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ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԻ ԴԵՐԸ ՀՀ ԿԱՅՈՒՆ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ 

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ 
 

Կայուն զբոսաշրջության մեջ աշխարհագրական մարքեթինգի կիրառման հնա-
րավորությունները գնահատելու համար նախ պետք է հասկանալ աշխարհագրական 
մարքեթինգի էությունը: 

Աշխարհագրական մարքեթինգը (գեոմարքեթինգը) համեմատաբար նոր հաս-
կացություն է ինչպես աշխարհագետների, այնպես էլ մարքեթոլոգների համար: Այս 
հասկացության հիմքում ընկած է հետազոտությունների միջգիտակարգային ուղղվա-
ծությունը, որը ենթադրում է աշխարհագրության և մարքեթինգի գործիքների ինտեգ-
րում: Այդ ինտեգրացիայի արդյունքը բիզնեսի կառավարման նոր գործիքի ստեղծումն 
է, որը կարող է օգտակար լինել բազմաթիվ ղեկավարների համար:  

Միջգիտակարգային հետազոտությունների բազմաթիվ ուղղվածություններում 
առաջանում են անորոշություններ՝ կապված ուղղության կայացած սահմանների, 
ինչպես նաև բոլորի կողմից ընդունված եզրաբանության բացակայության հետ: Այս 
խնդիրը չի շրջանցել նաև աշխարհագրական մարքեթինգը. չկա գեոմարքեթիգի՝ 
բոլորի կողմից ընդունված սահմանում, բացի այդ, հստակ որոշված չեն դրա սահ-
մանները: Այս խնդրի լուծումը բարդանում է այն պատճառով, որ ոչ բոլոր աշխար-
հագետներն են տիրապետում մարքեթինգի գործիքներին, իսկ մարքեթոլոգները ոչ 
միշտ են բավարար տեղեկացված աշխարհագրական գիտակարգերի մասին [6]:  

Աշխարհագրական մարքեթինգի հետ գործ ենք ունենում ապրանքը վերջնական 
սպառողներին հասցնելիս: Այն այս կամ այն օբյեկտի գործունեությունը պայմանա-
վորում է առաջին հերթին աշխարհագրական գործոնով, մասնավորապես՝ շուկայի 
վերաբերյալ բոլոր տվյալները դիտարկվում են տարածական ասպեկտով: Իրակա-
նացվում են աշխարհագրական մարքեթինգային հետազոտություններ, որոնցում 
տեղայնացվում են մարքեթինգային տվյալներ և կատարվում սպառողների տարա-
ծական վարքագծի ուսումնասիրություններ:  

Զբոսաշրջային շուկան բաղկացած է տարբեր պահանջմունքներ և վարքագիծ 
ունեցող սպառողներից: Սա հիմք է դառնում տարբեր ցուցանիշների հիման վրա 
շուկայի սեգմենտավորման համար (աշխարհագրական, ժողովրդագրական, հոգե-
բանական և սոցիալ-տնտեսական): Այս ցուցանիշներից աշխարհագրական մարքե-
թինգում առավել կարևորվում են աշխարհագրական ցուցանիշները: Շուկայի սեգմեն-
տավորմանը հաջորդող նպատակային սեգմենտի ընտրության ժամանակ կազմա-
կերպությունն ընտրում է իր համար առավել գրավիչ սեգմենտ(ներ)ը, որոնք պետք է 
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ծառայեն որպես մարքեթինգային ռազմավարության նպատակ` ցանկալի արդյունք-
ների հասնելու համար: Շուկայի տարածականացված տվյալներն էականորեն բարձ-
րացնում են կազմակերպության ունակությունը նպատակային սեգմենտների որոշման 
գործում [2, 3]:  

