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ԿՅԱՆՔԻ ՈՐԱԿԻ ԻՆՏԵԳՐԱԼԱՅԻՆ ՑՈՒՑԻՉԻ 

ԱՐՓԻՆԵ ԱՍԼԱՆՅԱՆ  

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան 

Հոդվածում բացահայտվել են ՀՀ Լոռու մարզի ռազմավարական 
կառավարման հիմնախնդիրները և գերակայությունները: Այդ նպա-
տակով օգտագործվել է Կյանքի որակի ինտեգրալային ցուցիչի հայե-
ցակարգը, որի միջոցով մարզի հիմնախնդիրները դիտարկվել են 
երեք մասով՝ բնակչության բարեկեցության մակարդակ, կյանքի որակ 
և սոցիալական ոլորտի որակ: Կատարված հետազոտության արդյուն-
քում բացահայտվել է, որ Լոռու մարզի համար գերակայություններ են 
աղքատության և ծայրահեղ աղքատության կրճատումը, գործազր-
կության մակարդակի իջեցումը, միգրացիայի տեմպի, հանցավորութ-
յան մակարդակի նվազեցումը և քաղաքացիների բնակարանային 
ապահովության բարձրացման համար պայմանների ստեղծումը: 

Բանալի բառեր. մարզ, կյանքի որակ, ինտեգրալային ցուցիչ, 
սոցիալական ոլորտ, բարեկեցություն: 

 
Ժամանակակից պայմաններում  կայուն սոցիալ-տնտեսական զար-

գացումն անհնար է առանց պետական քաղաքականության հիմնա-
խնդիրների սահմանման: Այս առումով հիմնախնդիրների որոշումն ու 
հիմնավորումը նաև մարզերի զարգացման ռազմավարական կառավար-
ման հիմնական տարրերն են: Քանի որ պետական մարմինների գոյութ-
յան վերջնական նպատակը բնակչության կյանքի որակի բարելավումն է, 
ապա հենց  այն պետք է հիմք հանդիսանա մարզի սոցիալ-տնտեսական 
զարգացման հիմնախնդիրների բացահայտման գործում: Սույն հայեցա-
կարգի կիրառման բարդությունն այն է, որ կյանքի որակի ախտորոշումը 
բարդ ու բազմագործոն գործընթաց է, բացի այդ առկա են բազմաթիվ մե-
թոդներ, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի բարեկեցության ոոշման սեփական 
գործիքակազմը: 

Կյանքի որակի ինտեգրալային ցուցիչը կյանքի որակի գնահատման 
ժամանակակից մոդելներից մեկն է, որը, հանդիսանալով փոխկապակց-
ված ցուցանիշների հիերարխիկ համակարգ, հնարավորություն է տալիս, 
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հանրամատչելի վիճակագրական տեղեկատվության հիման վրա, գնա-
հատել բնակչության կյանքի որակը [2]:1 

Սույն հոդվածում դիտարկվում է ՀՀ Լոռու մարզի հիմնախնդիրների 
ախտորոշման գործընթացը կյանքի որակի ինտեգրալային ցուցիչի միջո-
ցով: Հաշվարկների համար օգտագործվել են  ՀՀ վիճակագրական կոմի-
տեից ստացված պաշտոնական տվյալներ 2020 թվականի համար: 
Ստացված տվյալները բաժանվել են երեք՝ բնակչության որակ, բնակչության 
բարեկեցության մակարդակ, սոցիալական ոլորտի որակ հատվածների: 

Աղյուսակ 1 
Բնակչության բարեկեցության մակարդակ ինտեգրալային ցուցիչի 

ապոստերիոր ցուցանիշների վիճակագրական տվյալներ 
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Մարզի ՀՆԱ մեկ 
շնչի հաշվով (մլն, 
դր / մարդ) 

