկտ 4  ∨ ∨  ∨ 

Պրոդուկտ 5   ∨   

Պրոդուկտ 6 ∨   ∨  

Պրոդուկտ 7   ∨   
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Մրցակիցներին որպես մեկ ամբողջություն ուսումնասիրելու տեսակետից՝ մեծապես 
կիրառվող և արդյունավետ գործիք է մրցակցային քարտեզը: Քանի որ հաճախորդի 
սեգմենտները նկարագրելիս արդեն պարզել ես, թե որոնք են նրանց համար գնման 
կարևոր գործոնները, կարող ես դրանցից ընտրել երկու ամենակարևորները և բոլոր 
մրցակիցներին գնահատել այդ տեսանկյունից: 2 կարևոր գործոնների դերում 
հիմնականում լինում են գինն ու որակը: Սակայն առավել հետաքրքիր է կազմել 
նմանատիպ մի քանի քարտեզ՝ ընտրելով գործոնների տարբեր համադրություններ. 
գին–որակ, գին–սպասարկում, որակ–մասնագիտացվածություն: 

 
Պատկեր 7 Մրցակցային քարտեզ

 

Այսպիսով, քո տրամադրության տակ ունես գործիքների մի ամբողջ ցանկ, որը կարող 
ես կիրառել շուկայի հետազոտություն կազմակերպելու, իրականացնելու և 
վերլուծելու համար:  

Ամփոփելով շուկայի հետազոտության մասին այս գլուխը՝ պետք է նշել, որ այն, 
որակական ու մի շարք վիճակագրական տվյալների տրամադրումից զատ, 
հնարավորություն է տալիս ճանաչելու շուկան, որտեղ պետք է մուտք գործես: Թույլ է 
տալիս հասկանալ խաղի կանոնները՝ արդյունքում լինելով ավելի պատրաստված, 
տեղեկացված, ավելի ճկուն:  

Ուսումնասիրության արդյունքում ստացված պատկերը, որում իրենց տեղն ունեն 
բոլոր դերակատարները, պետք է մշտապես աչքիդ առաջ լինի և հնարավորություն 
ընձեռի՝ վստահորեն անցնելու քո սեփական բիզնեսի կայացման հերթական 
քայլերին: 
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Գլուխ 5. ՄԱՐՔԵԹԻՆԳ 

5.1.  Մարքեթինգային ռազմավարության մշակում 

Շատ հաճախ նորաստեղծ և նույնիսկ գործող հյուրատները սխալվում են՝ մտածելով.  

ա) Յուրաքանչյուր հյուր էլ կցանկանա մնալ իր հյուրատանը:  

բ)  Ծառայությունն ինքն իրեն կվաճառի:  

Հիմք ընդունելով սա՝ այս ոլորտի բիզնեսներն ուշադրություն չեն դարձնում 
մարքեթինգի վրա՝ բացատրելով դա ժամանակի և բյուջեի սղությամբ: Սակայն փոքր 
բյուջեով էլ հնարավոր է իրականացնել արդյունավետ մարքեթինգային 
գործողություններ, քանի որ շատ քիչ ոլորտներում է, որ բերնեբերան մարքեթինգը (և՛ 
օնլայն, և՛ օֆլայն) կարող է բերել այնպիսի արդյունավետության, ինչպիսին 
հյուրընկալության ոլորտում է: Այստեղ նոր այցելուներ գրավելու ամենաճիշտ 
ճանապարհը ներկա հյուրերի սպասելիքների գերազանցումն է: Ինչո՞ւ, քանի որ հենց 
նրանց դեմ առ դեմ կամ առցանց խոսքին են հավատալու ապագա այցելուները: 

Այսպիսով, մարքեթինգն սկսվում է պոտենցիալ հաճախորդի կարիքների 
գնահատումից (տե՛ս Գլուխ 4. Շուկայի հետազոտություն) և ավարտվում հյուրի 
պահանջները լիովին բավարարելով: Կարիքի գնահատումից պահանջի 
բավարարում շղթայով անցնելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալը.  

 ծառայության մշակում,  

 գնային քաղաքականության վարում, 

 վաճառքի աջակցման միջոցառումներ: 

Մարքեթինգային ռազմավարությունը կազմվում է միայն այն ժամանակ, երբ բիզնեսի 
հիմնադիրն ունի ամբողջական տեղեկատվություն ընդհանուր շուկայի, 
մրցակիցների, նրանց ծառայությունների վերաբերյալ և արդեն սահմանել-
նկարագրել է իր սեգմենտը կամ սեգմենտները: Մարքեթինգային ռազմավարությունը 
պետք է ձևավորել հետևյալ ուղղություններով, որոնք կանվանենք 4Ա՝ անգլերեն 4P-ի 
փոխարեն. 

1.  Ապրանք կամ ծառայություն  
(Product) 

3.  Առաքում կամ բաշխում 
(Place) 

2.  Արժեք կամ գին 
(Price) 

4.  Աջակցում կամ խթանում 
(Promotion) 
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Պատկեր 8 Մարքեթինգի 4P (4Ա)
 

 

Ապրանք կամ ծառայություն  

Ինչքան ավելի լավ ձևակերպես ծառայությունն ու դրա առավելությունները, այնքան 
ավելի լավ կկարողանաս նոր հաճախորդների ներգրավել: Նշի՛ր այն հատկանիշները, 
որոնք կգրավեն հաճախորդների ուշադրությունը և կխթանեն նրանց՝ ամրագրելու 
սենյակ հենց քո հյուրատանը: Սա, ըստ էության, արժևորված առաջարկի 
նկարագրությունն է (տե՛ս Գլուխ 3. Գաղափարի մշակում): Այս հարցում օգտակար 
գործիք կարող են լինել.  

 Հյուրատան ուրույն ոճի մշակում, որը կլինի շուկայում քո մրցակցային 
առավելությունը: 

 Հյուրատան որոշակի ուղղվածության սահմանում, օրինակ՝ պատմական 
զբոսաշրջություն, էկոտուրիզմ, ագրոտուրիզմ և այլն: 

 Հիմնականից բացի՝ հավելյալ ծառայությունների մշակում. զբոսավարություն, 
մշակութային միջոցառումներ, տրանսպորտային միջոցների վարձակալություն 
և այլն: 

Արժեք կամ գին  

Հյուրատան մեկ գիշերակացի վճարները տարբերվում են՝ նախևառաջ ըստ գտնվելու 
վայրի, ապա մատուցվող ծառայությունների, հարմարությունների և մրցակցային 
առավելությունների: Հյուրատան գնացուցակը պետք է արտահայտի քո կողմից 
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առաջարկվող ծառայությունների իրական արժեքն ապագա հյուրերի համար: Նրանք 
պետք է զգան, որ արդարացի են վճարում ստացած ծառայությունների դիմաց: 
Սակայն միևնույն ժամանակ, դու էլ պետք է զգաս, որ հասնում ես քո առջև դրված 
ֆինանսական նպատակներին:  

Ծառայությունների գնացուցակ կազմելիս կարևոր է մեկնաբանել ընտրված գնային 
քաղաքականությունն ու գնագոյացման մեխանիզմները: Ճիշտ գնի սահմանումը 
հյուրատանը թույլ կտա գրավել նոր հյուրերի և շահույթ ստանալ: Գնագոյացման 
ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի առնել հետևյալ գործոնները. 

 հյուրատան ծախսերը, 

 որքան են հաճախորդները պատրաստ վճարելու, 

 մրցակիցների գնային քաղաքականությունը, 

 հյուրատան գտնվելու վայրը, 

 մատուցվող ծառայությունների տեսականին և որակը, 

 հատուկ հարմարությունները, 

 անձնակազմի պատրաստվածության և որակավորման աստիճանը, 

 սեզոնային գործոնը:   

Հաշվարկների կատարումից բացի՝ պետք է ձգտել կիրառելու գրավիչ գնային 
քաղաքականություն: Այս նպատակով օգտագործվող գործիքների շարքում են. 

 Նույն գինն առաջարկել վաճառքի բոլոր ուղիներով: 

 Պասիվ սեզոնների ժամանակ առաջարկել ավելի ցածր գին: 

 Առաջարկել խմբակային զեղչեր: 

 Հատուկ առաջարկներ մշակել. օրինակ՝ 2 գիշեր ամրագրելու դեպքում 3–րդը 
զեղչել 50%-ով: 

 Առաջարկել փաթեթներ. օրինակ՝ գիշերակաց + նախաճաշ + զբոսավարի 
ծառայություն: 

 Լրացուցիչ ծառայություններ մատուցել. օրինակ՝ հեծանիվի վարձույթ:    

Լինելով ճկուն գնային քաղաքականության հարցում՝ այնուամենայնիվ, հստակ 
սահմանիր, թե որ դեպքերում ինչ գին ես առաջարկելու հյուրերին: Այս նպատակով 
կարող ես նմանատիպ աղյուսակ կազմել.  
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Աղյուսակ 8 Գնային քաղաքականության սահմանում

 

Գնային տարբերակներ 
Սենյակի տեսակ 

Մեկտեղանի Երկտեղանի Այլ 

Հանրային գին     

Պատահական հյուր (Walk-in)    

Երկարաժամկետ հյուրեր     

Փաթեթ 1     

Փաթեթ 2     

Զբոսաշրջային 
գործակալություններ  

   

Կորպորատիվ հաճախորդներ     

Մշտական հաճախորդներ     

Պասիվ սեզոն    

Հատուկ միջոցառումներ     

Հատուկ առաջարկ     

Առաքում կամ բաշխում  

Այս ուղղությունը բացատրում է, թե ինչպես ես նախատեսում ներկայացնել քո 
ծառայությունն այցելուներին: Սա էլ համապատասխանում է բիզնես մոդելի 
«Ուղիներ» բաժնին: Պետք է նախևառաջ հասկանալ, թե որտեղ ես վաճառելու 
ծառայությունը: 

Հայաստանաբնակ հյուրերից բացի՝ Հայաստանում հյուրատների այցելուներն են 
նաև օտարազգի զբոսաշրջիկները: Այդ իսկ պատճառով հյուրատունն իր 
ծառայությունները պետք է առաջարկի ոչ միայն հայկական, այլ նաև միջազգային 
առցանց պորտալներում՝ Facebook, TripAdvisor, Booking, Expedia և այլն: 

Դրանցում գրանցվելու համար հյուրատունը պետք է պարտադիր ունենա 
էլեկտրոնային փոստի հասցե։ Պրոֆեսիոնալ տպավորություն թողնելու համար էլ. 



փոս
www

Պոր
տվյ
առա

 

 

Վեր
տեղ

       
4   E

H

ստի հասցե ս
w.yahoo.com-ի

րտալներում գր
ալների առցա
անձնահատկու

Աղյուս

Հարթա

www.expedia

www.tripadvis

www.bookin

www.airbnb

www.armhot

րոնշյալ հարթ
ղեկատվություն

                           
xpedia-ում ներառ
omeAway.com և

ստեղծելիս խո
ի հնարավորութ

րանցման ընթա
անց լրացում: 
ւթյունները ներկ

սակ 9 Զբոս

ակ 

 
a.com4 

 
sor.com 

 
ng.com 

 
b.com 

 
tels.am 

թակներում հն
ն, նկարներ, ծա

                         
ռված է միանգամ
այլն:  
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րհուրդ է տրվ
թյուններից: 

ացակարգը նե
Հայտնի զբոսա
կայացված են ս

սաշրջային հար
համագո

Համագո

Տարեկան
առանձնահա

սենյակ
ծա

նարավոր է
առայություններ

մից մի քանի հար

վում օգտվել

երառում է հյո
աշրջային պոր
տորև. 

րթակները եւ դր
րծակցելու պայ

ործակցության

Սկսած 23%-

ն վճար՝ կախվա
ատկությունների
կների քանակ, մ
առայություններ

Սկսած 15%-

Սկսած 3%-ի

10-20%

տեղադրել
րի նկարագիր: 

րթակ. Hotels.com

www.gmail.co

ւրատան վերա
րտալներն ու 

րանց հետ 
յմանները 

ն պայմաններ 

-ից 

ած հյուրատան 
ից (գտնվելու վա
մատուցվող 
ր և այլն) 

-ից 

ից 

հյուրատան 
Եթե ցանկան

m, Trivago.com, 

m-ի և 

աբերյալ 
դրանց 

այր, 

մասին 
նում ես 
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համագործակցել նշված հարթակների հետ, ապա  նպատակահարմար է ունենալ 
բանկային  հաշիվ՝ դոլարի արժույթով, միջազգային վճարման քարտ (PayPal հաշվով): 

Խորհուրդ է տրվում օրական 1-2 անգամ ստուգել էլեկտրոնային փոստը՝ 
պատվերները ժամանակին հաստատելու կամ մերժելու և հաճախորդների հետ կապ 
պահելու համար: 

Աջակցում կամ խթանում  

Պետք է հստակ ձևակերպես, թե ինչպես ես նախատեսում գրավել քո պոտենցիալ 
հաճախորդների ուշադրությունը: Մտածիր, թե. 

