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Մշակութային ժառանգության վրա հիմնված փորձառական զբոսաշրջության (ՄԺՀՓԶ) 
անհրաժեշտությունը, տեսլականը և նպատակները ՀՀ-ում 

ՄԺՀՓԶ վերջին տարիներին, ինչպես ցույց տվեց հետազոտությունը, արագ տեմպերով 
սկսել է զարգանալ։ Նման զարգացումը պայմանավորված է մի շարք օբյեկտիվ գործոններով, 
մասնավորապես՝ ՀՀ նկատմամբ միջազգային զբոսաշրջային հետաքրքրությունների 
ավելացմամբ, այս ոլորտում միջազգային կազմակերպությունների ներդրումներով, 
զբոսաշրջությունը ՀՀ տնտեսության գերակա ճյուղ հռչակելով, ՀՀ հարուստ նյութական և ոչ 
նյութական պատմամշակութային ժառանգության արժեքներով։  

Ընդհանուր առմամբ, ՄԺՀՓԶ ՀՀ համար ունի ռազմավարական նշանակություն, քանի 
որ դրա՝ կայուն զբոսաշրջության սկզբունքների հիման վրա զարգացումն ապահովելու 
դեպքում, ՀՀ ոչ նյութական մշակութային ժառանգությունը կարող է, միաժամանակ 
պահպանվելով, դառնալ նաև զբոսաշրջային ռեսուրս և հայկական մշակույթի գլոբալացման 
նախադրյալ։ Վերջինիս արդյունքում ՀՀ կարող է «արտահանել» իր մշակույթը՝ այն 
տարածականորեն չկտրելով իր իսկ գտնվելու վայրից և ապահովել զբոսաշրջության 
տարածական համաչափ զարգացումը ՀՀ-ում։  

Այսինքն, որպես ՄԺՀՓԶ զարգացման տեսլական կարելի է համարել հետևյալը՝ 
բարձրացնել ՀՀ ոչ նյութական մշակութային ժառանգության միջազգայնացման և 
հանրայնացման մակարդակը և ՀՀ համար ձևավորել միջազգային զբոսաշրջային 
մշակութահենք իմիջ։    

Այս տեսլականի շրջանակներում, որպես ՄԺՀՓԶ զարգացման նպատակ, կարելի է 
համարել հետևյալը՝ նպաստել․ 

 ՀՀ-ում ոչ նյութական մշակութային ժառանգության կայուն զբոսաշրջային 
օգտագործմանը,  

 ՀՀ զբոսաշրջության ոլորտում ինքնազբաղվածների քանակի ավելացմանը, 
 Common borders. Common solutions. 



 ՀՀ զբոսաշրջության տարածական համաչափ զարգացմանը, 
 ՀՀ-ում զբոսաշրջային մշակույթի ձևավորմանը և զարգացմանը։  

 

ՀՀ մշակութային ժառանգության վրա հիմնված փորձառական զբոսաշրջության զարգացման 
ՈՒԹՀՎ վերլուծություն 

ՀՀ-ում ՄԺՀՓԶ զարգացման կարիքների բացահայտման համար իրականացված 
հետազոտության հիման վրա կարելի է ներկայացնել դրա զարգացման ուժեղ և թույլ 
կողմերը, հնարավորություները և վտանգները (սպառնալիքները)։  

Ուժեղ կողմեր 
 

• Վերջին 20 տարիներն ՀՀ զբոսաշրջության առաջանցիկ զարգացումը 
• Զբոսաշրջության ՀՀ տնտեսության գերակա ճյուղ լինելը օրենքով 
• Զբոսաշրջության համար առանձին օրենք ունենալը 
• ՀՀ սահմանակցումը Վրաստանի և Իրանի հետ և տարանցիկ 

տրանսպորտաաշխարահագրական դիրք ունենալը 
• Ձևավորված ներգնա զբոսաշրջային հաստատուն երկրների առկայությունը 
• Ներգնա զբոսաշրջային այցելություններով առաջատար երկրներում հզոր հայկական 

սփյուռքի առկայությունը 
• Հայկական մշակութային ժառանգությամբ, սննդով, հյուրընկալությամբ մոտիվացված 

ներգնա զբոսաշրջային այցելություններում հանգստի և ժամանցի նպատակով 
այցելությունների գերակշռությունը 