Աշխարհագրական մարքեթինգը հիմնվում է երկու գլխավոր բաղադրիչների՝ 
սպառողների տարածական վարքագծի ուսումնասիրության և դրա միջոցով՝ ձեռնար-
կությունների օպտիմալ տեղադիրքի ընտրության վրա: Սրա շնորհիվ այն բարձրաց-
նում է բիզնեսի արդյունավետությունը՝ նպաստելով սպառողների պահանջմունքների 
բավարարվածության մակարդակի աճին: Զբոսաշրջության ոլորտում աշխարհագ-
րական մարքեթինգի ներթափանցումը և կիրառումը ևս պահանջում է սպառողների, 
տվյալ դեպքում՝ զբոսաշրջիկների տարածական վարքագծի ուսումնասիրություն՝ 
ապահովելով զբոսաշրջության տարածական արդյունավետ կազմակերպումը: 

Սպառողների տարածական վարքագիծն ուսումնասիրելիս կարևոր է հասկանալ, 
թե ինչն է դրդել զբոսաշրջիկներին որոշակի հեռավորություն անցնել տվյալ վայր 
այցելելու համար: Եթե հաշվի չառնենք ժամանակային և ֆինանսական գործոնները, 
ապա, այնուամենայնիվ, կնկատենք, որ զբոսաշրջիկների մեծամասնությունը 
նախընտրում է հանգստի նպատակով այցելել իր բնակության վայրից ոչ այդքան 
հեռու, միևնույն տարածաշրջանում ընկած երկրներ: Սակայն ամեն ինչ փոխվում է, 
երբ, մասնավորապես, զբոսաշրջիկներին սկսում են գրավել որոշակի տարածքի 
զբոսաշրջային յուրահատուկ ռեսուրսները, որոնք տեսնելու համար զբոսաշրջիկները 
պատրաստ են անցնել հարյուրավոր և նույնիսկ հազարավոր կիլոմետրեր:  

Հենց այստեղ էլ ի հայտ է գալիս աշխարհագրական մարքեթինգի կիրառման 
անհրաժեշտությունը, որը զբոսաշրջային հոսքերի ուսումնասիրության հիման վրա 
նպաստում է զբոսաշրջության տարածական արդյունավետ կազմակերպման ապա-
հովմանը: Այստեղ կարևորվում է մասնավորապես զբոսաշրջային դեստինացիաների 
առանձնացումը: Ըստ էության, զբոսաշրջային դեստինացիան զբոսաշրջային համա-
կարգի վճռորոշ տարրն է: Այն կարելի է բնութագրել որպես տարատեսակ հարմա-
րություններով, սպասարկման միջոցներով և ծառայություններով կենտրոն (տարածք) 
զբոսաշրջիկների ամենատարբեր կարիքները բավարարելու համար: Այլ կերպ ասած՝ 
զբոսաշրջային դեստինացիան ներառում է զբոսաշրջության՝ զբոսաշրջիկների 
համար անհրաժեշտ, առավել կարևոր և վճռորոշ տարրերը: Զբոսաշրջային դեստի-
նացիայի շրջանն ամենակարևորներից մեկն է զբոսաշրջային համակարգում, քանի 
որ հենց դեստինացիաները և դրանց իմիջն են գրավում զբոսաշրջիկներին, 
մոտիվացնում այցելության՝ ակտիվացնելով զբոսաշրջային ամբողջ համակարգը [1]: 

Զբոսաշրջային դեստինացիաների ձևավորման համար անհրաժեշտ են զբո-
սաշրջային յուրահատուկ ռեսուրսներ և դրանց շուրջը ձևավորված համապատաս-
խան ենթակառուցվածքներ: Զբոսաշրջային ռեսուրսները զբոսաշրջային 
հետաքրքրություն ներկայացնող օբյեկտներն են, որոնք ունակ են բավարարելու 
մարդկանց՝ զբոսաշրջության գործընթացում ձևավորվող պահանջմունքները [4]:    
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Աշխարհագրական մարքեթինգը պետք է կիրառել նախ և առաջ ենթակառուց-
վածքային, սպասարկման տարատեսակ օբյեկտների՝ զբոսաշրջային ռեսուրսների 
նկատմամբ առավել օպտիմալ տեղադիրքի ընտրության ժամանակ: Վերջինս ոչ 
միայն կնպաստի տվյալ սպասարկման օբյեկտների եկամուտների աճին, այլև, 
ընդհանուր առմամբ, ամբողջ դեստինացիայի զբոսաշրջային գրավչության բարձրաց-
մանը, քանի որ զբոսաշրջիկների մեծամասնությունը գնահատում է սպասարկման 
հարմարավետությունը, որը տվյալ պարագայում առնչվում է կոնկրետ դեստինա-
ցիայում զբոսաշրջիկների գրեթե բոլոր պահանջմունքների բավարարման համար 
ծառայությունների անհրաժեշտ օբյեկտների հասանելիությամբ: 