 Ինչ միջոցներով կարելի է ավելի լավ գրավել գնորդի ուշադրությունը (գովազդ, 
զեղչեր, ցուցահանդեսներ, բրոշյուրներ, անհատական հանդիպումներ և այլն): 

 Ինչ արդյունք ես ակնկալում մարքեթինգային միջոցառումներից 
(հաճախորդների թվի կամ շահույթի տոկոսային աճ, եղած շուկայի 
պահպանում և այլն): 

 Որքան ես նախատեսում ծախսել վաճառքը խթանող միջոցառումների համար: 

Հյուրատան ծառայությունների աջակցումը կամ խթանումը կարելի է բաժանել երկու 
մասի. 

1. Օնլայն մարքեթինգ: Սա ներառում է աշխատանք ինչպես համապատասխան 
վեբ պորտալների մասով, այնպես էլ սոցիալական ցանցերի, որտեղ կարող ես 
մանրամասն թիրախավորել լսարանդ՝ հաճախորդների ընտրված սեգմենտի 
առանձնահատկությունների հիման վրա: Հյուրատան աշխարհագրական 
դիրքի, ծառայությունների և այլ առավելությունների  մանրամասն 
նկարագրությունն օգնում է զբոսաշրջիկներին ավելի հեշտ կողմնորոշվել 
հյուրատան ընտրության հարցում։ Սեփականատիրոջ և հյուրատան 
պատմության վերաբերյալ կարճ տեղեկատվությունը ևս կարող է գրավել 
զբոսաշրջիկների ուշադրությունը, ազդել հյուրատան ընտրության վրա։ Շատ 
կարևոր է նաև պորտալներում տեղադրել հյուրատան և դրա շրջակայքի 
նկարները: 

2. Օֆլայն մարքեթինգ: Հյուրատան և, առհասարակ, նման փոքր բիզնեսների 
համար մեկնարկային պահին շատ կարևոր է օգտագործել ցածր բյուջետային 
մարքեթինգի հնարավորությունները: Մոտեցման համաձայն՝ գովազդային 
ամենամատչելի միջոցների շարքում են այցեքարտերը, բուկլետները, 
բացիկները և այլ՝ համեմատաբար մատչելի միջոցներ, այլ ոչ ԶԼՄ-ներում 
տեղադրվող ավանդական գովազդը: Այս մոտեցման հիմքում է ընկած նաև 
ուրիշ բիզնեսների հետ համագործակցությունը: Օրինակ՝ մարզային հյուրատան 
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համար շատ ավելի արդյունավետ կլինի, եթե մայրաքաղաքում գտնվող որևէ 
սպասարկման կետում (ռեստորան, սրճարան, տեղեկատվական  կենտրոն և 
այլն) տեղադրվեն իր մասին բուկլետներ կամ թռուցիկներ: Եթե զբոսաշրջիկը 
ցանկանա Երևանից բացի լինել նաև այլ համայնքներում, ձեռքի տակ եղած 
նման տեղեկատվությունը միանգամից կուղղորդի նրան՝ զանգահարելու և 
սենյակ ամրագրելու: Փոխարենն այդ նույն սպասարկման կետին կարող ես 
առաջարկել իր մասին մարքեթինգային նյութերը տեղադրել քեզ մոտ՝ հակառակ 
գործընթացն ապահովելու համար: Մեկ այլ համագործակցություն կարելի է 
վարել, օրինակ, տեղական մշակութային հաստատությունների (օր.՝ 
թանգարան) հետ. որոշակի վճարի կամ այլ տեսակի փոխհատուցման դիմաց 
ներկայացնել քո հյուրատան մասին տեղեկություններ, որոնք նույնպես 
կուղղորդեն դեպի քեզ: Մեկ այլ առանցքային համագործակցության 
հնարավորություն է կապերի հաստատումը զբոսավարների, զբոսաշրջային 
ընկերությունների և արշավական խմբերի հետ: Մի խոսքով, պետք է գտնել win-
win համագործակցության տարբերակներ և օգտագործել դրանք՝ ի շահ 
բիզնեսի զարգացման: 

 

5.2.  Հյուրերի հետադարձ կապի ապահովում 

Մարքեթինգային գործիքներից է այցելուների հետ կապի պահպանումն ինչպես 
օնլայն հարթակների, այնպես էլ դեմ առ դեմ շփման միջոցով: Աշխատելով 
հյուրընկալության ոլորտում՝ դու միշտ պետք է պատրաստ լինես, որ մարդիկ կիսվելու 
են քո հյուրատան և սպասարկման վերաբերյալ իրենց տպավորություններով: Ընդ 
որում, տպավորությունը միշտ չէ, որ դրական է լինելու:  

Հիշիր, որ սպասարկման և հատկապես հյուրընկալության ոլորտում բացասական 
կարծիքն ու կառուցողական քննադատությունը նվեր են: Օգտագործիր դրանք 
ծառայություններիդ որակը բարելավելու համար:   

Անկախ հյուրերի կողմից թողած մեկնաբանությունների և կարծիքների բնույթից՝ 
շատ կարևոր է միշտ լինել պրոֆեսիոնալ և տալ համապատասխան արձագանք: 
Միշտ շնորհակալություն հայտնիր հաճախորդին իր կարծիքի համար և 
հնարավորինս կարճ ժամկետներում տուր իրեն հուզող հարցերի պատասխանները: 

Աղյուսակ 9-ում նշված հարթակներից բոլորը հնարավորություն են տալիս հյուրերին՝ 
գնահատելու հյուրատան ծառայությունների որակը և մեկնաբանություն թողնելու: 
Բազմաթիվ պոտենցիալ զբոսաշրջիկներ շատ հաճախ առաջնորդվում են հենց այդ 
գնահատականով՝ այս կամ այն հյուրատունն ընտրելիս: Ներկայումս կան բազմաթիվ 
միջոցներ, որոնք տալիս են հյուրերի մեկնաբանությունների վիճակագրությունը 
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վերահսկելու հնարավորություն: Դրանից է, օրինակ, www.trustyou.com կայքը, որը 
հավաքագրում է տարբեր հարթակներում թողնված մեկնաբանությունները մեկ 
վայրում և թույլ տալիս հենց այդ կայքից անհատապես պատասխանել 
մեկնաբանություններին: Սակայն հարկ է հաշվի առնել՝ սա առաջարկում է վճարովի 
ծառայություններ, չնայած որ խնայում է շատ ժամանակ: Լրացուցիչ գումար 
չծախսելու համար խորհուրդ է տրվում պարզապես ակտիվ հետևել բոլոր 
հարթակներին, որտեղ ներկայացված է հյուրատունը: 

Սպասարկման որակը մշտապես բարելավելու տեսանկյունից առաջարկվում է 
նախաձեռնող լինել և առաջինն սկսել հյուրերի ու քո հետադարձ կապը: Այսպես, երբ 
հյուրը բնակվում է քո հյուրատանը, կարող ես պարբերաբար, առանց ավելորդ 
ճնշման, տեղեկանալ, թե ինչպես է ընթանում նրա հանգիստը, ինչով կարող ես իրեն 
օգնել և այլն: Հյուրի սենյակում կարող ես տեղադրել հյուրատան սպասարկման 
որակը գնահատող հարցաթերթ: Ստորև այդ հարցաթերթի օրինակն է. 

 

Աղյուսակ 10 Հյուրերի կարծիքների հավաքագրման հարցաթերթ 

 

Անուն/ Ազգանուն՝ __________________________________________ 

Սենյակի համար՝ ________ Ժամանման ամսաթիվ՝  ________ 

Ընդունարան և սպասարկում Նախաճաշ 

Ի՞նչն է Ձեզ դուր եկել:  

________________________________ 

Ի՞նչն է Ձեզ դուր եկել:  

________________________________ 

Ի՞նչն ունի բարելավման կարիք:  

________________________________ 

Ի՞նչն ունի բարելավման կարիք:  

________________________________ 

Տնտեսական բաժին Աշխատակազմ 

Ի՞նչն է Ձեզ դուր եկել:  

________________________________ 

Ցանկանու՞մ եք որևէ աշխատակցի 
առանձնացնել: 

Անուն՝ __________________________ 

Պատճառ՝  

________________________________ 

Ի՞նչն ունի բարելավման կարիք:  

________________________________ 
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Այս հարցաթերթը կարող ես նաև հյուրին ուղարկել էլեկտրոնային նամակով՝ 
վերջինիս մեկնելուց հետո: Օգտագործիր հյուրի կողմից լրացված հարցաթերթերը՝ 
հյուրատանը համապատասխան փոփոխություններ անելու նպատակով:  

 

5.3.  Բրենդինգ 

Մարքեթինգն ակտիվորեն խթանում է հյուրատնային ծառայությունների իրացումը: 
Այն ուղղված է վաճառքների մեծացմանը: Այս մասով բրենդինգը պետք է նախորդի ու 
յուրաքանչյուր մարքեթինգային գործողության հիմքը դառնա: Այն կարծես հող է 
նախապատրաստում բուն մարքեթինգային գործողությունների համար՝ դարձնելով 
դրանք առավել արդյունավետ ու հասցեական: Ապրանքանիշի միջոցով՝ հյուրատունը 
ոչ թե ասում է «Օգտվի՛ր իմ ծառայություններից», այլ օրինակ՝ «Ես այսպիսին եմ, 
ստեղծվել ու գոյություն ունեմ հատուկ պահանջների համար: Եթե հավանում ես, 
օգտվիր և առաջարկիր ընկերներիդ»: 

Բիզնես գաղափարի իրագործման քայլերից է ապրանքանիշի (բրենդի) ստեղծումը և 
դիրքավորումը շուկայում։ Ինչո՞ւ է դա այդքան կարևոր շուկայում հաջողության 
հասնելու գործում։ Ի սկզբանե պետք է հստակ գիտակցենք, որ, ինչպես շատ-շատերն 
են սխալմամբ կարծում, բրենդը կամ ապրանքանիշը միայն լոգոն չէ: Լոգոն ընդամենը 
մեկ, բայց շատ կարևոր կետ է բրենդի ստեղծման հսկայական շղթայում, որի մեջ 
մտնում են բիզնեսի անունը, կարգախոսը, ինչպես նաև այն արժեքները, որոնցով 
խոստանում ես ապահովել քո հաճախորդներին։ 

Ապրանքանիշ ստեղծելիս կարող ես անել երեք հիմնական քայլ, որից հետո 
պատկերացում կկազմես, թե բիզնեսդ ինչպես է ընկալվում հյուրերի շրջանում. 

1. Ճանաչի՛ր քո ապրանքանիշի թիրախային լսարանը (սեգմենտների 
հատկանիշներ, հյուրի տիպային կերպար):  

2. Սահմանի՛ր ապրանքանիշի առաքելությունը (արժևորված առաջարկը, 
հիմնական առավելությունները՝ նմանատիպ այլ առաջարկներից): Պետք է 
առաջարկվող արժեքը լինի բացարձակ տարբերվող քո մրցակիցներից, 
որպեսզի խուսափես մրցակցի ապրանքի կամ ծառայության հետ 
նույնացվելուց: Պետք է հետևել մրցակիցների քայլերին, այլ ոչ կրկնօրինակել: 

3. Ընտրի՛ր անվանում և ստեղծի՛ր լոգո (բացառիկ պատկեր՝ ապրանքանիշի 
տեսողական ինքնությունն ամրապնդող)։ Երբ լոգոն պատկերելիս 
օգտագործում ես նաև ընկերության անվանումը, մարդկանց կողմից ուրիշների 
հետ նույնացվելու ռիսկերը նվազում են ինչ-որ չափով:  
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Այսօր Հայաստանում հյուրատների մեծ մասը լոգո չի օգտագործում, սակայն կան 
լոգոյի անվճար կամ քիչ բյուջեով ստեղծման առցանց հնարավորություններ: 

 

Աղյուսակ 11 Լոգոներ ստեղծող մի քանի հարթակ

 

Հարթակ Հղում 

LogoJoy www.logojoy.com  

Free Logo Design www.freelogodesign.org  

Canva www.canva.com  

GraphicSprings www.graphicsprings.com  

Free Logo Maker www.logomakr.com  

LogoMaker www.logomaker.com  

Բրենդինգի հարցում առանցքային որոշումներից է նաև անվանման ընտրությունը: 
Պետք չէ շտապել, քանի որ սա դժվար որոշում է: Մարքեթինգային տեսանկյունից 
անունը պետք է լինի. 