• ՀՀ-ի հազարամյակների պատմութունը և հարուստ նյութական ու ոչ նյութական 
(ազգային ավանդույթները, սովորույթները, ծեսերը, երաժշտությունը, պարերը, գիրն ու 
գրականությունը, խոհանոցը, հայկական հյուրընկալությունը/հյուրասիրությունը, 
հայկական ընտանիքը և ընտանեկան հարաբերությունները) մշակութային 
ժառանգություն ունենալը 

• Քրիստոնեությունն առաջինը որպես պետական կրոն ընդունած պետություն լինելը 
• ՅՈՒՆԵՍԿՈ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում ներառված նյութական և ոչ 

նյութական մշակութային ժառանգության արժեքներ ունենալը 
• ՀՀ մշակութային ժառանգության հենքի վրա ՀՀ միջազգային զբոսաշրջային շուկայում 

հայտնի դառնալը 
• Արդեն իսկ ձևավորված և համեմատաբար զարգացած կրոնական 

(պատմամշակութային), գինու և խոհանոցային զբոսաշրջությունը 
• ՀՀ բազմազան բնակլիմայական պայմանները և դրանց ազդեցությամբ ՀՀ ոչ նյութական 

մշակութային ժառանգության տեղական ձևափոխումները 
• ՀՀ-ում զբոսաշրջության ոլորտի կառավարումը համակարգող պետական կառույցի 

առկայությունը 
• Հանրապետական և տեղական նշանակության զբոսաշրջային հանրային 

կազմակերպությունների առկայությունը 
• ՀՀ զբոսաշրջության ինդուստրիայի քանակական և որակական դրական 

փոփոխությունները՝ արտահայտված տուրօպերատորական/գործակալական 



կազմակերպությունների, գիշերակացի և սննդի կազմակերպման ձեռնարկությունների 
և զբոսաշրջային տրանսպորտային և այլ ենթակառուցվածքների զարգացման տեսքով 

• Երևանից դուրս գիշերակացի և սննդի ձեռնարկությունների քանակի ավելացումը 
• Միջազգային կազմակերպությունների կողմից ՄԺՀՓԶ զարգացման համար 

ներդրումային ծրագրերի իրականացումը 
• Արդեն իսկ Երևանից դուրս շուրջ 60 ձեռնարկությունների կողմից ՄԺՀՓԶ 

ծառայություններ առաջարկելը 
• Փառատոնային զբոսաշրջության զարգացումը` հիմնված նաև ոչ նյութական 

մշակութային ժառանգության արժեքների վրա  
• Մշակութային ժառանգության պահպանման համար առկա համապատասխան 

օրենսդրական կարգավորումները և պատմամշակութային արգելոցները և արգելոց-
թանգարանները 

• ՄԺՀՓԶ մեջ ներառված ձեռնարկությունների նաև ընտանեկան լինելը 
(ձեռնարկատիրական գործունեության երկարաժամկետության ապահովում) 

• ՄԺՀՓԶ զարգացումն արդեն իսկ որոշակիորեն կայուն զբոսաշրջության սկզբունքների 
վրա հիմնված լինելը 

 

Թույլ կողմեր 
 

• ՄԺՀՓԶ զարգացումը համակարգող թե՛ պետական, թե՛ հանրային կառույցների 
(ասոցիացիաներ, միություններ և այլն) բացակայությունը 

• Գիշերակացի ձեռնարկությունների անհավասարաչափ տեղաբաշվածությունը՝ 
մեծ մասի գտնվելը Երևանում 

• ՀՀ զբոսաշրջության ոլորտի, որպես այդպիսին, կառավարման մեկ միասնական 
համակարգի բացակայությունը 

• ՀՀ զբոսաշրջության ոլորտի կառավարման ներքևից-վերև մոդելի 
բացակայությունը 

• ՀՀ զբոսաշրջային ոլորտի և ՄԺՀՓԶ շահառուների միջև (պետություն, 
մասնավոր, կրթություն/գիտություն) թերի համագործակցությունը  

• «Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին» ՀՀ գործող օրենքի 
չհամապատասխանելը զբոսաշրջության ներկայիս պահանջներին 

• ՀՀ զբոսաշրջության ոլորտում գործունեություն իրականացնող միավորների 
լիցենզավորման բացակայությունը 

• ՀՀ զբոսաշրջության ոլորտի զարգացման ռազմավարության բացակայությունը 
• ՀՀ զբոսաշրջության ոլորտի արտաքին թույլ մարկետինգային 