Աշխարհագրական մարքեթինգի սկզբունքներն առավել շատ կիրառում են 
ցանցային խոշոր տնտեսությունները: Զբոսաշրջության ոլորտում այդպիսիք են, 
մասնավորապես, հյուրանոցային համաշխարհային խոշորագույն բրենդները (Մա-
րիոթ, Հիլթոն, Հայաթ): Ուսումնասիրելով համաշխարհային զբոսաշրջային հոսքերը 
և դրանց տարածաշրջանային առանձնահատկությունները, կարելի է պնդել, որ այս 
ընկերություններն իրենց հաստատությունները տեղաբաշխում են տարբեր երկրնե-
րում և զբոսաշրջային դեստինացիաներում:  Այս ամենով հանդերձ՝ պետք չէ միանշա-
նակորեն բացարձակացնել տեղադիրքի նշանակությունը: Ձեռնարկության լավ 
տեղադիրքն, անշուշտ, նպաստում է գործունեության արդյունավետության բարձրաց-
մանը և եկամուտների աճին, բայց միայն լավ ընտրված տեղադիրքը դեռևս բավարար 
չէ: Սպասարկման ցածր մակարդակը, ծառայությունների ոչ մեծ տեսականին, կառա-
վարչական բնույթի թերացումները կարող են չեզոքացնել լավ տեղադիրքի ընձեռած 
բոլոր առավելությունները: Աշխարհագրական մարքեթինգի կիրառումը ենթադրում է 
օպտիմալ տեղադիրքի ընտրության հետ մեկտեղ համապատասխան մարքեթինգային 
միջոցառումների անցկացում, ռազմավարական պլանավորում, կառավարման 
մեթոդների կատարելագործում, շուկայի և առկա ռիսկերի վերլուծություն, գովազդ, 
մեդիա պլանավորում և այլն [8]: Կարևոր է նաև ստացված արդյունքների մշտական 
դիտարկումների ապահովումը (մոնիթորինգ), որը թույլ կտա ոչ միայն գնահատել 
առկա վիճակը, այլև կանխատեսել շուկայի ապագա փոփոխությունների միտումները՝ 
հնարավորինս արագ արձագանքելու նպատակով: 

Վերջին տասնամյակներում համաշխարհային հանրությունն ընդունել է մարդ-
կության կայուն զարգացման անհրաժեշտությունը՝ զբոսաշրջության ոլորտի աշխա-
տակիցներին և զբոսաշրջիկներին ստիպելով փոխել զբոսաշրջության, ինչպես նաև 
դրա մասնակիցների միջև փոխհարաբերությունների վերաբերյալ իրենց հայացք-
ները: 2004 թ.  ԶՀԿ-ն  ձևակերպեց զբոսաշրջության կայուն զարգացման  հայեցա-
կարգը, ըստ որի՝ զբոսաշրջության կայուն զարգացման կառավարման նորմերը և 
պրակտիկան կիրառելի են զբոսաշրջության բոլոր տեսակների համար դեստինա-
ցիաների բոլոր տիպերում, ներառյալ՝ մասսայական զբոսաշրջությունը: Կայունության 
սկզբունքները վերաբերում են շրջակա միջավայրի պահպանությանը, զբոսաշրջութ-
յան զարգացման տնտեսական և սոցիալ-մշակութային ասպեկտներին։ Ընդ որում, 



89 
 

այս երեք ասպեկտների միջև պետք է հաստատվի համապատասխան հավասա-
րակշռություն՝ զբոսաշրջության երկարաժամկետ  կայունությունը երաշխավորելու 
համար: 