 յուրօրինակ, 

 չկրկնվող, 

 հեշտ արտասանվող՝ հատկապես ոչ տեղացիների համար, 

 հեշտ հիշվող, 

 նույնացվի հյուրատան ոճի կամ այլ յուրահատկության հետ: 

Հայկական շատ հյուրատներ կրում են իրենց հիմնադրի անունը: Օրինակ՝ Gayane’s 
B&B, Anush’s B&B: Սա վտանգավոր չէ, եթե անունը կարճ է և հեշտ արտասանվող: 

Այսպիսով, անվանում ընտրելիս կարող ես անցնել հետևյալ քայլերով. 

1. Գրի առ ցանկացած անուն, որ մտքովդ կանցնի: Նույնիսկ նրանք, որ առաջին 
հայացքից լավ տարբերակներ չեն թվում: 

2. Ցանկում փորձիր գրել այնպիսի անուններ, որոնք արտահայտում են. 

 հյուրատան գտնվելու վայրը (համայնքի, մարզի, մոտ գտնվող որևէ 
տեսարժան վայրի, վանքի անվանման որոշակի մաս), 
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 յուրահատուկ ոճը կամ գաղափարը, որն ընկած է հյուրատան հիմքում, 

 որևէ հատուկ պատմություն, որը կապված է քո տան կամ տեղանքի հետ: 

3. Ցանկից հանիր այն տարբերակները, որոնք այլ լեզուներով (օրինակ՝ ռուսերեն, 
անգլերեն) այլ՝ ոչ տեղին նշանակություն կունենան: 

4. Փնտրիր համացանցում, թե արդյո՞ք այդ անվանումներն արդեն 
օգտագործված են ուրիշ հյուրատների կողմից: Մի կողմ դիր դրանք: 

5. Տուր ցանկը մի քանի ընկերոջ, որոնց կարծիքին վստահում ես: Խնդրիր 
առանձնացնել 5 լավագույն տարբերակ: 

6. Մտածիր, թե ինչպես կարելի է համադրել անվանումներն ու հավանական 
լոգոն: 

7. Մտածիր նաև, թե ինչ URL հասցե կարելի է գրանցել ապագայում վեբ կայք 
ունենալու նպատակով: 

8. Չմոռանաս այբբենական հերթականության մասին: Որոշ ուղեցույցներում կամ 
առցանց ամրագրման կայքերում հյուրատները դասավորվում են այդ կարգով: 
Օրինակ՝ «Արև» հյուրատունն ավելի  շուտ կերևա հաճախորդի աչքին, քան 
«Ծիածան»-ը: 

9. Ընտրիր վերջնական տարբերակ՝ համոզված լինելով, որ այն քեզ դուր է գալիս, 
քանի որ, ի վերջո, դա քո հյուրատունն է: 
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Գլուխ 6. ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 

6.1.  Կառավարման համակարգերի կարևորությունը 

Բիզնեսի կառավարման տեսակետից՝ ձեռներեցի համար պարտադիր են ինչպես 
ոլորտային գիտելիքները, այնպես էլ լավ զարգացած կառավարչական 
հմտությունները: Իսկ ի՞նչն է ենթակա կառավարման. բիզնեսում՝ ամեն ինչը: Այդ 
շարքում են հումքի գնման, ծառայության ստեղծման բուն բիզնես գործընթացները, 
ինչպես նաև անձնակազմը, ֆինանսները, առավել ևս ժամանակը: 

Հյուրատան արդյունավետ կառավարումն ապահովում է զբոսաշրջիկների 
հարմարավետությունը, անվտանգությունն ու հյուրատան մաքրությունը: 

Արդյունավետ կառավարման ամենահզոր գործիքը համակարգերի ստեղծումն ու 
դրանց իրական գործարկումն է: Սա կապահովի հյուրատան առօրյա 
գործընթացների կայունությունը, բարձր որակը:   

Մի պահ կանգ առ և  պատկերացրու, որ դու քո հյուրատանը չես և չես հասցրել ամեն 
ինչ ստուգել, վերահսկել: Արդյո՞ք վստահ ես, որ ամեն ինչ սահուն կընթանա, և 
աշխատակիցները կկարողանան լուծել առաջացած խնդիրները: Հենց այս 
նպատակով են հյուրատան սեփականատերերը կամ կառավարիչները ներդնում 
կառավարման համակարգեր: 

Դա գործընթացների և ընթացակարգերի ամբողջությունն է:  Թույլ է տալիս ավելի 
սահուն իրականացնել հյուրատան ընթացիկ կառավարումը և հասնել բիզնես 
նպատակներին:  

Կառավարման հստակ համակարգ ներդնելու առավելություններն են. 

 Ռեսուրսների ավելի արդյունավետ օգտագործում: 

 Հյուրերի բավարարվածության ավելի բարձր մակարդակ՝ հստակ 
չափանիշներով պայմանավորված: 

 Անձնակազմի համար. 

• հստակ պատկերացումներ, թե ինչ է իրենցից պահանջվում, 

• առաջադրանքներն ինքնուրույն ու առանց վերահսկման կատարելու 
կարողություն, 

• վստահություն, որ ամեն ինչ ճիշտ է արվում, 

• հմտությունների բարելավում:  

Եթե արդեն ունես քո սեփական հյուրատունը, ապա ստորև բերված կառավարման 
ստուգաթերթը կօգնի պարզել, թե կառավարման ինչ համակարգեր արդեն ունես 
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ներդրած, ինչ համակարգերի կարիք կա, և գործունեության ո՛ր հատվածներն են 
բարելավում պահանջում: Եթե դեռ նոր պետք է հիմնես այն, ապա կարող ես 
նախապես որոշել, թե ինչ համակարգեր ես պատրաստվում ներդնել հյուրատանը: 
Սահմանիր, թե ով է պատասխանատու այս կամ այն համակարգի իրագործման 
համար, այնուհետ դասակարգիր համակարգերն ըստ կարևորության և կազմիր 
գործողությունների ծրագիր հստակ վերջնաժամկետով՝ կառավարման համակարգ 
ստեղծելու և կամ բարելավելու համար:    

 

Աղյուսակ 12 Կառավարման համակարգի ստուգաթերթ 

 

Հյուրատան 
կառավարման 

ոլորտ 
Համակարգեր 

Կա/ Չկա/ 
Պահանջում է 
բարելավում 

Ով է 
պատաս-
խանատու 

Համա-
պատասխան 

գործողություն և 
վերջնաժամկետ 

Առողջություն և 
անվտանգություն 

    

Տնտեսական  
սպասարկում 

    

Տեխնիկական 
սպասարկում 

    

Հաշվապահություն 
և ֆինանսներ 

    

Խնդիրների լուծում     

Ծառայությունների 
որակի բարելավում 

    

Մարդկային 
ռեսուրսներ 

    

Ընդունարան     

Սննդի ապահովում     

Այլ ոլորտներ     
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6.2.  Տնտեսական և տեխնիկական սպասարկման համակարգեր 

Հյուրատան ներքին և արտաքին հատվածի սպասարկման համար անհրաժեշտ են  
տնտեսական և տեխնիկական սպասարկումն ապահովող համակարգեր: Դրանց 
շնորհիվ է, որ հյուրատունը մաքուր է, իսկ սարքավորումները գտնվում են սարքին 
վիճակում:  

Տեխնիկական սպասարկման բարձր որակ ապահովելու համար խորհուրդ է տրվում 
կազմել տեխնիկական խնդիրների գրանցամատյան, որը կներառի տեղեկություններ 
հետևյալի մասին. 

 խնդրի բնույթը, 

 խնդրի առաջացման օրը, 

 խնդիրը լուծելու օրը: 

Կազմիր անհրաժեշտ բարելավումների ցանկ՝ նշելով, թե երբ ես պլանավորում 
իրականացնել համապատասխան փոփոխությունները, և այն անձին, որը 
պատասխանատու է լինելու դրանց համար: Ցանկում կարող ես ներառել այնպիսի 
փոփոխություններ, ինչպիսիք են վարսահարդարիչների կամ օդորակիչների 
տեղադրումը սենյակներում:    

Ընթացիկ խնդիրներն արագ բացահայտելու նպատակով խորհուրդ է տրվում նաև 
շաբաթը մեկ անգամ շրջայց կատարել՝ պարզելու, թե ինչն ունի վերանորոգման կամ 
բարելավման կարիք: 

Կարող ես օգտվել ստորև բերված տնտեսական և տեխնիկական սպասարկման 
ստուգաթերթի ու հնարավոր բարելավումների ցանկի օրինակներից՝ կազմելու քո 
հյուրատանը հարմարեցված փաստաթղթեր:  

 
Աղյուսակ 13 Տնտեսական եւ տեխնիկական սպասարկման ստուգաթերթ 

 

Շրջայցի ամսաթիվ Այո / Ոչ 

Այգին ջրված է, և ծաղիկներն ունեն խնամված տեսք:  

Մուտքի աստիճանները և դռան բռնակները մաքուր են:  

Ընդունարանի լամպերն աշխատում են:  

Լոգարանում առկա են մաքուր սրբիչներ:  
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Աղյուսակ 14 Հնարավոր բարելավման գաղափարների ցանկի օրինակ 

 

Շրջայցի ամսաթիվ 
Բարելավումն 
իրականացնելու 

ամսաթիվ 

Սենյակներում տեղադրել վարսահարդարիչ:  

Լոգասենյակներում տեղադրել հայելի:  

Հյուրերի ժամանման առաջին օրը սենյակում տեղադրել 
շշալցված ջուր:    

 

Որակի բարելավմանն ու այն պատշաճ մակարդակի վրա պահելուն օգնում է 
գործընթացների ստանդարտացումը, որի համար պետք է կազմել հնարավորինս 
մանրամասն ստուգաթերթեր և ձևաթղթեր: 

Տնտեսական ու տեխնիկական սպասարկման բարձր որակը կարող է բազմաթիվ 
առավելությունների աղբյուր դառնալ հյուրատան համար: Ապահովելով այս 
ծառայությունների բարձր որակը՝  հետևյալ արդյունքները կունենաս. 

 Կկարողանաս  պատահական (walk-in) հյուրեր ընդունել: 

 Կկարողանաս  ավելի բարձր գին սահմանել սենյակների համար:    

 Հյուրերն ավելի ուշադիր կլինեն քո գույքի նկատմամբ: 

 Հյուրերն ավելի հանգիստ կզգան իրենց, ավելի երկար կմնան և լրացուցիչ 
ծառայություններից  կօգտվեն:  

 Հյուրերից շատերը կվերադառնան: 

 Հյուրերն իրենց ծանոթներին  խորհուրդ կտան քո հյուրատունը: 

 Թիմակիցներդ իրենց ավելի հպարտ կզգան՝ աշխատելով քեզ հետ: 

 Առողջության և անվտանգության հետ կապված դեպքերը հազվադեպ կլինեն: 

Հյուրատան տնտեսական սպասարկումը կազմակերպելիս կարող ես առաջնորդվել 
հետևյալ 7 քայլերով.  

1.  Հյուրի սենյակ մուտք գործելիս հետևիր թվարկվող կանոններին.  

 3 անգամ թակիր դուռը՝ բարձր ասելով “Housekeeping” 
(«Սենյակի սպասարկում»): 

 Եթե չկա պատասխան, մտիր սենյակ: 
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 Սենյակը մաքրելիս դուռը բաց պահիր: 

 Եթե սենյակում մարդ կա, ապա հարցրու՝ կարո՞ղ ես արդյոք սենյակը մաքրել: 
Բացասական պատասխանի դեպքում ներողություն խնդրիր և ասա, որ 
ավելի ուշ կմաքրես այն:  

 Եթե դռնից կախված է «Չանհանգստացնե՛լ» (“Do not Disturb”) ցուցանակը, 
մի թակիր դուռը: Վերադարձիր, երբ ցուցանակն այլևս փակցված չի լինի:  

 Եթե դռնից կախված է «Խնդրում եմ մաքրել սենյակը» (“Please, clean the 
room”) ցուցանակը, ապա միևնույնն է, մտնելուց առաջ թակիր դուռը:  

2. Հյուրատան մարքությունն ապահովելիս քեզ մոտ պահիր բոլոր անհրաժեշտ 
մաքրող նյութերը: Սահմանիր սենյակը մաքրելու համար հստակ ժամանակ, 
օրինակ՝ 20-30 րոպե: 

3. Հյուրերի սենյակների մաքրությունն ապահովելիս սահմանիր գործողությունների 
հստակ հերթականություն: Նախ բացիր պատուհանը և դուրս հանիր աղբը: 
Սենյակը մաքրիր վերևից ներքև՝ սկսելով առաստաղից, այնուհետ անցիր 
պատերին ու պատուհաններին, ավարտիր հատակով և անցիր լոգասենյակի 
մաքրությանը:      

4. Հանրային տարածքները նույնպես մաքրիր վերևից ներքև: Թույլ մի տուր 
հյուրերին քայլել թաց հատակի վրայով՝ օգտագործելով հատուկ նշաններ: 
Հյուրին տեսնելիս սիրալիր ժպտա և բարևիր նրան: 