քաղաքականությունը 
• Ներկայումս ՄԺՀՓԶ առաջարկվող ՀՀ ոչ նյութական մշակութային 

ժառանգության տարրերից հայկական ազգային-ավանդական խաղերի թույլ 
ներառվածությունը 

• ՀՀ-ում ՄԺՀՓԶ իմաստի դեռևս մեկ միասնական ընկալման բացակայությունը 
փորձագիտական և պրակտիկ դաշտերում 

• Տեղացիների ՄԺՀՓԶ համապատասխան ծառայություններ կազմակերպելու և 
մատուցելու հմտությունների ու կարողությունների թերի լինելը  

• ՄԺՀՓԶ հետ կապված ձեռնարկատիրական գործունեության ստանդարտների և 
լիցենզավորման բացակայությունը  



• ՄԺՀՓԶ համար պետական մակարդակով միասնական մարկետինգային 
քաղաքականության բացակայությունը 

• ՄԺՀՓԶ վերաբերյալ համակարգված պետական վիճակագրական տվյալների 
բացակայությունը 

• Հաճախ ՄԺՀՓԶ զբաղվող ձեռնարկությունների կողմից առաջարկվող 
ծառայությունների գնի և որակի անհամապատասխանությունը 

• ՄԺՀՓԶ առաջարկների թերի ներառվածությունը կամ բացակայությունը 
տեղական զբոսաշրջային օպերատորների/գործակալների տուրփաթեթներում  

• Զբոսաշրջության ոլորտի մասնագետներ պատրաստող ՀՀ բուհերում ՄԺՀՓԶ 
համար նախատեսված կրթական ծրագրերի բացակայությունը 

• ՄԺՀՓԶ առաջարկներ ներկայացող ձեռնարկություններում աշխատողների 
լեզվական  հաճախ ոչ բավարար գիտելիքները և հմտությունները 

• ՄԺՀՓԶ առաջարկներ ներկայացող ձեռնարկությունների միմյանց և ՀՀ 
տուրօպերատորական/գործակալական ձեռնարկությունների հետ թույլ 
համագործակցությունը 

• ՄԺՀՓԶ առաջարկներ ներկայացող ձեռնարկությունների թվային տիրույթում 
թույլ ներկայացվածությունը 

• ՄԺՀՓԶ առաջարկներ ներկայացող ձեռնարկությունների համար կովիդի 
պայմաններում աշխատելու պետական ստանդարտների, ուղեցույցների 
բացակայությունը 

• ՄԺՀՓԶ զարգացման պետական հայեցակարգի, ռազմավարության և ծրագրերի 
բացակայությունը 

• ՄԺՀՓԶ առաջարկներում ներքին զբոսաշրջիկների կարիքների և 
առանձնահատկությունների գրեթե հաշվի չառնելը 

• ՄԺՀՓԶ զբաղվող անձանց համար մասնագիտացված վերապատրաստումների 
կենտրոնների/կրթական ծրագրերի բացակայությունը 

• ՄԺՀՓԶ առաջարկներ ներկայացող ձեռնարկությունների կողմից երեխաների 
համար նախատեսված ծառայությունների պակասը կամ բացակայությունը 

 
Հնարավորություններ 
 

• Ներգնա զբոսաշրջային այցելություններում բարեկամների, հարազատների 
տներում (ԲՀՏ) կամ վարձով բնակարաններում գիշերողների թվի 
գերակշռությունը՝ հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտներում (հյուրանոցները, 
հյուրանոցատիպ հանգրվանները, առողջարանները, հանգստյան տները ևն) 
գիշերողների համեմատությամբ 

• Հայկական մշակույթը կրող հայկական սփյուռքի առկայությունը 
• Դեռևս զբոսաշրջային գործունեության մեջ չներառված հայկական ոչ նյութական 

մշակութային արժեքները 
• Հատկապես մարզերում գտնվող փոքր հյուրանոցների կառուցումը նաև՝ ոչ 

նյութական մշակութային ժառանգությամբ հարուստ գյուղական 
համայնքներում կամ գյուղական տարածքներում 

• ՄԺՀՓԶ գաստրոնոմիական ուղղվածության զբոսաշրջային առաջարկների 
զարգացումը, պայմանավորված ոչ միայն հարուստ խոհանոցով, այլ նաև 
էկոլոգիապես մաքուր սննդամթերքով 