Համեմատության 
գործոնները 

Կայուն զբոսաշրջություն
  

Մասսայական
(ավանդական) 

զբոսաշրջություն 

 
 
 
 

Զբոսաշրջիկներին 
գրավելը 

Զբոսաշրջային ծառայութ-
յունների տրամադրման 

ծավալները համաձայնեցվում 
են տարածքի էկոլոգիական, 

սոցիալ–տնտեսական 
հնարավորություններին, որոնք 

որոշում են զբոսաշրջային 
գործունեության բնույթը: 

Զբոսաշրջային գործու-
նեությունը կողմնորոշված 
է զբոսաշրջային հոսքերի 

մշտական աճին: Զբո-
սաշրջային ծառայութ-

յունների տրամադրման 
ծավալները սահմանա-

փակվում են միայն 
նյութատեխնիկական 

բազայի տարողությամբ: 
 
 
 
 

Զբոսաշրջիկների 
վարքագիծը 

Իրենց բնակության ընթաց-
քում զբոսաշրջիկները հե-

տևում են այցելած տարածքի 
մշակույթին համապատաս-

խան վարքի որոշակի 
մոդելների: Այցելուների վարքը 

վնաս չի հասցնում բնական 
ռեսուրսներին, տեղի բնակ-
չության ավանդույթներին և 

սովորույթներին: 

 
 
 

Այցելուները հանգստի 
տարածք են բերում իրենց 

կենսակերպն  ու 
վարքագիծը: 

Վերաբերմունքը 
բնության 

նկատմամբ 

Այցելուների համար կարևոր  է 
բնական օբյեկտների 

գոյության, այլ ոչ թե դրանց 
սպառողական արժեքը։ 

Տիրապետում է բնության 
օբյեկտների նկատմամբ 

այցելուների սպառո-
ղական վերաբերմունքին։ 

Այցելուների և տեղա-
կան բնակչության 

հարաբերությունները 

Բարեհամբույր, հարգալից 
հարաբերություններ, որոնց 
նպատակն է նոր մշակույթի 

ճանաչողությունը։ 

Ֆորմալ հարաբե-
րություններ՝ այցելուներն 

իրենց համարում են 
տերեր, որոնց պետք է 

սպասարկել։ 
 

Աղյուսակ 1. Կայուն զբոսաշրջության հիմնական տարբերությունները մասսայականից [5] 
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Այսպիսով, կայուն զբոսաշրջությունը պետք է. 
1. ապահովի շրջակա միջավայրի ռեսուրսների օպտիմալ օգտագործումը, զբո-

սաշրջության զարգացման գլխավոր տարրն են՝ պահպանելով էկոլոգիական գլխա-
վոր գործընթացները և օգնելով պահպանել բնական ժառանգությունն ու կենսաբազ-
մազանությունը:  

2. Հարգի ընդունող համայնքների սոցիալ-մշակութային առանձնահատկութ-
յունները՝ պահպանելով նրանց կառուցած և ձևավորած մշակութային ժառան-
գությունը, ազգային արժեքներն ու սովորույթները՝ նպաստելով միջմշակութային 
փոխըմբռնմանն ու հանդուրժողականության հաստատմանը:  

3. Ապահովի տնտեսական երկարաժամկետ գործընթացների կենսունակութ-
յունը՝ հաշվի առնելով հետաքրքրվող բոլոր շրջանակների շահութաբերությունը, 
ներառյալ՝ ընդունող համայնքների համար ստացվող եկամուտների և սոցիալական 
ծառայությունների հնարավորությունն ու մշտական զբաղվածությունը:  

Զբոսաշրջության կայուն զարգացումը պահանջում է այդ գործի հետ առնչություն 
ունեցող, հետաքրքրված և կոմպետենտ շրջանակների մասնակցություն, ինչպես նաև 
քաղաքական ուժեղ կառավարում: Կայուն զբոսաշրջությանը հասնելն անդադար 
գործընթաց է, որը պահանջում է շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության  մշտադի-
տարկում՝ անհրաժեշտության դեպքում ձեռնարկելով կանխարգելիչ կամ ուղղիչ 
համապատասխան միջոցառումներ:    