1508 1648 1440 1026 1147 1627 1168 2796 1535 1113 

Մեկ շնչի հաշվով 
միջին դրամական 
եկամտի 
գնողունակությունն 
ըստ նվազագույն 
կենսապահովման  
միջոցների ՍԳԻ (%) 

0,6 0,4 0,6 1 0,2 0,2 0,1 0,8 1,1 1,3 

Կենսապահովման 
մակարդակից ցածր 
եկամուտ ունեցող 
բնակչության կամ 
ծայրահեղ 
աղքատների 
մասնաբաժինը  (%) 

1,7 0,5 1,2 3,4 1,5 0,6 1,7 0,04 0,07 0,6 

                                        
1  Կյանքի որակի ինտեգրալային ցուցիչի մոդելի մաթեմատիկական ալգորիթմը տե՛ս 
Վահրամ Բաղդասարյան, Արփինե Ասլանյան «Մարզի հանրատնտեսական զարգացման 
հիմնախնդիրների որոշման համար կիրառվող կյանքի որակի ինտեգրալային ցուցիչի 
կառուցման մեթոդաբանությունը» Վանաձորի պետական համալսարանի գիտական 
տեղեկգիր Եր. 2021-Պրակ Ա, էջ 201։ 

https://old.vsu.am/2021_prakner/prak_a/201-209-%D5%8E%D5%A1%D5%B0%D6%80%D5%A1%D5%B4%20%D4%B2%D5%A1%D5%B2%D5%A4%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%B5%D5%A1%D5%B6,%20%D4%B1%D6%80%D6%83%D5%AB%D5%B6%D5%A5%20%D4%B1%D5%BD%D5%AC%D5%A1%D5%B6%D5%B5%D5%A1%D5%B6.pdf
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Ընդհանուր եկամտի 
հարաբերակցութ-
յունն ամենահա-
րուստ 20% և 
ամենաաղքատ 20% 
բնակչության 

8,1 8 7,8 7,9 8,2 8,9 8,2 8,4 8,4 8,3 

Մեկ բնակչի 
ապահովվածութ-
յունը բնակարանա-
յին ֆոնդի ընդանուր 
մակերեսով 
(քառ.մ/մարդ) 

46,1 34,1 32,6 32,7 42,1 38,3 31,6 31,2 40,3 48,6 

Վթարային 
բնակարանների 
մասնաբաժինը 
բնակֆոնդի մեջ (%) 

4,2 3,8 3,5 3,6 12,7 4,7 13,1 5,3 2,2 6,4 

ՀՀ Լոռու մարզի համար կյանքի որակի ինտեգրալային ցուցիչի  
«Բնակչության բարեկեցության մակարդակ» կատեգորիայի երրորդ մա-
կարդակի մասնակի ինտեգրալային ցուցանիշերի և կշիռների հաշվարկ-
ների արդյունքները ներկայացված են Աղյուսակ 2-ում: 

Աղյուսակ 2 
«Բնակչության բարեկեցության մակարդակ» կատեգորիայի 

ցուցանիշների երրորդ մակարդակի մասնակի ինտեգրալային 
ցուցանիշերը և կշիռները  

 Կշիռ 𝒘𝒘�𝒌𝒌 Ցուցանիշ Կշիռ 𝒍𝒍𝒋𝒋,𝒌𝒌 
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0,319 

Մարզի ՀՆԱ մեկ շնչի հաշվով  0,37 
Մեկ շնչի հաշվով միջին դրամական 
եկամտի գնողունակությունն ըստ նվազա-
գույն կենսապահովման  միջոցների ՍԳԻ 

0,08 

Կենսապահովման մակարդակից ցածր 
եկամուտ ունեցող բնակչության կամ 
ծայրահեղ աղքարների մանաբաժինը  

0,52 

Ընդհանուր եկամտի հարաբերակցությունն 
ամենահարուստ 20% և ամենաաղքատ 20% 
բնակչության 