• Մշակութային ժառանգության և զբոսաշրջության ոլորտում գործող ՀՀ 
գիտական և կրթական հաստատությունները 

• Հայկական ավանդական հյուրասիրությունը  
• Տեղացիների՝ սեփական զբոսաշրջային արտադրանքներով և մարդկային, 

նյութական ու տեխնիկական ռեսուրսներով համապատասխան 
ծառայություններ մատուցող ձեռնարկությունների հետ համագործակցելը 

• ՀՀ համար ձևավորվող ներգնա նոր զբոսաշրջային ուղղությունները 
• ՀՀ ներքին զբոսաշրջիկների կողմից նաև վարպետաց դասերի, ազգային 

ներկայացումների նախընտրումը 
• ՄԺՀՓԶ առաջարկներ ներկայացող ձեռնարկությունների կողմից 

նորարարական մոտեցումների առկայությունը 
• Ռեգինոալ փորձառական զբոսաշրջային առաջարկների զարգացումը 
• Ժամանակակից տեղեկատվական և թվային տեխնոլոգիաների զարգացումը 

 

Վտանգներ (Սպառնալիքներ) 
 

• COVID-19-ի համաճարակով ստեղված իրավիճակը՝ ՄԺՀՓԶ հիմնական շուկա 
համարվող ներգնա զբոսաշրջային հոսքերի դադարեցման կամ նվազման 
տեսքով և գործող սահմանափակումներով 

• ՀՀ տրանսպորտային և տնտեսական շրջափակումը հարևան երկու երկրների 
կողմից՝ Թուրքիայի և Ադրբեջան և ՀՀ նկատմամբ դրանց սանձազերծած 
պատերազմը և միջպետական սահմաններին առկա լարվածությունը 

• Տեղական մշակույթի հնարավոր առևտրայնացումը և կոմոդիֆիկացիան ու 
գաղութացումը 

• Մշակութային արժեքների սխալ ներկայացումը և մեկնաբանությունը 
(համապատասխան գիտելիքների և հմտությունների պակասի պատճառով) 

• Զբոսաշրջիկների մշակութային նախասիրությունների փոփոխությունը 
ժամանակի ընթացքում 

• Տեղացիների և այցելուների մշակութային տարբերությունների պատճառով 
կոնֆլիկների հավանականությունը 

• Սննդային թունավորման հավանականությունը և ֆիզիկական վնասվածքները 
կոնկրետ փորձառություններին մասնակցելու ժամանակ 

• ՄԺՀՓԶ առաջարկներ ներկայացող ձեռնարկությունների կողմից իրականացվող 
մարկետինգային քաղաքականության միմյանց հետ չհամաձայնեցման 
հավանականությունը 

• Հնարավոր ոչ արդար շուկայական մրցակցությունը ՄԺՀՓԶ առաջարկներ 
ներկայացող ձեռնարկությունների շրջանակներում 

  



Մշակութային ժառանգության վրա հիմնված փորձառական զբոսաշրջության  զարգացման քաղաքականության ապահովման հնարավոր 
ռազմավարական գործողությունները ՀՀ-ում 

 
No Ռազմավարական գործողություն Ռազմավարական գործողության 

նպատակը/ները 
Ռազմավարական գործողության 
հնարավոր վերջնարդյունքները 

Ռազմավարական 
գործողության իրականացման 
հնարավոր պատասխանտու 
շահառուները/ռեսուրսները 

1.  Մշակել ՄԺՀՓԶ զարգացման 
պետական քաղաքականությունը 

• Հստակեցնել ՄԺՀՓԶ 
զարգացման պետական 
քաղաքականությունը  

• ՄԺՀՓԶ զբաղվող շահագրգիռ 
կողմերի համար ապահովել 
պետական մոտեցման 
հստակություն 

• ՄԺՀՓԶ պետական 
հայեցակարգ, 
ռազմավարություն և ծրագիր  

ՀՀ Կառավարություն 
ՀՀ Զբոսաշրջության կոմիտե 
 

2.  «Զբոսաշրջության և 
զբոսաշրջային գործունեության 
մասին» ՀՀ նոր օրենքի 
նախագծում ՄԺՀՓԶ մասին 
հոդվածների ավելացում 

• Բարձրացնել ՄԺՀՓԶ 
իրավական կարգավորման 
մակարդակը և զարգացննել 
իրավական հիմքեր 

• Առավել կանոնակարգված 
իրավական և շուկայական 
հարաբերություններ  ՄԺՀՓԶ 
զբաղվող ձեռնարկությունների 
համար 