Կայուն զբոսաշրջությունը պետք է նաև ապահովի զբոսաշրջիկների պահանջ-
մունքների բավարարման բարձր մակարդակը՝ բարձրացնելով նրանց տեղեկացվա-
ծությունն արդյունքների կայունության մասին՝ տարածելով կայուն զբոսաշրջության 
հետ կապված պրակտիկ գործունեությունը [7]:  

Զբոսաշրջային ամբողջ գործունեությունը պետք է միտված լինի զբոսաշրջության 
կայուն զարգացման ապահովմանը, որը, ավանդական զբոսաշրջության hամեմատ 
ունենալով բազմաթիվ առավելություններ (Աղյուսակ 1), ուղղակիորեն և անուղղա-
կիորեն պետք է նպաստի ամբողջ տարածքի կայուն զարգացմանը՝ միևնույն ժամա-
նակ իրականացնելով բնության, մշակույթի պահպանություն, սոցիալական և տնտե-
սական զարգացում:  

Լինելով վերջին ժամանակներում ձևավորված ուղղություն՝ աշխարհագրական 
մարքեթինգի կիրառման մեծ փորձ, մասնավորապես՝ զբոսաշրջության ոլորտում, 
առայժմ չկա: Բիզնեսում աշխարհագրական մարքեթինգի սկզբունքները հաջողութ-
յամբ կիրառվում են հատկապես Ֆրանսիայում [6]: ՀՀ-ում աշխարհագրական մարքե-
թինգի սկզբունքների կիրառության միտում առայժմ չկա: Մեզ մոտ հաճախ սպա-
սարկման և զբոսաշրջային օբյեկտները կառուցվում են տարերայնորեն՝ առանց 
հաշվի առնելու հաճախորդների հարմարավետության համար առավելագույնս 
օպտիմալ տեղադիրքի և սպասարկման համապատասխան պայմանների ապահով-
ման անհրաժեշտությունը: Բազմաթիվ պոտենցիալ զբոսաշրջային ռեսուրսներ տարե-
կան կորցնում են հարյուրավոր կամ նույնիսկ հազարավոր այցելուներ՝ տարրական 
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հարմարությունների և ենթակառուցվածքների բացակայության պատճառով: Սրան 
նպաստում է նաև ՀՀ-ում զբոսաշրջային ենթակառուցվածքային օբյեկտների անհա-
մաչափ բաշխումը: Դիտարկենք ՀՀ հյուրանոցների բաշխվածության օրինակով 
(Աղյուսակ 2):  

 
 

Մարզը 
Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների թիվն 

ըստ տարիների 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Երևան  185 207 226 229 274 302 
Արագածոտնի մարզ 3 5 5 5 5 5 
Արարատի մարզ  8 11 7 7 8 7 
Արմավիրի մարզ 3 3 2 2 4 7 
Գեղարքունիքի մարզ 4 3 2 5 5 8 
Լոռու մարզ 7 7 10 10 17 21 
Կոտայքի մարզ  35 34 35 43 41 54 
Շիրակի մարզ 12 13 17 17 25 25 
Սյունիքի մարզ  19 18 28 34 32 36 
Վայոց ձորի մարզ 10 11 9 16 16 19 
Տավուշի մարզ 25 31 38 41 47 67 
Ընդհանուր  311 343 379 409 474 551

 

Աղյուսակ 2. ՀՀ-ում հյուրանոցների քանակն՝ ըստ մարզերի և տարիների (2011-16) [9] 
 

Տրված աղյուսակից մասնավորապես պարզ է դառնում, որ միայն Երևանում և 
Կոտայքի մարզում է գտնվում Հայաստանի հյուրանոցների մոտ 64 %-ը: Նշված 
ցուցանիշները, ինչպես նաև զբոսաշրջային ծառայությունների խիստ կենտրոնացվա-
ծությունը մայրաքաղաքում խիստ մտահոգիչ են և ավելի են խորացնում հանրա-
պետության տարբեր շրջաններում զբոսաշրջության զարգացման հնարավորություն-
ների տարբերությունները՝ խոչընդոտելով տարածքային համաչափ զարգացմանը, 
որը կայուն զարգացման կարևորագույն բաղադրիչներից է:  