0,03 
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0,681 

Մեկ բնակչի ապահովվածությունը բնակա-
րանային ֆոնդի ընդանուր մակերեսով  0,5 

Վթարային բնակարանների մասնաբաժինը 
բնակֆոնդի մեջ  0,5 
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 Ինչպես երևում է Աղյուսակ 2-ից, «Ենթակառուցվածք» երրորդ 
մակարդակի մասնավոր ինտեգրալ ցուցանիշի կշիռն ավելի մեծ է, քան 
«Բնակչության եկամուտ և սեփականություն» ցուցանիշի կշիռը: Երրորդ 
մակարդակի բնութագրիչների թվում առավել մեծ կշիռ ունեն 
կենսապահովման մակարդակից ցածր եկամուտ ունեցող բնակչության 
կամ ծայրահեղ աղքարների մանաբաժինը և բնակարանային ֆոնդով 
ապահովվածությունը: 

Առանձին ցուցանիշների կշիռները դիտարկելու համար դիտարկենք 
Աղյուսակ 3-ը, որում ներկայացված են ապոստերիոր ցուցանիշների 
մասնակի ածանցյալ արժեքները: 

Աղյուսակ 3 
«Բնակչության բարեկեցություն» կատեգորիայի ապոստերիոր 

ցուցանիշների մասնակի ածանցյալ արժեքներ 

Ցուցանիշ Ածանցյալ արժեք 

Մարզի ՀՆԱ մեկ շնչի հաշվով 0,114 
Մեկ շնչի հաշվով միջին դրամական եկամտի 
գնողունակությունն ըստ ՍԳԻ  0,025 

Կենսապահովման մակարդակից ցածր եկամուտ 
ունեցող բնակչության կամ ծայրահեղ աղքատ-
ների մանաբաժինը    

0,160 

Ընդհանուր եկամտի հարաբերակցությունն ամենա-
հարուստ 20% և ամենաաղքատ 20% բնակչության 0,009 

Մեկ բնակչի ապահովվածությունը բնակարա-
նային ֆոնդի ընդանուր մակերեսով  0,315 

Վթարային բնակարանների մասնաբաժինը 
բնակֆոնդի մեջ  0,345 

Ըստ Աղյուսակ 3-ում արտացոլված արդյունքների՝ Լոռու մարզում 
քաղաքացիների բնակարանային ապահովման հարցը լուծված չէ (մեկ 
բնակչի հաշվով բնակարանային ֆոնդի ընդհանուր տարածքի ցուցանիշը 
ցածր է, իսկ վթարային բնակարանների մասնաբաժնինը՝ բարձր): 
Վերջինս ևս մեկ անգամ փաստում է, որ չնայած երկրաշարժից անցել է 
ավելի քան 30 տարի, սակայն բնակֆոնդի խնդիրը մարզում դեռևս 
շարունակում է մնալ արդիական: 

Այժմ դիտարկենք ինտեգրալային ցուցիչի «Բնակչության որակ» 
կատեգորիայի համար առանձնացված ցուցանիշների նախափորձնական 
տվյալները՝ վերցված ՀՀ վիճակագրական կոմիտեից: 
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Աղյուսակ 4 
Բնակչության որակ ինտեգրալային ցուցիչի ապոստերիոր 

ցուցանիշների վիճակագրական տվյալներ 
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Բնական աճի տոկոս 
1000 բնակչի հաշվով 
(մարդ) 

2,2 4,3 3,4 3,9 -0,1 3,1 1,7 1,1 0,5 0,3 

Հաշմանդամների թիվը 
1000 բնակչի հաշվով 
(մարդ) 

70,8 71,9 49,5 79,1 88,6 60,2 81,1 77,5 90,2 68,4 

Կյանքի սպասվող 
տևողությունը ծննդյան 
պահից (տարի) 

73,4 74,7 74,8 75,1 75,2 73,6 73 75 75 75,2 

Բնածին արատների 
գրանցված դեպքեր 1000 
բնակչի հաշվով (դեպք) 