ՀՀ Կառավարություն 
ՀՀ Ազգային ժողով 
ՀՀ Զբոսաշրջության կոմիտե 
 
 

3.  ՄԺՀՓԶ զբաղվող  
ձեռնարկությունների ազգային 
ստանդարտների և լիցենզիաների 
մշակում/ներդնում 

• Բարձրացնել ՄԺՀՓԶ 
առաջարկների և 
ծառայությունների որակը 

• Ապահովել ոչ նյութական 
մշակութային ժառանգության 
կայուն օգտագործումը և 
պահպանությունը 

• ՄԺՀՓԶ  բարելավված որակ  
• ՄԺՀՓԶ մասին համակարգված 
վիճակագրական տվյալներ 

ՀՀ Կառավարություն 
ՀՀ Ազգային ժողով 
ՀՀ Զբոսաշրջության կոմիտե 
ՀՀ Ստանդարտացման և 
չափագիտության ազգային 
մարմին 
ՀՀ ԲՈՒՀ-եր 

4.  ՄԺՀՓԶ կրթական ծրագրերի 
մշակում և ներդնում ՀՀ ԲՈՒՀ-
երում 

• Բարձրացնել ՄԺՀՓԶ մասին 
առկա գիտելիքների 
համակարգված ուսուցումը 

• Ստեղծել ՄԺՀՓԶ զարգացման 
կրթական և գիտական հիմքեր 

• ՄԺՀՓԶ  ուժեղացված գիտական 
հիմքեր  

• ՄԺՀՓԶ   մասին ձևավորված և 
տարածված համընդհանուր 
ընդունելի ընկալումներ  

ՀՀ Կառավարություն 
ՀՀ Կրթության, գիտության, 
մշակույթի և սպորտի 
նախարարություն 
ՀՀ ԲՈՒՀ-եր 



• ՄԺՀՓԶ մասին հայերեն 
բուհական դասագիրք՝ 
«Փորձառական զբոսաշրջության 
հիմունքներ» 

• ՄԺՀՓԶ վերապատրաստման 
կենտրոն  

5.  ՄԺՀՓԶ մեջ ներառված 
ձեռնարկությունների համար 
ՄԺՀՓԶ ռիսկերի կառավարման 
ուղեցույցի մշակում 

• Բարձրացնել ՄԺՀՓԶ 
անվատնգության մակարդակը 

• Նպաստել  ՄԺՀՓԶ  զբաղվող 
ձեռնարկությունների 
գործունեության 
երկարաժամկետության 
ապահովմանը 

• Նպաստել ՄԺՀՓԶ 
ձեռնարկությունների 
գործունեության կայունության 
պահպանմանը ֆորսմաժորային 
պայմաններում 

• Տարատեսակ ռիսկային 
իրավիճակների մասին 
մասնագիտացված ուղեցույցներ 

• ՄԺՀՓԶ  զբաղվող 
ձեռնարկությունների  
բարձելավված կայունություն  

ՀՀ Կառավարություն 
ՀՀ Զբոսաշրջության կոմիտե 
ՀՀ Կրթության, գիտության, 
մշակույթի և սպորտի 
նախարարություն 
ՀՀ ԲՈՒՀ-եր 

6.  Տարածաշրջային փորձառական 
զբոսաշրջային առաջարկների և 
նախագածերի կազմում՝ 
Հայաստանի և Վրաստանի 
սահմանակցող մարզերում 

• Բարձրացնել զբոսաշրջության 
ոլորտում 
միջտարածաշրջանային 
համակագործակցության 
մակարդակը 

• Ստեղծել 
միջտարածաշրջանային  ՄԺՀՓԶ 
փաթեթներ 

• Հայ-վրացական  ՄԺՀՓԶ 
համատեղ 
ձեռնարկություններ/կազ-
մակերպություններ 

• Միջտարածաշրջանային 
զբոսաշրջային  ավելացված 
հոսքեր 

ՀՀ ևՎրաստանի 
կառավարություններ 
ՀՀ և Վրաստանի 
զբոսաշրջության պետական 
գերատեսչություններ 
ՀՀ և Վրաստանի զբոսաշրջային 
օպերատորական/գործակալակ
ան ձեռնարկություններ 