5. Լոգասենյակները մաքրելիս շատ ուշադիր եղիր: Հյուրերը շատ զգայուն են 
հատկապես լոգասենյակների մաքրության նկատմամբ: Հիմնական 
դժգոհությունները վերաբերում են կեղտոտ հայելիներին, զուգարանակոնքին, 
լոգասենյակում առկա մազերին, զուգարանի թղթի բացակայությանը:        

6. Բնակվող հյուրերի սենյակների մաքրության (stay-over rooms) համար նույնպես 
կանոններ սահմանիր: Այս սենյակները պետք է թարմ և մաքուր տեսք ունենան, 
սակայն կարիք չկա ամեն օր փոխելու սպիտակեղենն ու սրբիչները: Օրինակ՝ 
կարող ես ընթացակարգ մշակել, որ դրանք փոխես յուրաքանչյուր 3-րդ օրը: 
Սակայն ճկուն եղիր և ըստ անհրաժեշտության կամ ըստ հյուրի պահանջի՝ 
փոխիր սրբիչները, անկողինը:  

7. Սենյակների բանալիների անվտանգությունը առանցքային դեր է խաղում 
հյուրատան համար: Մաքրության ընթացքում տնտեսական բաժնի 
աշխատակիցը պատասխանատու է սենյակների բանալիների, ինչպես նաև 
հյուրերի անձնական իրերի համար: Անհրաժեշտ է ապահովել վերջիններիս 
անվտանգությունը: 



54 
 

6.3.  Սննդի ապահովում 

Ինչպես արդեն նշել ենք, հյուրատները գիշերակացի հետ հյուրերին տրամադրում են 
նաև նախաճաշ, իսկ հավելյալ պահանջի դեպքում՝ նաև ճաշ ու ընթրիք: Հյուրերի 
սնունդն ապահովելիս գլխավորապես ուշադրություն դարձրու սննդի որակին, 
անվտանգությանը, ախորժալի տեսքին: 

Հյուրերի հետ միշտ համաձայնեցրու սննդակարգը: Նախաճաշը պատրաստելիս 
անպայման նախօրոք պարզիր մատուցման ժամը, վայրը և տեսականին: Ճշտիր՝ 
արդյո՞ք կա դիետիկ նախաճաշի անհրաժեշտություն, կամ  սննդամթերքի որոշ 
տեսակներ գուցե հակացուցվա՞ծ են հյուրին: Նմանատիպ ուշադրությունն 
անպայման կգնահատվի, և շատ հավանական է, որ նույն հյուրը հաջորդ անգամ  
դարձյալ այցելի քո հյուրատուն: 

Հյուրատանը սնունդ ապահովելիս առաջնորդվիր հետևյալ 3 քայլերով.  

1.  Ճաշասրահի նախապատրաստում  

 Նախապատրաստիր ճաշասրահը մինչև հյուրերի ժամանումը: 

 Սեղաններին տեղադրիր նախապես մշակված օրվա ճաշացանկը: 

2.  Ուտեստների մատուցում  

 Ժպտա և եղիր սիրալիր: 

 Ուշադիր եղիր հյուրերի պահանջներին: 

 Ներկայացրու ճաշացանկը և ուտեստների բաղադրությունը: 

3. Ճաշասրահի մաքրություն  

 Մաքրիր ճաշասրահը ճաշից հետո:  

 Նախապատրաստվիր հաջորդ ուտեստները մատուցելուն:  

Սննդի ապահովման տեսանկյունից հիմնական կարևորություն ունի թե՛ հիգիենայի 
կանոնների պահպանումը,  թե՛ համապատասխան պայմանների ապահովումը 
սննդի պատրաստման և պահպանման տարածքներում: Հյուրատանն ապահովիր 
սննդի պահպանման համար անհրաժեշտ համապատասխան սառցարանների 
առկայություն և հետևիր վերջիններիս աշխատանքային վիճակին: Քո կողմից 
մատուցված սնունդը պետք է միշտ պատրաստված լինի միայն թարմ մթերքից և 
սննդի պատրաստման համար նախատեսված հատուկ մաքուր տարածքում: 

Բացի դրանից՝ շատ կարևոր է, որ սննդի հետ աշխատող անձնակազմը հետևի 
հիգիենային: Ցանկալի է սահմանել կանոններ խոհանոցում աշխատող 
աշխատակիցների համար.  
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 Սահմանափակիր այլ անձանց մուտքը խոհանոց:  

 Հետևիր, որ աշխատելիս խոհարարները կրեն ձեռնոցներ և հատուկ 
գլխարկներ:  

 Ապահովիր անհրաժեշտ համազգեստի և կոշիկների առկայությունը: Թող 
դրանք նախատեսված լինեն միայն խոհանոցում աշխատելու համար: 

 Թույլ մի տուր, որ աշխատողները ծխեն խոհանոցում: 

 Մշտապես ապահովիր սննդի պատրաստման և պահպանման համար 
հատկացված տարածքների մաքրությունն ու անվտանգությունը: 

Սրանք և այլ կանոններ, որ կստեղծես քո հյուրատան համար, կօգնեն քեզ 
բարձրացնել մատուցվող ծառայությունների որակը և լավ համբավ ստեղծել, ինչի 
արդյունքում  հյուրատունդ կլինի մրցունակ:  

 

6.4.  Աշխատակազմի ընտրություն 

Հյուրատնային բիզնեսները մեծ մասամբ հիմնադրվում և կառավարվում են 
ընտանիքների կողմից: Այստեղ պարտականություններն էլ բաշխվում են 
համապատասխանաբար ընտանիքի անդամների միջև. մեկը կատարում է 
գնումները, մյուսը՝ սննդի կազմակերպումը, երրորդը՝ սպասարկումն ու մարքեթինգը: 
Սա տարածված երևույթ է: Սակայն մինչ որոշելը, թե արդյո՞ք քո և ընտանիքիդ 
ռեսուրսները բավարար են, թե ոչ, պետք է պատկերացնել աշխատանքների ծավալը, 
մասնավորապես. 

 Ինչքա՞ն են տևում ամենօրյա գնումները: 

 Ինչքա՞ն է տևում նախաճաշի պատրաստումը՝ նախապատրաստումից մինչև 
խոհանոցի կարգի բերում: 

 Ինչքա՞ն է տևում յուրաքանչյուր ննջասենյակի և լոգարանի մաքրության 
կազմակերպումը: 

 Ինչքա՞ն է տևում ամրագրումների իրականացումն ու վերահսկումը: 

 Կարիք կա՞, որ աշխատակիցը մշտապես ներկա գտնվի հյուրատանը: 

 Հատկապես ո՞ր աշխատանքների համար է դա հարկավոր:  

Այս գործերի հետ մեկտեղ կան նաև այլ բազմաթիվ  առանցքային աշխատանքներ: 
Եթե կարող ես ընտանիքի անդամների հետ միասին բաշխել  այդ ամենը միմյանց 
միջև ու շարունակել թարմ տեսքով և ժպիտը դեմքին հաղորդակցվել հյուրերի հետ, 
շատ լավ է: Բացասական պատասխանի դեպքում խորհուրդ է տրվում ընդունել 
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վարձու աշխատողների:  Հստակ որոշիր, թե հյուրատան ո՛ր աշխատանքներն եք 
ինքնուրույն կատարելու, իսկ որի համար՝ հավելյալ աշխատակից ներգրավելու: 

Աշխատակազմի ճիշտ ընտրությունը կարևոր է հյուրատան հաջողության համար: 
Բայց, միևնույն ժամանակ, դժվար է գտնել համապատասխան աշխատակիցների 
փոքր համայնքներում: Այստեղ հնարավոր է՝ հանդիպես այնպիսի խնդրի, ինչպիսին է 
աշխատանքի դիմողների քիչ քանակությունը: Ընդ որում, նրանք  հյուրատանն 
աշխատելու համար վերապատրաստումների կարիք գուցե ունենան:  Այս և մի շարք 
այլ խնդիրներ հաղթահարելու համար խորհուրդ է տրվում. 

 Չմոռանալ վերապատրաստումների կարևորության մասին: Եթե գտել ես 
այնպիսի աշխատակցի, որը հիմնականում համապատասխանում է քո 
պահանջներին, սակայն ունի ոլորտում աշխատելու փորձի բացակայություն, 
ապա դա հնարավոր է ինչ-որ կերպ լրացնել դասընթացների և 
վերապատրաստման միջոցով: Սկզբնական շրջանում դասընթացը կարելի է 
կազմակերպել սեփական ուժերով, ինչպես նաև օգտվել առցանց դասերի 
հնարավորությունից: 

 Ավելին վճարել փորձված աշխատողին: Երբեմն լիովին արդարացված է մի 
փոքր ավել վճարել փորձված և կազմակերպված աշխատակցին: 
Անպատասխանատու, անկազմակերպ աշխատակիցը կարող է շատ ավելի 
վնաս տալ քո բիզնեսին, քան պատկերացնում ես: 

 Եթե պատրաստվում ես աշխատանքի վերցնել քո ընկերներին կամ աշխատել 
ընտանիքիդ անդամների հետ միասին, համոզված եղիր, որ հասցրել եք 
քննարկել  նրանց սպասելիքները: Անկախ քեզ հետ ունեցած կապից՝ բոլոր 
աշխատակիցները պետք է հավասարապես ժամանակին ներկայանան 
աշխատանքի, հետևեն հյուրատան կանոններին և գործեն պրոֆեսիոնալ: 
Կարևոր է, որ կարողանաս միանման վերաբերմունք պահպանել բոլոր 
աշխատակիցների հանդեպ: 
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Գլուխ 7. ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ՀԱՐԿԵՐ 

Ուղեցույցի այս գլուխը կօգնի հասկանալ, թե ինչքանով է շահութաբեր լինելու քո 
ապագա հյուրատան գործունեությունը: Ֆինանսներն արդյունավետ կառավարելու 
համար պետք է հասկանալ, թե ինչքան են կազմում սկզբնական և գործառնական 
ծախսերը, ինչպես նաև ակնկալվող եկամուտը: Անհրաժեշտ քայլերն են. 

1. Սահմանել, թե ինչ չափի գումար է քեզ հարկավոր հյուրատան աշխատանքի 
մեկնարկի և սկզբնական ընթացքի համար: 

2.  Սահմանել գնային քաղաքականությունն ու կանխատեսել վաճառքները: 

3.  Հաշվարկել գործառնական՝ ներառյալ հաստատուն ու փոփոխուն ծախսերը: 

4.  Հասկանալ, թե որտեղից գտնել ներդրումներ: 

Նախատեսվող եկամուտը պետք է բավարար լինի գործառնական ծախսերը 
ծածկելու և որոշակի շահույթ ապահովելու համար: Այս դեպքում օգտակար է 
հաշվարկել ծախսածածկման կետը, որը կօգնի քեզ հասկանալ, թե ինչ 
քանակությամբ վաճառք պետք է ունենաս, որպեսզի կարողանաս ծածկել 
հիմնադրման ու հաստատուն ծախսերը:  

 

7.1.  Անհրաժեշտ ներդրումների և ծախսերի սահմանում 

Հասկանալու համար, թե ինչ ներդրումներ են քեզ անհրաժեշտ, որպեսզի սկսես 
սեփական գործդ,   կօգնի ստորև բերված աղյուսակը: Դրանում պետք է նշես գործը 
մեկնարկելու համար պարտադիր միջոցները և այն գումարը, որ դրանց 
ձեռքբերմանն է հարկավոր:  

 

Աղյուսակ 15 Ներդրման տեսակն ու նախատեսվող արժեքը 

 

Ներդրում Արժեք 

Տարածքի ձեռքբերում, վարձակալում, վերանորոգում, ներքին 
հարդարում 

 

Սարքավորումների, կահույքի և պարագաների ձեռքբերում ու 
տեղադրում 

 

Բիզնեսի գրանցման հետ կապված ծախսեր  
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Հեռահաղորդակցության (ինտերնետ, հեռախոս) ապահովում  

Մարքեթինգային միջոցառումների և գործողությունների 
իրականացում՝ մինչ բացումը (այցեքարտեր, թռուցիկներ և այլն) 

 

Չնախատեսված այլ ներդրումներ  

Ընդամենը` սկզբնական ներդրում  

Գործն սկսելուց հետո դրա մեջ մնալու ծախսերը պետք է վերլուծես երկու 
տեսանկյունից` հրատապ և ապագա: Այն պահից, երբ բացվեն հյուրատան դռները, 
հավանաբար եկամտի որոշակի մուտք կլինի: Վաճառքի ծավալների կանխատեսումը 
կախված կլինի քո շուկայի ուսումնասիրություններից (պահանջարկից): Աղյուսակ 
16-ը կօգնի պլանավորել մեկ ամսվա ընթացիկ ծախսերը: 

 

Աղյուսակ 16 Ծախսի տեսակն ու նախատեսվող ամսական գումարը 

 

Ծախս Գումար 

Կոմունալ ծախսեր (գազ, ջուր, էլեկտրականություն)  