7,04 6,43 21,5 6,9 13,1 16,9 9,04 15,05 1,44 9,02 

Մանկական 
մահացության 
գործակիցը, 1 000 
կենդանի ծնվածի հաշվով 

9,7 6,5 5,2 7,2 9 9,1 6,7 6,7 7,7 6,1 

ՄԻԱՎ-ով վարակված 
հիվանդների թիվը (մարդ) 

16 44 44 31 47 30 51 33 11 12 

Նորագոյացություններից 
մահվան թիվը 100 000 
բնակչի հաշվով (մարդ) 

179,1 155,5 157,3 155,7 271 194,6 225,6 179,2 197 174,8 

Արյունատար համա-
կարգի հիվանդություն-
ներից մահվան դեպքերը 
100 000 բնակչի հաշվով  
(մարդ) 

528,5 464,1 408,9 441 695,9 456,9 579,4 351,4 428,8 649,9 

Վարակիչ և մակաբու-
ծային հիվանդություն-
ներից մահացությունների 
թիվը 100 000 բնակչի 
հաշվով (մարդ) 

5,6 3,9 3,8 4,8 3,3 9,6 3 2,2 8,3 8,3 
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Շնչառական հիվան-
դություններից մահացութ-
յունների թիվը 100 000 
բնակչի հաշվով (մարդ) 

31,2 28,8 40,9 22,8 58,3 35,4 87,4 42,9 26,7 32 

Մարսողական համա-
կարգի հիվանդություն-
ներից մահացությունների 
թիվը 100 000 բնակչի 
հաշվով (մարդ) 

1,6 0,4 3,4 2,2 1,9 3,2 3,4 1,5 4,1 4,1 

Դժբախտ պատահար-
ներից, վնասվածքներից և 
թունավորումներից 
մահացությունների թիվը 
100 000 բնակչի հաշվով 
(մարդ) 

60,8 39,7 32,2 35,1 43,8 44,2 37,5 47,3 65,7 35,3 

Բարձրագույն կրթություն 
ունեցող մասնագետների 
մասնաբաժինը տնտե-
սության մեջ զբաղված-
ների շրջանում (%) 

21,7 19,3 14,1 20,5 26,2 22,6 30,2 24,1 23,9 26,7 

Աշխատուժի բերված 
արտադրողականություն 
(մլն. դրամ/մարդ) 

16,11 15,81 15,94 14.68 9,47 11,43 11,58 16,34 12,27 11,05 

Միջին մասնագիտացված 
և բարձրագույն ուսումնա-
կան հաստատությունների 
ուսանողների մասնաբա-
ժինը մարզի բնակչության 
մեջ (%) 

0,05 0,46 0,49 0,92 2,18 0,65 2,08 1,87 0,79 1,68 

Բնական հավելաճի 
տոկոս 1000 բնակչի 
հաշվով (մարդ) 

2,2 4,3 3,4 3,9 -0,1 3,1 1,7 1,1 0,5 0,3 

Աղյուսակ 4-ի տվյալներով կատարենք կյանքի որակի ինտեգրալային 
ցուցիչի «Բնակչության որակ» կատեգորիայի կշիռների որոշում 
(արդյունքները տե՛ս Աղյուսակ 5): 
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Աղյուսակ 5 
Երրորդ մակարդակի մասնակի ինտեգրալ ցուցանիշների կշիռները և 