7.  ՄԺՀՓԶ առաջարկների  
միջազգայնացում 
Հայկական Սփյուռքի օգնությամբ  

• Բարձրացնել  ՄԺՀՓԶ  
առաջարկների ճանաչելիության 
մակարդակը ՀՀ-ից դուրս 

• Բազմազանեցնել ՀՀ և 
Հայկական Սփյուռք 
համագործակցությունը 

• Թիրախային զբոսաշրջային 
շուկաներում (երկրներում) ՀՀ  
բարձրացված զբոսաշրջային 
իմիջ և ներգնա զբոսաշրջային 
ավելացված հոսքեր 

• Հայկական մշակութային 

ՀՀ Կառավարություն 
ՀՀ Զբոսաշրջության կոմիտե 
ՀՀ Սփյուռքի գործերի գլխավոր 
հանձնակատարի գրասենյակ 
Հայկական Սփյուռքի 
կազմակերպություններ 



• Հայաստանից դուրս ապրող 
հայերին պարբերաբար կապել 
իրենց մշակութային 
արմատներին 

արժեքների 
վերաիմաստավորում 
հայկական գաղթօջախներում 

ՀՀ դեսպանություններ 
 

8.  Քրիստոնեական մշակութային 
արժեքների հիման վրա  ՄԺՀՓԶ 
առաջարկների ստեղծում 

• Բարձրացնել ՀՀ 
դերակատարությունը 
քրիստոնեական աշխարհում 

• ՀՀ զբոսաշրջային արդյունքների 
մեջ բարձրացնել 
քրիստոնեական ոչ նյութական 
մշակութային արժեքների 
ներգրավվածությունը 

• Քրիստոնական երկրների հետ  
խորացված 
համագործակցություն՝ 
զբոսաշրջության վրա հիմնված 
նոր առաջարկների տեսքով 

ՀՀ Կառավարություն 
Հայ առաքելական եկեղցի 
ՀՀ Զբոսաշրջության կոմիտե 
ՀՀ Սփյուռքի գործերի գլխավոր 
հանձնակատարի գրասենյակ 
Հայկական Սփյուռքի 
կազմակերպություններ 
ՀՀ դեսպանություններ 

9.  ՄԺՀՓԶ առաջարկների և 
ծառայությունների 
համապատասխանեցում նաև 
ներքին զբոսշարջիկների 
պահանջմունքներին  

• Նպաստել ներքին 
զբոսաշրջության զարգացմանը 

• Նպաստել ՄԺՀՓԶ 
կախվածության թուլացմանը 
ներգնա զբոսաշրջային 
հոսքերից 

• Ներքին զբոսաշրջիկների 
առանձնահատկությունները 
հաշվի առնող նոր 
զբոսաշրջային առաջարկներ 

ՀՀ Զբոսաշրջության կոմիտե 
Փորձառական 
զբոսաշրջությամբ զբաղվող 
ձեռնարկություններ 

10.  ՄԺՀՓԶ «քայլող» փառատոնի 
կազմակերպում  

• Նպաստել հայկական 
զբոսաշրջային արդյունքների 
բազմազանեցմանը 

• Խթանել  ՄԺՀՓԶ  
ձեռնարկությունների միջև 
համագործակցությունը 

• Ներգնա և ներքին զբոսաշրջային  
ավելացված հոսքեր և 
զբոսաշրջային եկամուտների 
աշխարհագրական 
վերաբաշխում 

• ՄԺՀՓԶ նոր առաջարկներ 

ՀՀ Կառավարություն 
ՀՀ Զբոսաշրջության կոմիտե 
Մարզպետարաններ 
ՏԻՄ-եր 
Փառատոնների 
կազմակերպմամբ զբաղվող 
մասնավոր/հանրային 
կառույցներ 

11.  «Հայկական ՄԺՀՓԶ 
ասոցիացիայի» ստեղծում 

• Բարձրացնել  ՄԺՀՓԶ զբաղվող 
ձեռնարկությունների միջև 
համագործացկության 
մակարդակը 

• Բարձրացնել  ՄԺՀՓԶ զբաղվող 
ձեռնարկությունների 

• Ներազգային և միջազգային 
համագործացկության նոր 
որակների և հարթակների 
առաջացում 