Աշխատավարձ (հավելյալ աշխատակիցների առկայության 
դեպքում) 

 

Վարձակալություն (այլ հավելյալ տարածքների)  

Մարքեթինգ  

Անհրաժեշտ հումք, նյութեր (օրինակ՝ լվացնող միջոցներ, 
հիգիենայի պարագաներ և այլն) 

 

Տեխնիկական սպասարկում  

Հարկեր  

Այլ ծախսեր  

Ընդամենը  



59 
 

Այժմ բազմապատկիր Աղյուսակ 16-ի ընդհանուր գումարը երեքով (հաշվի առ նաև 
սեզոնայնությունը): Կստանաս այն թիվը, որն անհրաժեշտ կլինի առաջիկա երեք 
ամսվա ընթացիկ ծախսերը հոգալու համար: Առանձնացրու այդ գումարը նախքան 
գործն սկսելը և օգտագործիր միայն այն նպատակների համար, որոնք նշել ես 
աղյուսակում: Դա կապահովի սկզբնական ժամանակահատվածում  գործունեության 
սահուն ընթացքը:  

Գումարելով Աղյուսակ 15-ի և 16-ի (բազմապատկած երեքով) ընդհանուր 
արդյունքները` կստանաս սեփական բիզնեսդ սկսելու և առաջին 3 ամսվա 
ընթացքում այն աշխատեցնելու համար անհրաժեշտ դրամական միջոցների ծավալը: 

Քանի որ պատրաստվում ես սկսել սեփական բիզնես և ունես ֆինանսական 
սահմանափակ ռեսուրսներ, ապա ներդրում իրականացնելիս պետք է կանգ առնես 
առավել արդյունավետ տարբերակների վրա: Հնարավորինս ուսումնասիրիր այն 
ապրանքներն ու ծառայությունները, որոնք կան ոչ միայն տեղական, այլև դրսի 
շուկայում: Խորհուրդ հարցրու այլ ձեռներեցներից: 

Սրանից հետո ժամանակն է գնահատելու, թե որքա՞ն գումար ունես դու: Փորձիր 
հաշվարկել ու գնահատել այն բոլոր միջոցները (դրամական թե նյութական), որ ունես 
նախքան գործն սկսելը: Դրանք կարող են լինել քեզ մոտ եղած դրամը, 
խնայողությունները, անշարժ գույքը, մեքենան (դա բիզնեսում օգտագործելու 
հնարավորությունը) և այլն: 

Հիմա քեզ մոտ առկա ֆինանսական միջոցներից հանիր Աղյուսակ 15–ի և 16–ի 
(բազմապատկած երեքով) ընդհանուր գումարները. կստանաս այն թիվը, որն 
անհրաժեշտ է որպես լրացուցիչ ներդրում: Դա պետք է հայթայթես հնարավոր բոլոր 
միջոցներով: Հետագա գործունեությունն ապահովելու համար հարկավոր 
ֆինանսավորման չափը կորոշես` կախված ընկերության վաճառքի ծավալներից, 
սպասվող ծախսերից, դրամի մուտքերից ու ելքերից: 

 

7.2.  Որտեղի՞ց գտնել ներդրումներ և ներդրողներ 

Հյուրատնային բիզնեսն իր տեսակով համեմատաբար քիչ ներդրումներ պահանջող 
բիզնես է: Այնուամենայնիվ, բիզնես գաղափարի իրականացման համար գումար 
անհրաժեշտ է: Ներդրումներ հայթայթելու նպատակով պետք է օգտագործել մի շարք 
աղբյուրներ` սեփական կամ ընտանիքի խնայողությունները, վարկային և լիզինգային 
հնարավորություն, քրաուդֆանդինգ ու դրամաշնորհներ:  

Բնական է, որ բանկերն ու վարկային կազմակերպությունները (վարկատուներ) 
կարևոր դեր են խաղում փոքր ու միջին բիզնեսի ֆինանսավորման, աճի հարցում: 
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Սակայն նորաստեղծ ընկերությունների համար վարկատուները միշտ չէ, որ 
ֆինանսավորում են իրականացնում: Այստեղ աճում է ներդրում կատարող 
կազմակերպությունների դերը: Արդեն կատարված ներդրումային ֆինանսավորումը 
վարկ ստանալու համար կարող է լրացուցիչ առավելություն լինել, քանի որ 
վարկատուն ավելի պատրաստակամ է վարկեր տրամադրում այն բիզնեսներին, 
որոնք ունեն համապատասխան գրավի հնարավորություն (ցանկալի է՝ անշարժ 
գույքի տեսքով): Կողմնորոշվելու համար, թե որ աղբյուրից օգտվել, նախ գնահատի՛ր 
քո բիզնեսի հնարավորությունները՝ ստանալու այս կամ այն ֆինանսավորումը:  

Ահա՛ ներդրումներ ներգրավելու 6 հիմնական աղբյուր, որոնց անդրադառնալու ենք 
մանրամասնությամբ:  

 

Պատկեր 9 Ներդրումներ ներգրավելու աղբյուրները

 

  

 

1.  Սեփական միջոցների ներգրավում 

Երբ հաշվարկներից հետո հասկանում ես, որ գործիդ համար լրացուցիչ դրամական 
միջոցներ են հարկավոր, կարող ես ներդնել որոշակի գումար՝ քո սեփական կամ 
ընտանեկան պահուստից: Ճիշտ է, նման ներդրումները սովորաբար փոքր են լինում, 
սակայն չկան տոկոսներ, սպասարկման վճար, փաստաթղթային քաշքշուկ ու, 
վերադարձի ժամկետները չպահելու դեպքում, տույժ-տուգանքներ: 
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Առաջին հայացքից կարող է թվալ, թե ներդրման ռեսուրս ընդհանրապես չունես: 
Սակայն խորհուրդ եմ տալիս կատարել ակտիվների խոր և մանրամասն 
ցուցակագրում: Ունեցած ռեսուրսների շարքում են սեփական տունը, որտեղ 
ընդունելու ես հյուրերի, ավտոմեքենադ, որով դիմավորելու ես նրանց կամ 
տեղափոխելու սննդամթերքը, այն կահույքը, որը կդասավորես հյուրերի 
ննջարաններում և ընդհանուր սրահում: Ամեն դեպքում պետք է տարանջատես քո 
կամ ընտանիքիդ անձնական և բիզնես ծախսերը: 

2.  Վարկավորում 

Վարկատուն (բանկը, վարկային կազմակերպությունը կամ այլ ֆինանսական 
կառույց) տրամադրում է դրամական միջոցներ` ակնկալելով ապագայում հետ 
ստանալ ինչպես մայր գումարը, այնպես էլ գոյացող տոկոսները: Սկսնակ բիզնեսին 
վարկը հնարավորություն է տալիս գնելու ապրանքներ կամ ծառայություններ, 
վարձակալելու տարածքներ, ինչպես նաև վճարելու աշխատավարձ: Միաժամանակ, 
ստացված վարկն օգնում է մեծ ծախսերը բաշխել որոշակի ժամանակահատվածի 
մեջ:  

Բիզնես կամ առևտրային վարկերը տրամադրվում են անհատ ձեռնարկատերերին 
կամ իրավաբանական անձանց, որպեսզի վերջիններս իրականացնեն տնտեսական 
գործունեություն, այդ թվում՝ նաև ծառայությունների մատուցում, բիզնեսի 
ընդլայնում և զարգացում: Վարկ վերցնելիս պետք է հնարավորինս լավ 
պատկերացնես, թե ինչ նպատակների է այն ծառայելու: Դրանից կախված` կարող ես 
կողմնորոշվել՝ ինչ ժամկետով վարկ է քեզ անհրաժեշտ: Սովորաբար դրանք լինում են 
երկու տեսակի` 

 Կարճաժամկետ վարկեր  

Կարող ես կարճաժամկետ վարկ վերցնել, ենթադրենք, մինչև 360 օր ժամկետով՝ 
ֆինանսավորելու նախատեսված ընթացիկ ծախսերը (շրջանառու կապիտալը): 
Սովորաբար վարկատուներն ակնկալում են, որ կարճաժամկետ վարկերը հետ 
կվճարվեն մի քանի ամսվա վաճառքի հասույթից հետո:  

 Երկարաժամկետ վարկեր 

Երկարաժամկետ վարկավորման դեպքում տրամադրվող գումարը քեզնից հետ 
կպահանջվի բավականին երկար ժամանակի ընթացքում: Որոշ վարկատուներ 
բաժանում են վարկերը երկու տեսակի՝ միջին տևողության երկարաժամկետ (1-5 
տարի) և երկարաժամկետ վարկ (5 և ավելի տարիների համար): Այսպիսի  
վարկերը սովորաբար նպատակաուղղված են կապիտալ շինարարությանը, 
սարքավորումներ, այլ հիմնական միջոցներ ձեռք բերելուն: 
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Վարկ վերցնելիս փորձիր ստանալ այն տոկոսադրույքի և ժամանակահատվածի 
տեսանկյունից  քեզ համար առավել շահավետ պայմաններով: 

Եթե վստահ ես, որ անհրաժեշտ է վարկավորում ստանալ որևէ վարկատուից, քո 
հաջորդ քայլն է որոշել, թե ում դիմես վարկավորման համար: Այս որոշումը պետք է 
կայացնել` ելնելով Հայաստանում առկա ֆինանսական աղբյուրներից և այդ 
հաստատությունների ուսումնասիրությունից: Որոնումների միջոցով ծանոթացիր, թե 
ինչ տեսակի վարկեր են առաջարկում վարկատուները: Կատարիր համեմատություն, 
որպեսզի ընտրես քեզ համար լավագույն տարբերակը՝ ի թիվս տրամադրվող 
պայմանների, հատկապես հետևյալ մասերով. 

 Որքա՞ն են վարկի դիմաց առաջարկվող անվանական տոկոսադրույքը, 
տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը: 

 Ի՞նչ ծախսեր կան, որ չեն ընդգրկվում տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի 
մեջ: 

 Վարկի տոկոսադրույքը կիրառվում է մայր գումարի՞, թե՞ նվազող մնացորդի 
նկատմամբ: 

 Ի՞նչ եղանակով է վարկը մարվելու (վարկի տևողության ընթացքո՞ւմ, թե՞ 
ժամկետի ավարտին): 

 Ինչպիսի՞ն է վարկը մարելու գրաֆիկը: 

 Ի՞նչ ժամկետում պետք է մարվի վարկը: 

 Վարկային հայտը քննարկելու ի՞նչ ժամկետներ են գործում, արդյո՞ք առկա է 
գրավի պահանջ, որո՞նք են գրավի պայմանները: 

 Ի՞նչ եղանակով է տրամադրվում վարկը (կանխիկ, անկանխիկ): 

 Ո՞րն է վարկի տրամադրման արժույթը (ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար և այլ): 

 Ի՞նչ տույժեր են կիրառվում վարկային պայմանագրի պայմանները խախտելու 
և կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում և այլն: 

Այս ամենը ծանրութեթև անելիս հաշվի՛ առ բոլոր ռիսկերը: Եվ հիշիր, որ պետք է 
հնարավորինս խուսափել անհատական սպառողական վարկեր վերցնելուց: Դրանց 
շատ սկսնակ ձեռներեցներ են դիմում, քանի որ բիզնես վարկերը նրանց համար 
հասանելի չեն: Հետևաբար պետք է հաշվարկվեն բոլոր ռիսկերը, քանի որ սրանք 
բավականին թանկ միջոցներ են:  
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3.  Լիզինգ 

Ի՞նչ է լիզինգը և ինչպե՞ս է գործում: Լիզինգը գույքային և ֆինանսական 
հարաբերությունների համակարգ է: Այն գործում է հետևյալ տրամաբանությամբ. 
Գույքը ձեռք է բերվում լիզինգատուի կողմից և որոշակի վճարի դիմաց հանձնվում 
լիզինգառուին՝ սեփականության, ժամանակավոր տիրապետման և օգտագործման 
իրավունքով վերցնելու նպատակով: Դասական լիզինգը եռակողմ հարաբերություն է 
լիզինգատուի, լիզինգառուի և գույքի մատակարարի միջև: 

Պատկերացրու, որ հյուրատան համար քեզ անհրաժեշտ է արևային էներգիայի 
պանելներ կամ նոր օդորակիչներ գնել բոլոր ննջարանների համար: Սակայն այս 
պահին համապատասխան դրամական միջոցներ ձեռքիդ տակ չկան: Որպես խնդրի 
լուծման տարբերակ՝ կարող ես օգտագործել 2 ֆինանսական գործիք. վարկավորում 
և լիզինգ: Վարկավորման պարագայում ամեն ինչ պարզ է: Իսկ ի՞նչ գործնական 
լուծում է տալիս լիզինգը: 

Այս դեպքում ընտրում ես լիզինգատու ընկերությանը և պարզապես հայտնում նրան, 
թե կոնկրետ ինչ ապրանքանիշի և մոդելի օդորակիչներ կամ ինչ հզորության 
արևային էներգիայի պանելներ ես ուզում ունենալ, և ո՛ր մատակարարից: Այնուհետ 
լիզինգատու ընկերությունը գնում է այդ ապրանքը քո նշած ընկերությունից և 
հանձնում քեզ՝ ժամանակավոր տիրապետման և օգտագործման համար: Սրա 
դիմաց լիզինգատուն սահմանում է. 