ՀՀ-ն, զբոսաշրջությունը հռչակելով որպես զարգացման գերակա ուղղություն, 
այնուամենայնիվ, ոլորտի համաչափ տարածքային զարգացման ուղղությամբ չի 
ձեռնարկում համապատասխան միջոցառումներ: Աշխարհագրական մարքեթինգի 
սկզբունքների արդյունավետ կիրառումը կարող է օգնել հաղթահարելու այս 
տարբերությունները՝ զբոսաշրջության կազմակերպումը մեր երկրում դարձնելով 
առավել արդյունավետ՝ նպաստելով տարածքային կայուն և համաչափ զարգացմանը:  
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Չիլինգարյան Քրիստինե 
 

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԻ ԴԵՐԸ ՀՀ ԿԱՅՈՒՆ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ 
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ 

Բանալի բառեր՝ աշխարհագրական մարքեթինգ, կայուն զբոսաշրջություն, 
զբոսաշրջային դեստինացիա, զբոսաշրջային ռեսուրսներ, զբոսաշրջային շուկա, 

տարածքային համաչափ զարգացում:  
 
Սույն հոդվածում տրվել է աշխարհագրության և մարքեթինգի գործիքներն 

ինտեգրող միջգիտակարգային նոր ուղղության՝ աշխարհագրական մարքեթինգի 
էությունը, վերջինիս արդիականությունը՝ կայուն զբոսաշրջության զարգացման 
գործում կիրառելու անհրաժեշտության տեսանկյունից: Աշխարհագրական մարքե-
թինգում սպառողների հոգեբանական-վարքագծային ուսումնասիրությունների հետ 
մեկտեղ կարևորվում է նաև սպասարկման ենթակառուցվածքների օպտիմալ տեղա-
դիրքի ընտրությունը: Այն միտված է տարածքային համաչափ զարգացման ապահով-
մանը, որը զբոսաշրջության կայուն զարգացման կարևորագույն բաղադրիչներից է: 
Հաշվի առնելով ՀՀ-ում զբոսաշրջության ոլորտի ենթակառուցվածքների անհամա-
չափ բաշխվածությունը՝ աշխատանքում կարևորվում է այս ոլորտում աշխարհագ-
րական մարքեթինգի սկզբունքների կիրառումը:    
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территориальное развитие. 
   

В данной статье представлены суть географического маркетинга - нового 
междисциплинарного направления, которое интегрирует инструменты географии и 
маркетинга, его актуальность с точки зрения необходимости применения в развитии 
устойчивого туризма в Республике Армения. В географическом маркетинге вместе с 
психологическо-поведенческим исследованием потребителей важное значение имеет 
выбор оптимального местоположения сервисных инфраструктур. Он направлен на 
обеспечение равномерного территориального развития, которое является одним из 
важнейших компонентов устойчивого развития туризма. Учитывая неровномерное 
распределение инфраструктур туризма в РА, в статье отмечается важность 
применения принципов географического маркетинга в этой сфере.   

Chilingaryan Kristine  
 

ROLE OF GEOGRAPHICAL MARKETING IN DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE 
TOURISM IN THE REPUBLIC OF ARMENIA  

Key words: geographical marketing, sustainable tourism, tourism destination, tourism 
resources, tourism market, proportionate territorial development. 

 
The article presents the essence of geographical marketing – a new cross-disciplinary 

direction, which integrates the tools of geography and marketing, its relevance from the 
perspective of the neccesity to apply it in the development of sustainable tourism in the 
Republic of Armenia. In geographical marketing, along with psychological-behaviourial 
research of consumers, it is also important to choose the best location for service 
infrastructures. It is aimed at providing proportionate territorial development, which is one 
of the most important components of sustainable development of tourism. Considering the 
unproportionate allocation of tourism infrastructures in RA, the article highlights the 
importance of applying the principles of geographical marketing in this sphere.  

 
 
 
 
 