ՀՀ Զբոսաշրջության կոմիտե 
Փորձառական 
զբոսաշրջությամբ զբաղվող 
ձեռնարկություններ 



միջազգայացման մակարդակը 
12.  «Նորարարական փորձառական 

զբոսաշրջություն» ամենամյա 
սեմինարի/աշխատաժողովի 
կազմակերպում 

• Բարձրացնել   ՄԺՀՓԶ զբաղվող 
շահառուների (պետական, 
մասնավոր, միջազգային, 
կրթական, գիտական, 
հասարակական) միջև 
համագործակցության 
մակարդակը 

• Վեր հանել ՄԺՀՓԶ զարգացման 
հիմնախնդիրները և 
հեռանկները 

• Համագործացկության նոր 
ուղղություններ և 
մակարդակներ  

ՀՀ Զբոսաշրջության կոմիտե 
 

13.  Հայկական ազգային-
ավանդական խաղերի և երգ-
երաժշտության վրա հիմնված 
փորձառությունների ստեղծում և 
զարգացում  

• Բարձրացնել ՀՀ ոչ նյութական 
մշակութային ժառանգության 
համալիր ներգրավվածության 
մակարդակը ՄԺՀՓԶ մեջ 

• Փորձառական նոր 
զբոսաշրջային առաջարկներ 

ՀՀ Զբոսաշրջության կոմիտե 
Փորձառական 
զբոսաշրջությամբ զբաղվող 
ձեռնարկություններ 
ՀՀ ԲՈՒՀ-եր և ԳԱԱ  

14.  Օտար լեզուներով հայկական   
ՄԺՀՓԶ առաջարկների մասին 
հաղորդումների պատրաստում 
հեռուստատեսային կամ 
հեռահաղորդակցման այլ 
միջոցներում՝ կիսվող 
տնտեսության մոտեցմամբ 

• Բարձրացնել ՀՀ զբոսաշրջային 
միջազգային իմիջը 

• Բարձրացնել ՀՀ  ՄԺՀՓԶ   
առաջարկների 
միջազգայնացումը 

• Հայկական խոհանոցի, երգ-
երաժշտության, արհեստների, 
արվեստների և այլն մասին 
օտարալեզու հաղորդումներ 

ՀՀ Կառավարություն 
ՀՀ Զբոսաշրջության կոմիտե 
ՀՀ Հանրային և մասնավոր 
հեռուստաընկերություններ 
Թվարկված ոչ նյութական 
ժառանգության ոլորտում 
գործող հասարակական 
կազմակերպություններ, 
միություններ, ասոցիացիաներ 
ՀՀ ԲՈՒՀ-եր 
ՀՀ-ում գործող բլոգերներ 

15.  «Լավագույն փորձառական 
զբոսաշրջային առաջարկ» 
ամենամյա 
մրցանակաբաշխության 
կազմակերպում 

• Խթանել ՄԺՀՓԶ զարգացմանը 
ՀՀ-ում 

• Մոտիվացնել  ՄԺՀՓԶ 
զբաղվողներին 

• Մոտիվացված փորձառական 
զբոսաշրջային միջավայր 

• Նոր համագործակցություն 
ՄԺՀՓԶ շահառուների միջև 

ՀՀ Զբոսաշրջության կոմիտե 



   

 

Ամփոփում  

ՄԺՀՓԶ ՀՀ համար կարելի է համարել զբոսաշրջության նորարարական 
մոտեցումներով զարգացման ռազմավարական ուղղություններից մեկը։ Դրա կայուն 
զարգացման շնորհիվ հնարավոր կլինի ապահովել հատկապես զբոսաշրջության 
տարածքային համաչափ զարգացումը։ Ներկայումս ՄԺՀՓԶ ՀՀ-ում զարգացնելու համար 
առանցքային ռազմավարական նշանակություն ունեցող քայլերը պետք է ուղղված լինեն՝   

 ՄԺՀՓԶ պետական քաղաքականության մշակմանը և հստակեցման, 
 ՄԺՀՓԶ շահառուների միջև համագործակցությանը նպաստող միջոցառումների 

կազմակերպմանը,  
 ՄԺՀՓԶ-ում ներառված հայկական մշակութային արժեքների կայուն 

օգտագործմանը և պահպանմանը,  
 ՄԺՀՓԶ շրջանակներում տարածաշրջային և միջազգային 

համագործակցությանը և ներդրումային ծրագրերի իրականացմանը,  
 ՄԺՀՓԶ ներառված կողմերի համապատասխան մասնագիտական որակների 

զարգացմանը, 
 ՄԺՀՓԶ համար համակարգված կրթական և գիտական հիմքերի ստեղծմանը։  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