 ֆիքսված վճարներ, 

 վճարման ժամկետներ, 

 այլ պայմաններ: 

Այս դեպքում ապրանքի սեփականատերը լիզինգատու ընկերությունն է, իսկ քեզ 
փոխանցվում են սեփականության հետ կապված բոլոր ռիսկերն ու հասույթները: 
Գումարն ամբողջությամբ վճարելուց հետո տվյալ ապրանքը, ըստ պայմանագրի, 
կա՛մ դառնում է քո սեփականությունը, կա՛մ վերադարձվում լիզինգատուի 
տնօրինությանը: Սույն կետը պետք է նախապես սահմանել պայմանագրով: 

Լիզինգի առավելություններից օգտվելու և ռիսկերից խուսափելու համար խորհուրդ է 
տրվում մինչև լիզինգային գործարք իրականացնելը հստակ ձևակերպել՝ ինչի համար 
ես ուզում սարքավորում ձեռք բերել: Փորձիր կանխատեսել՝ կծառայի՞ արդյոք այն իր 
նպատակին: Իրականացրու բյուջեի պլանավորում, այսինքն՝ սահմանիր այն 
առավելագույն գումարը, որ կարող ես տրամադրել որպես լիզինգավճար: 
Ուսումնասիրիր շուկան: Ծանոթացիր լիզինգ տրամադրող կազմակերպություններին 
և նրանց առաջարկած պայմաններին, մասնավորապես.  
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 Որքա՞ն է լիզինգի անվանական տոկոսադրույքը, տարեկան փաստացի 
տոկոսադրույքը: 

 Որքա՞ն է լիզինգի պայմանագրի ժամկետը: 

 Որքա՞ն է գույքի արժեքից գանձվող կանխավճարը: 

 Ինչպիսի՞ն է լիզինգի վճարների գրաֆիկը՝ ըստ ամսաթվերի: 

 Որքա՞ն ժամանակում գույքը կառաքվի քեզ: 

 Ի՞նչ արժույթով է լիզինգի պայմանագիրը:  

 Ի՞նչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ լիզինգի համար: 

 Արդյո՞ք պետք է լիզինգի առարկան ապահովագրել: 

 Գույքի ընտրությունը դո՞ւ ես կատարում, թե՞ լիզինգային ընկերությունը: 

 Երբվանի՞ց է սկսվում լիզինգի պայմանագրով սահմանված 
պարտավորությունների վճարումը: 

4.  Քրաուդֆանդինգ. բիզնեսի ֆինանսավորում՝ ժողովրդի միջոցով 

Քրաուդֆանդինգը գաղափարի իրականացման համար ֆինանսներ հավաքելու 
միջոց է, որը, որպես կանոն, իրականացվում է համացանցով՝ հատուկ առցանց 
հարթակներում: Քրաուդֆանդինգի առցանց հարթակներն իրենց հերթին գրավում 
են մարդկանց, որոնք ցանկանում են ներդրում կատարել հաջող բիզնեսի մեջ: 
Ստարտափներն էլ, ունենալով նոր բիզնես գաղափար, ներկայացնում են այն 
հանրությանը՝ սահմանելով նպատակային գումար, որի հավաքման դեպքում նրանց 
պրոդուկտն իրականություն կդառնա: 

Ֆոնդերի ներգրավման այս տարբերակում մարդիկ իրենց կամքով գումար են տալիս 
այլ մարդկանց գաղափարների իրականացման համար՝ երբեմն դրա դիմաց 
ստանալով ապրանք/ծառայություն կամ ընկերության բաժնեմաս: Առաջին 
հայացքից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում լայն տարածում գտած 
ֆինանսավորման այս ձևը վերջին ժամանակներս կիրառվում է նաև 
հյուրընկալության ու զբոսաշրջության ոլորտում: Հետաքրքիր, տարբերվող 
հյուրատան գաղափարի շուրջ կարող են համախմբվել աշխարհի տարբեր կողմերում 
ապրող մարդիկ և գնել այն, ինչը դեռևս գոյություն չունի: Զբոսաշրջության ոլորտում 
քրաուդֆանդինգի հաջողված օրինակ է Տավուշի մարզի Ենոքավան գյուղում 
գտնվող «Յելլ էքստրիմ պարկի» արշավը: Indiegogo.com կայքի միջոցով, որը 
նախատեսված է հենց քրաուդֆանդինգ արշավներ իրականացնելու համար, «Յելլը» 
կարճ ժամանակում 22,905 ԱՄՆ դոլար կարողացավ հավաքել, որպեսզի կառուցի 
աշխարհի ամենաերկար զիփլայնը: 
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Քրաուդֆանդինգային արշավ սկսելու համար պետք է անցնել հետևյալ քայլերով. 

1. Մշակիր տեքստ (անգլերենով), որը կարտահայտի քո պատմությունը: Սկսիր 
գաղափարի նկարագրությունից՝ հետաքրքիր ներկայացնելով, թե ինչպես այն 
ծագեց քո և ընտանիքիդ անդամների մեջ: Եթե կա նախապատմություն՝ 
կապված, օրինակ, սեփական տան պատմության կամ այնտեղ ապրող 
սերունդների հետ, կարելի է դա ևս ներկայացնել գրավիչ կերպով: Այստեղ 
պետք է տաս հստակ պատասխան այն հարցին, թե ինչու ես հյուրատուն 
բացելիս ակնկալում մարդկանց աջակցությունը, և ինչ կտա դա քեզ: 

2. Պատրաստիր լուսանկարներ կամ հնարավորության դեպքում տեսանյութ, 
որտեղ կերևան սեփական տան և այգու հնարավորությունները դրական 
տեսանկյունից, նաև վերանորոգման/ վերակառուցման կարիք ունեցող 
հատվածները: Նաև կարելի է ստեղծագործ կերպով լուսանկարներում ցույց 
տալ, թե ովքեր են լինելու գաղափարն իրականացնողները՝ նախաձեռնողն ու 
ընտանիքի անդամները: Սա կարելի է անել սեփական ուժերով կամ ընկերների 
օգնությամբ: 

3. Սահմանիր նպատակներդ, թե ինչ չափի գումար ես ուզում հավաքել: Եթե 
նպատակդ է կուտակել 5,000 ԱՄՆ դոլար, իսկ «գիշերակաց+նախաճաշ» 
փաթեթի արժեքն է 10,000 ՀՀ դրամ, ապա ամենաքիչը 242 ապագա այցելու 
պետք է ներդրում կատարի քո ապագա բիզնեսում: 

4. Գրանցվիր համապատասխան հարթակներում: Քրաուդֆանդինգի երկու 
ամենահայտնի հարթակներն են www.kickstarter.com-ը և www.indiegogo.com-ը:  

5. Սկսիր արշավը: Էջ բացիր դրանցից մեկում, լրացրու տվյալներդ և մեկնարկիր 
արշավը՝ հետևելով կայքի կանոններին: Պետք է նաև սպասել, որ կայքը 
հաստատի քո արշավը, քանի որ ոչ բոլոր «պատմություններին» է նման 
հնարավորություն տրվում: Պատրաստ եղիր նաև ըստ կայքի պահանջի 
կատարել որոշ փոփոխություններ՝ կապված պատմության, լուսանկարների և 
դրված նպատակների հետ: 

6. Տարածիր բոլոր հնարավոր միջոցներով: Արշավի հղումը տարածիր 
սոցիալական ցանցերում և հնարավոր այլ հարթակներում: Խնդրիր, որ դա 
անեն նաև քո ընկերները, ծանոթները, ոլորտի այլ կարևոր մարդիկ: Նաև 
առաջարկիր տեղական ԶԼՄ-ներին տարածել արշավի մասին 
տեղեկատվությունը՝ հարցազրույցի կամ այլ հետաքրքիր ձևաչափով: Կարելի է 
նաև պատմությունը թարգմանել ուրիշ լեզուներով (ռուսերեն, անգլերեն), 
որպեսզի հավակնի միջազգային լրատվամիջոցներով տարածվելու:  
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Այսպիսով, քրաուդֆանդինգի շնորհիվ ներդրողների դերում հանդես են գալիս ոչ 
միայն ընտանիքը, գործարարները, վարկատու ընկերությունները և վենչուրային 
կապիտալիստները, այլև ապագա սպառողները: 

5.  Դրամաշնորհային ծրագրեր 

Ի՞նչ է դրամաշնորհը, և ովքե՞ր կարող են դիմել դրամաշնորհային ծրագրերի:  
Դրամաշնորհ կարող են ստանալ ոչ միայն հասարակական կազմակերպությունները, 
այլ նաև ձեռնարկատիրությամբ զբաղվող ընկերություններն ու անհատները, իսկ 
ֆինանսավորման աղբյուր կարող են լինել պետական կամ միջազգային կառույցները, 
տնտեսության զարգացմամբ զբաղվող հասարակական կազմակերպությունները: 
Այս ամենը, իհարկե, ունի իր կոնկրետ նախապայմանները: Ֆինանսների 
հայթայթման տվյալ միջոցը հիանալի հնարավորություն է բիզնես գործունեությունն 
ինչպես սկսելու, այնպես էլ ընդլայնելու համար, ընդ որում՝ առանց գումարների 
վերադարձման պարտավորության: Սակայն կա հստակ պարտականություն այն 
մասին, որ իրականացվելու են ծրագրում սահմանված բոլոր գործողությունները, և 
բոլոր արդյունքները հասանելի են լինելու: 

Անհատույց սուբսիդավորումը կարող է լինել ինչպես գումարի, այնպես էլ 
սարքավորումների, ավտոմատացված համակարգի կամ խորհրդատվության 
տեսքով: Սովորաբար դրամաշնորհ ստացողն ու նրա ծրագիրն անցնում են 
բավականին խիստ քննություն՝ նախապես սահմանված չափանիշների և 
գործընթացների համաձայն: 

Հայաստանում կա նման կառույցների մի քանի խումբ. 

 

Աղյուսակ 17 Աջակցող կառույցները՝ ըստ խմբերի

 

Պետական 
ֆինանսավորման 
ծրագրեր 

 «Զբաղվածության պետական գործակալություն» 

Միջազգային և պետական 
կառույցների կողմից 
համատեղ 
ֆինանսավորման 
ծրագրեր 

 «Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման 
ազգային կենտրոն» (ՓՄՁ ԶԱԿ) 

Տեղական 
հիմնադրամների և  
ՀԿ-ների ծրագրեր՝ 

 «Ջինիշյան» հիշատակի հիմնադրամ 

 «Առաքելություն Հայաստան» բարեգործական 
հասարակական կազմակերպություն 
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ֆինանսավորված 
միջազգային զարգացման 
գործակալությունների 
կողմից  

 «Վորլդ Վիժն Հայաստան» զարգացման եվ 
բարեգործական միջազգային կազմակերպություն 
(World Vision Armenia) 

 «ՕքսԵՋեն» երիտասարդության և կանանց 
իրավունքների պաշտպանության հիմնադրամ 
(OxYGen) 

 «Հայ օգնության ֆոնդ» (ՀՕՖ) 

Միջազգային 
ֆինանսավորման 
կառույցներ 

 

 «Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական 
Բանկի Խորhրդատվություն փոքր բիզնեսներին» 
(EBRD ASB) 

 «Ասիական զարգացման բանկ» (ADB) 

 «ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակ» (UN Armenia) 

 «ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գրասենյակ» 
(USAID) 

 «Ավստրիական զարգացման գործակալություն» 
(ADA) 

 «Համաշխարհային բանկ» (WB) 

 «Գերմանիայի միջազգային համագործակցության 
ընկերություն» (GIZ) 

 «Ճապոնիայի միջազգային համագործակցության 
գործակալություն» (JICA) 

 «Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության 
գործակալություն Հայաստանում» (SDA) 

 «Հայաստանում  Եվրոպական միության 
պատվիրակություն» (EU in Armenia)  

 

7.3.  Ինքնարժեք և ծախսածածկում 

Ինքնարժեքը ներառում է այն բոլոր ծախսերը5, որոնք կատարվում են մեկ միավոր 
ծառայություն «թողարկելու» համար (օրինակ՝ հումքի և նյութերի ծախսը,  
աշխատավարձերը, հիմնական միջոցների մաշվածությունը, կոմունալ վճարումները 
(էլեկտրականություն, գազ, ջուր)): 

Ծախսերը լինում են հաստատուն և փոփոխուն: 

                                                            
5  Մասնագիտական գրականության մեջ կարելի է հանդիպել նաև «ծախսում» եզրույթին: 
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Հաստատուն (անուղղակի) են այն ծախսերը, որոնք ծառայությունների ծավալի 
փոփոխությանը զուգահեռ մնում են անփոփոխ: Անկախ նրանից, թե քանի հյուր 
կընդունես, միևնույնն է, ընդունարանի աշխատակցի աշխատավարձը չի փոխվի: 
Հյուրատան այլ տեսակի հաստատուն ծախսերի տեսակներն են. 

 մարքեթինգ, 

 հաշվապահություն, 

 աշխատավարձ` կախված բիզնեսի տեսակից, 

 գրենական և այլ պարագաներ, 

 հեռախոս, 

 տեխնիկական սպասարկում, 

 հարկային պարտավորություններ: 

Փոփոխուն (ուղղակի) են ծախսերը, որոնք մատուցված ծառայությունների ծավալի 
փոփոխությանը զուգահեռ՝ նույնը չեն մնում: Եթե մեկ նախաճաշ տրամադրելու 
համար պահանջվում է երկու կտոր հաց ու մեկ բաժակ հյութ, ապա նմանատիպ 
երկուսի համար կպահանջվի չորս կտոր հաց և 2 բաժակ հյութ: Փոփոխուն ծախսերն 
ի հայտ են գալիս միայն այն ժամանակ, երբ հյուրատունն ունենում է այցելու: Այս 
տեսակի ծախսերի մեջ են մտնում. 

 սնունդ, 

 կոմունալ վճարումներ, 

 տրանսպորտ, 

 մաքրություն, 

 խնամքի միջոցներ (օճառ, շամպուն): 

Փոփոխուն և հաստատուն ծախսերը հաշվելու շնորհիվ կարելի է հաշվարկել մեկ 
սենյակի ինքնարժեքը, որին ավելացնելով մարժան՝ կստացվի սենյակի վաճառքի 
գինը:  

 
Աղյուսակ 18 Փոփոխուն եւ հաստատուն ծախսերի բաշխումը 

մեկ սենյակի/տեղի հաշվով (օրինակ) 
 

Ծախսի 
տեսակ 

Ծախսի օրինակ Գործողություն 

Փոփոխուն 
(ուղղակի) 

Սենյակի մաքրություն, 
աշխատավարձ, նյութեր 
և այլն: 

Ամսական կտրվածքով հաշվարկիր 
բոլոր ուղղակի ծախսերի գումարը:  
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Հաստատուն 
(անուղղակի) 

Վարձակալություն, 
վաճառք և մարքեթինգ, 
անվտանգություն, 
վարկի մարում և այլն: 

Ամսական կտրվածքով հաշվարկիր 
բոլոր անուղղակի ծախսերի գումարը:  

Ընդհանուր 
Ուղղակի + անուղղակի 
ծախսեր: 

Ուղղակի  և անուղղակի ծախսերը 
գումարելով՝ կստանաս ընդհանուր 
ամսական ծախսերը:  

Մեկ 
սենյակի/տեղի 
հաշվով ծախս 

- 

Բաժանելով ընդհանուր ամսական 
ծախսերը սենյակների/ տեղերի թվին՝ 
կստանաս մեկ սենյակի/ տեղի ծախսը 
(գիշերակաց + նախաճաշ):   

Ծախսածածկումը նշանակում է, որ ո՛չ շահույթ ունես, ո՛չ վնաս:  Սա այն կետն է, երբ 
ստացված եկամտի և կատարված բոլոր ծախսերի տարբերությունը զրո է: Իսկ 
վաճառքի այն մակարդակը, որտեղ դա տեղի է ունենում, կոչվում է ծախսածածկման 
կետ: Այսինքն, ցույց է տալիս վաճառքի այն մակարդակը, որ պետք է ապահովել 
վնասից խուսափելու համար: 

Ծախսածածկման կետը բավականին հեշտ է հասկանալ հետևյալ հավասարման 
միջոցով: 

 

Օրինակ՝ հյուրատունն ունի գիշերակաց+նախաճաշի ամրագրումներ կորպորատիվ 
հաճախորդի կողմից: Մեկ միավոր ծառայության մատուցման գինը կազմում է 
13,000 ՀՀ դրամ, նույն մեկ միավորի համար փոփոխուն ծախսը 5,000 ՀՀ դրամ է, 
իսկ արտադրանքի ամբողջ ծավալի հաստատուն ծախսերը՝ 200,000: Որքա՞ն պետք 
է հյուրատունը ծառայություն մատուցի, որպեսզի սկսի եկամուտ ստանալ: 

Եթե օգտվենք վերը նշված բանաձևից, ապա. 

X * (13,000 - 5,000) - 200,000 = 0 

X * (13,000 - 5,000) = 200,000 

X = 200,000 / 8,000 
X = 25 



70 
 

Այսինքն, հյուրատունը պետք է մատուցի 25 հատ գիշերակաց+նախաճաշ 
ծառայություն (օրինակ՝ 5 հոգի՝ 5-ական օրով), որպեսզի հասնի ծախսածածկման 
կետի, այսինքն՝ ծածկի բոլոր ծախսերը: Միայն 25 միավոր ծառայությունից ավելի 
մատուցելու դեպքում նա կստանա շահույթ: Պատկեր 10-ում ներկայացված է 
ծախսածածկման գծանկարը. 

 
Պատկեր 10 Ծախսածածկման կետ

 

 

 

7.4.  Կանխատեսում և բյուջետավորում 

Ֆինանսական կանխատեսումն ու պլանավորումը կօգնեն հասնել նպատակներիդ և 
տանել բիզնեսն ուզածդ ուղղությամբ: Բայց դրա համար պետք է հստակ 
պատկերացում կազմես հյուրատան գործունեության մասին և իրական 
ենթադրությունների հիման վրա կառուցես ֆինանսական կանխատեսումները: Եթե 
կարճ՝ ֆինանսական կանխատեսումը գնահատում է բիզնեսիդ ապագա 
եկամուտներն ու ծախսերը:  

Ինչ վերաբերում է բյուջեներին, դրանք պետք է ամբողջական տեղեկատվություն 
պարունակեն ֆինանսական այնպիսի տվյալների մասին, ինչպիսիք են հասույթը 
(ծառայության վաճառքից ստացված գումար), վաճառքի, գործառնական ծախսերը, 
կապիտալ ներդրումները և այլն: 
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Բյուջետավորումը ներառում է. 

 Սենյակների գների սահմանում: 

 Տարբեր ծառայություններից հասույթի վերահսկում (գիշերակաց, սնունդ, այլ 
ծառայություններ): 

 Հասույթի և ծախսերի համեմատություն՝ ուղղված ծախսերի կրճատմանը և 
հասույթի բարձրացմանը:  

 Գործառնական ծախսերի բացահայտում (օրինակ՝ մատուցվող 
ծառայությունների ինքնարժեք, ինտերնետային պորտալների միջնորդավճար, 
կոմունալ ծախսեր, ինտերնետ կապի վճար և այլն):  

Հյուրատան գործունեությունը վերահսկելու համար նույնպես անհրաժեշտ է 
նախապես կազմել բյուջե, որը կօգնի պլանավորել գալիք դրամական հոսքերը. 

 

Աղյուսակ 19 Հյուրատան դրամական հոսքերի կանխատեսում 

 

 Փետրվար Մարտ Ապրիլ 

Զբաղվածություն (%)   (1)    

Սենյակ/ գիշեր (Room nights)   (2)    

Սենյակի միջին գին   (3)    

Ընդհանուր հասույթ  
(4) = (1) * (2) * (3) 

   

Սննդի վաճառքից հասույթ   (5)    

Այլ ծառայություններից հասույթ   (6)    

Ընդհանուր հասույթ  (7) = (4) + (5) + (6)    

Փոփոխուն (ուղղակի) ծախսեր   (8)    

Հաստատուն (անուղղակի) 
 ծախսեր   (9) 

   

Ընդհանուր ծախսեր   (10) = (8) + (9)      

Շահույթ/ Կորուստ   (11) = (7) - (10)    
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Սովորաբար հյուրատների զբաղվածությունը գործունեության առաջին տարում 
կազմում է 10-25%: Արդյունավետ մարքեթինգային և վաճառքի միջոցառումների 
շնորհիվ զբաղվածությունը յուրաքանչյուր տարի կարող է աճել 10-15%-ով: 

 

7.5.  Հարկեր և հարկային համակարգեր 

Հյուրատնային ծառայությունները համարվում են ձեռնարկատիրական 
գործունեություն, այդ իսկ պատճառով կարգավորվում են այդ պահին գործող 
հարկային օրենսդրությամբ: Համաձայն 2018 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ 
մտած ՀՀ հարկային օրենսգրքի6՝ Հայաստանում գործող հյուրատները 
հնարավորություն ունեն ընտրելու հարկման ընդհանուր և հատուկ համակարգեր: 
Հատուկ համակարգերի շարքին են դասվում ընտանեկան ձեռնարկատիրության և  
շրջանառության հարկի շրջանակներում գործունեություն վարող անհատ 
ձեռնարկատերերն ու առևտրային կազմակերպությունները, իսկ հարկման 
ընդհանուր համակարգի շարքին՝ ավելացված արժեքի և (կամ) շահութահարկի 
դաշտում գործող անհատ ձեռնարկատերերն ու առևտրային 
կազմակերպությունները:7 

Անդրադառնանք յուրաքանչյուրին առանձին-առանձին: 

Ընտանեկան ձեռնարկատիրություն: Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսգրքի՝ 
ընտանեկան ձեռնարկատիրություն է համարվում ձեռնարկատիրական եկամուտ 
ստանալու նպատակով ընտանիքի մեկից ավելի անդամների կողմից համատեղ 
իրականացվող գործունեությունը: 

Ընտանիքի անդամներ են համարվում ծնողը, ամուսինը, զավակը, եղբայրը, քույրը: 
Ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ կարող է համարվել այն ռեզիդենտ 
առևտրային կազմակերպությունը և անհատ ձեռնարկատերը, որի՝ նախորդ 
հարկային տարվա ընթացքում գործունեության բոլոր տեսակների մասով իրացման 
շրջանառությունը չի գերազանցել 18 միլիոն դրամը: 

Ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտներ են համարվում8 այն ռեզիդենտ 
առևտրային կազմակերպությունները և անհատ ձեռնարկատերերը, որոնք մինչև 

                                                            
6   ՀՀ հարկային օրենսգիրք (ընդունվել է 2016 թ-ի հոկտեմբերի 4-ին և ուժի մեջ է մտել 2018թ. 
հունվարի 1-ից): 

7   ՀՀ հարկային օրենսգիրք, Հոդված 8, Հարկման համակարգեր:  
8   Ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտները պետք է բավարարեն ՀՀ հարկային 
օրենսգրքի 267-րդ հոդվածի 2-4-րդ կետերով սահմանված պայմանները  
(բացառությամբ 5-րդ կետով սահմանված դեպքերի): 
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տվյալ հարկային տարվա փետրվարի 20-ը ներառյալ՝ հարկային մարմին են 
ներկայացրել հարկային մարմնի հաստատած ձևով.  

 ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվելու վերաբերյալ 
հայտարարություն, 

 ընտանեկան ձեռնարկատիրությունում ներգրավված անձանց` ընտանիքի 
անդամ լինելը հիմնավորող համապատասխան փաստաթղթեր: 

Օրենսգրքով սահմանված` ընտանեկան ձեռնարկատիրության մեջ ներգրավված 
վարձու աշխատողներին ընտանեկան ձեռնարկատիրության մասով՝  
հարկային գործակալի կողմից վճարվող (հաշվարկվող) հարկվող եկամուտներից 
յուրաքանչյուր վարձու աշխատողի համար ամսական հինգ հազար դրամի չափով 
եկամտային հարկի գումարները հաշվարկվում և պետական բյուջե են վճարվում 
մինչև եկամուտների վճարման (հաշվարկման) ամսվան հաջորդող ամսվա 20-ը 
ներառյալ:  

Շրջանառության հարկ:9 Շրջանառության հարկի համակարգում կարող են գործել 
այն հյուրատները, որոնց սեփականատերերը  հարկային մարմիններում գրանցված 
են որպես անհատ ձեռնարկատեր կամ գրանցել են առևտրային կազմակերպություն: 
Իսկ նախորդ հարկային տարվա ընթացքում գործունեության բոլոր տեսակների 
մասով իրացման շրջանառությունը չպետք է գերազանցի 58.35 միլիոն դրամը։ 
Շրջանառության հարկի  համակարգում գործունեություն ծավալելու նպատակով 
անհրաժեշտ է մինչև տվյալ հարկային տարվա փետրվարի 20-ը ներառյալ՝ հարկային 
մարմին ներկայացնել հարկային մարմնի հաստատած ձևով` շրջանառության հարկ 
վճարող համարվելու վերաբերյալ հայտարարություն. 

Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսգրքի՝ այս հարկատեսակի դեպքում «այլ 
գործունեության տեսակներից եկամուտները» հարկվում են 5% դրույքաչափով: 

Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսգրքի Հոդված 150-ի՝ վարձու աշխատողների 
եկամտահարկը հաշվարկվում և վճարվում է օրենքով նախատեսված ընդհանուր 
կարգով՝ ամսական դրույքաչափերի հետևյալ սանդղակով. 

  

 

 

 

 

                                                            
9  ՀՀ հարկային օրենսգիրք, Հոդված 254: 
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Աղյուսակ 20 Եկամտային հարկի դրույքաչափերը

 

Հարկման բազայի10 ամսական 
մեծությունը 

Եկամտային հարկի դրույքաչափը 

մինչև 150,000 դրամը ներառյալ 23 տոկոս 

150,000-ից մինչև 2,000,000 
դրամը ներառյալ 

34,500 դրամ՝ գումարած 150,000 դրամը 
գերազանցող գումարի 28 տոկոսը 

2,000,000-ից ավելի դրամ 
552,500 դրամ՝ գումարած 2,000,000 դրամը 
գերազանցող գումարի 36 տոկոսը 

 Պետք է նաև հաշվի առնել, որ Օրենսգրքի 150-րդ հոդվածի 8-րդ կետի համաձայն՝ 
ՀՀ քաղաքացիների ստացած շահաբաժինների մասով եկամտային հարկը 
հաշվարկվում է հինգ տոկոս դրույքաչափով: 

Ավելացված արժեքի հարկ11 և շահութահարկ12: Ավելացված արժեքի հարկ 
վճարողներ են համարվում Օրենսգրքին համապատասխան հարկային մարմնում 
որպես ԱԱՀ վճարող հաշվառված կազմակերպությունները, անհատ 
ձեռնարկատերերը՝ տվյալ հարկային տարվա հունվարի 1-ից մինչև տվյալ հարկային 
տարվա ավարտը, եթե հարկ վճարողը տվյալ հարկային տարվա հունվարի 1-ի 
դրությամբ, Օրենսգրքի համաձայն, չի կարող համարվել շրջանառության հարկ 
վճարող կամ Օրենսգրքով սահմանված ժամկետում հարկային մարմին չի 
ներկայացրել հարկային մարմնի հաստատած ձևով՝ շրջանառության հարկ վճարող 
համարվելու և հարկային մարմնի հաստատած ձևով՝ ընտանեկան 
ձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվելու վերաբերյալ հայտարարություն: 

Օրենսգրքով սահմանված՝ ԱԱՀ-ով հարկման օբյեկտ համարվող գործարքների ու 
գործառնությունների հարկման բազայի նկատմամբ ԱԱՀ-ն հաշվարկվում է 20 տոկոս 
դրույքաչափով՝ բացառությամբ Օրենսգրքի 64-րդ և 65-րդ հոդվածներով 
սահմանված գործարքների ու գործառնությունների: 

Ապրանքի մատակարարման, աշխատանքի կատարման կամ ծառայության 
մատուցման դիմաց ԱԱՀ-ի գումարը ներառող հատուցման գումարի մեջ ԱԱՀ-ի 

                                                            
10  Հարկման բազան հարկման օբյեկտի արժեքային, ֆիզիկական կամ այլ բնութագիրն է: 

Յուրաքանչյուր հարկի համար սահմանվում է հարկման առանձին բազա և դրա 
հաշվարկման կարգը: 

11  ՀՀ հարկային օրենսգիրք, Գլուխ 11: 
12  ՀՀ հարկային օրենսգիրք, Գլուխ 21: 
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գումարը որոշվում է 16.67 տոկոս դրույքաչափի հաշվարկային մեծությամբ՝ 
բացառությամբ Օրենսգրքով սահմանված դեպքերի:13 

Իսկ հարկման բազայի նկատմամբ շահութահարկը հաշվարկվում է 20 տոկոս 
դրույքաչափով: 

Հարկային դաշտի ընտրություն: Ներկայացված վերոնշյալ տեղեկատվությունը 
կօգնի քեզ հասկանալ, թե ինչպիսի առանձնահատկություններ ունեն տարբեր 
հարկային համակարգերում գործելու եղանակները: 

Սակայն պետք է նշել, որ այս ուղեցույցը մշակվել է 2018թ.-ի առաջին եռամսյակում, և 
ամբողջ տեղեկատվությունը հիմնված է ՀՀ հարկային օրենսգրքի, որն ուժի մեջ է 
մտել 2018թ. հունվարի 1-ից, և այս պահին գործող օրենսդրական դաշտի վրա: 
Տարբեր պատճառներով, նաև տնտեսության շահերից ելնելով՝ այդ օրենսդրությունը 
ենթարկվում է շարունակական փոփոխությունների: Չի բացառվում, որ ուղեցույցն 
ընթերցելու պահին ներկայացված տեքստում որոշ փոփոխություններ արված լինեն: 
Հնարավոր է՝ տեղի ունենան հարկման բազաների և դրույքաչափերի սահմանման 
որոշ փոփոխություններ: Պետք է ճշտել տվյալ պահին գործող սահմանաչափը 
հարկային տեսչություններից, մասնագետներից կամ ուսումնասիրել հարկային 
օրենսգրքի՝ այդ պահին գործող տարբերակի համապատասխան բաժինը: 

Աղյուսակ 21-ում ամփոփ ներկայացված են, թե ինչ նախապայմաններ 
(շրջանառության ծավալներ և աշխատակիցների թվաքանակ) են գործում տարբեր 
հարկային դաշտերի դեպքում։ 

 

Աղյուսակ 21 Հարկման առանձնահատկությունները

 

 Նախորդ տարվա 
շրջանառության ծավալ 

(առանց ԱԱՀ-ի), ՀՀ դրամ 

Աշխատակիցների 
առավելագույն  
թվաքանակ 

Ընտանեկան 
ձեռնարկատիրություն 

18 մլն Անսահմանափակ * 

Շրջանառության հարկ 58.35 մլն Անսահմանափակ 

Ավելացված արժեքի դաշտ Անսահմանափակ Անսահմանափակ 

*  Ընտանեկան ձեռնարկատիրությունում ներգրավված անձինք պետք է լինեն բացառապես 

ընտանիքի անդամներ 

                                                            
13  ՀՀ հարկային օրենսգիրք, Հոդված 63, 1-4 կետեր: 
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Այսօր Հայաստանում հյուրատները, եթե չեն գերազանցում տարեկան 18 մլն դրամ 
շրջանառության ծավալը, ինչպես նաև հիմնվել և կառավարվում են ընտանիքների 
կողմից, հիմնականում գործում են ընտանեկան ձեռնարկատիրության հարկային 
դաշտում: Այն դեպքերում, երբ ելնելով շրջանառության ծավալների մեծացումից և 
կազմակերպությունում ընտանիքի անդամներից բացի՝ լրացուցիչ վարձու 
աշխատողների ներգրավելու կարիքից՝ հյուրատնային բիզնեսը կարող է անցնել այլ 
հարկային դաշտ: Երբ շրջանառության ծավալը գերազանցում է 18 մլն ՀՀ դրամը, 
կազմակերպությունն անցնում է շրջանառության հարկի դաշտ, իսկ շրջանառության 
58.35 մլն դրամի սահմանը հատելուց հետո՝ ԱԱՀ-ի դաշտ:  

Բոլոր դեպքերում, կազմակերպության գրանցումից հետո 20 օրվա ընթացքում 
պետք է էլեկտրոնային հայտ ներկայացնես հարկային տեսչություն՝ ընտրելով, թե որ 
հարկային դաշտում ես աշխատելու: Այլապես ձեռնարկությունն ավտոմատ 
կհայտնվի ԱԱՀ-ի հարկման դաշտում: 

  



77 
 

Օգտագործված գրականության ցանկ 

1. Զբոսաշրջային տան կառավարման գործարար ուղեցույց, Ի-Վի Քոնսալթինգ,  
ՓՄՁ ԶԱԿ, ԱՄՆ ՄԶԳ, 2016թ. 

2. Ծառայությունների ոլորտի բացատրական բառարան, Տ. Սարգսյան,  
Ի. Սահակյան, 2016թ.  

3. Քո սեփական բիզնեսը Հայաստանում, Ս.Գևորգյան, 2017թ. 

4. Business Model Generation, by Alexander Osterwalder, Yves Pigneur, 2010 

5. Financial Management: Theory & Practice, by Eugene. F. Brigham and Michael C. 
Ehrhardt, 15th edition, 2016 

6. Fundamental Accounting Principles by John J. Wild, Ken W. Shaw, 23th edition, 2016 

7. Guesthouse and Small Hotel Management Good Practice Guide, ILO - ASEAN Small 
Business Competitiveness, 2015 

8. Guidelines for Bed and Breakfast operations, Local Government and Shires 
Associations of NSW, 2000 

9. Human Resource Management,  by Robert L. Mathis, 2007 

10. Stakeholder Involvement Techniques, Short Guide and Annotated Bibliography, 
OECD, 2004 

11. Start Your Own Business, Sixth Edition: The Only Startup Book You'll Ever Need,  
by The Staff of Entrepreneur Media, 2015 

12. Starting a Business: All-in-One for Dummies, by John Wiley & Sons, Inc., 2015 

13. Steps to Success for Rural Entrepreneurs: Starting a Bed and Breakfast,  
University of Alaska Center for Economic Development, 2008 

14. The Marketing Plan Handbook, by Marian Burk Wood, 2012 

 
Էլեկտրոնային ռեսուրսներ 

15. Հայաստանի իրավական տեղեկատվական համակարգ  (http://www.arlis.am) 

16. Ֆինանսներ բոլորի համար (https://www.abcfinance.am) 

17. Entrepreneur Media Inc. (https://www.entrepreneur.com) 
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Օգտակար հղումներ 

www.arlis.am - Հայաստանի իրավական տեղեկատվական համակարգ 

www.abcfinance.am - Ֆինանսներ բոլորի համար  

www.adb.org/countries/armenia/main - Ասիական զարգացման բանկ (ADB) 

www.armstat.am - ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն  

www.dfa.am – Հայաստանի զարգացման հիմնադրամ  

www.bsc.am - «Բի Էս Սի» Բիզնեսի Աջակցման Կենտրոն ՍՊԸ  

www.ebrd.com - Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկի 
Խորhրդատվություն փոքր բիզնեսներին (EBRD ASB) 

www.e-draft.am - Իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք  

www.eeas.europa.eu/delegations/armenia_hy - Հայաստանում  Եվրոպական միության 
պատվիրակություն (EU in Armenia)  

www.employment.am - Զբաղվածության պետական գործակալություն  

www.entwicklung.at/en/countries/black-sea-region-south-caucasus/armenia/ - 
Ավստրիական զարգացման գործակալություն (ADA) 

www.e-register.am - Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի էլէկտրոնային 
համակարգ  

www.far.am - Հայ օգնության ֆոնդ (ՀՕՖ) 

www.giz.de/en/worldwide/374.html - Գերմանիայի միջազգային համագործակցության 
ընկերություն (GIZ) 

www.idea.am - «Հայաստանի զարգացման նախաձեռնություններ» (IDeA) հիմնադրամ  

www.indiegogo.com, www.kickstarter.com - քրաուդֆանդինգի հարթակներ 

www.jica.go.jp/armenia/english/index.html - Ճապոնիայի միջազգային 
համագործակցության գործակալություն (JICA) 

www.jinishian.org - «Ջինիշյան» հիշատակի հիմնադրամ  

www.mineconomy.am - ՀՀ Զբոսաշրջության պետական կոմիտե  

www.mission.am - «Առաքելություն Հայաստան» բարեգործական հասարակական 
կազմակերպություն  
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www.oxygen.org.am - «ՕքսԵՋեն» երիտասարդության և կանանց իրավունքների 
պաշտպանության հիմնադրամ (OxYGen) 

www.petekamutner.am - ՀՀ հարկային ծառայություն  

www.sdc.am - Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության 
գործակալություն Հայաստանում (SDC) 

www.smednc.am - Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոն 
(ՓՄՁ ԶԱԿ) 

www.spyur.am - «Սփյուռ» տեղեկատվական համակարգ 

www.tripadvisor.com, www.booking.com, www.bedandbreakfast.com, www.airbnb.com, 
www.armhotels.am, www.expedia.com  - զբոսաշրջային հարթակներ 

www.un.am - ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակ (UN Armenia) 

www.usaid.gov/armenia - ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գրասենյակ (USAID) 

www.worldbank.org/en/country/armenia - Համաշխարհային բանկ (WB) 

www.wvi.org/armenia - «Վորլդ Վիժն Հայաստան» զարգացման և բարեգործական 
միջազգային կազմակերպություն  

www.yell.am – Հայաստան տեղեկատու  
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