«Բնակչության որակը» կատեգորիայի ցուցանիշների կշիռներ 

 Կշիռ  
𝒘𝒘�𝒌𝒌 
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0,118 

Բնական հավելաճի տոկոս 1000 բնակչի հաշվով  0,218 

Հաշմանդամների թիվը 1000 բնակչի հաշվով  0,128 

Կյանքի սպասվող տևողությունը ծննդյան պահից  0,009 

Բնածին արատների գրանցված դեպքեր 1000 
բնակչի հաշվով  0,314 

Մանկական մահացության գործակիցը, 1000 
կենդանի ծնվածի հաշվով 0,085 

ՄԻԱՎ-ով վարակված հիվանդների թիվը  0,246 

Ա
ռո

ղջ
ու

թ
յո

ւն
 

0,629 

Նորագոյացություններից մահվան թիվը 100 000 
բնակչի հաշվով  0,523 

Արյունատար համակարգի հիվանդություններից 
մահվան դեպքերը 100 000 բնակչի հաշվով   0,086 

Վարակիչ և մակաբուծային հիվանդություններից 
մահացությունների թիվը 100 000 բնակչի 
հաշվով  

0,056 

Շնչառական հիվանդություններից մահացութ-
յունների թիվը 100 000 բնակչի հաշվով  0,042 

Մարսողական համակարգի հիվանդություն-
ներից մահացությունների թիվը 100 000 բնակչի 
հաշվով   

0,081 

Դժբախտ պատահարներից, վնասվածքներից և 
թունավորումներից մահացությունների թիվը 
100000 բնակչի հաշվով   

0,212 

Կ
րթ

ու
թ

յո
ւն

 

0,253 

Բարձրագույն կրթություն ունեցող մասնագետ-
ների մասնաբաժինը տնտեսության մեջ զբաղ-
վածների շրջանում 

0,235 

Աշխատուժի բերված արտադրողականություն 
(մարզի ՀՆԱ-ի և տնտեսության մեջ զբաղված-
ների միջին տարեկան թվաքանակի հարաբե-
րություն 

0,531 

Միջին մասնագիտացված և բարձրագույն ուսում-
նական հաստատությունների ուսանողների մաս-
նաբաժինը մարզի բնակչության մեջ 

0,234 

Երրորդ մակարդակի մասնակի ինտեգրալ ցուցանիշների կշիռներն 
ուսումնասիրելով՝ կարող ենք, նշել, որ առավել մեծ ազդեցություն ունի 



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 1/2022  
 

  

38 

«Առողջություն» ենթակատեգորիան, վերջինիս ազդեցությունը սրվել է 
նաև 2020 թվականին Covid-19-ով պայմանավորված մահացությունների 
թվի աճով:  

Կյանքի որակի ինտեգրալային ցուցիչի վերջին կատեգորիայի՝ 
սոցիալական ոլորտի որակի հաշվարկների արդյունքնրը ներկայացված 
են Աղյուսակ 6-ում:  

Աղյուսակ 6  
«Սոցիալական ոլորտի որակը» կատեգորիայի և երրորդ մակարդակի 

մասնակի ինտեգրալ ցուցանիշների կշիռներ 

 Կշիռ  𝒘𝒘�𝒌𝒌 Ցուցանիշ Կշիռ  
𝒍𝒍𝒋𝒋,𝒌𝒌 
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0,511 
Միգրացիայի աճի տեմպ   0,54 

Գործազրկության մակարդակ  0,46 
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0,489 

Վնասակար և վտանգավոր 
աշխատանքային պայմաններում 
զբաղված աշխատողների 
մասնաբաժինը տնտեսության մեջ 
զբաղվածների միջին տարեկան 
թվաքանակում 

0,03 

Մահացու ելքով կամ աշխատանքային 
ունակությունների կորստով աշխատա-
վայրում տուժածների թիվը  

0,03 

Գրանցված հանցագործությունների 
քանակը  0,94 

Ինչպես երևում է կյանքի որակի ինտեգրալային ցուցիչի հաշվարկ-
ման արդյունքներից, երրորդ մակարդակի մասնակի ինտեգրալ ցուցա-
նիշների կշիռները բավականին մոտ են թվային արժեքներով, սակայն, 
այնուամենայնիվ, գործազրկություն-միգրացիա ենթակատեգորիան ավե-
լի մեծ կշիռ ունի: Գործազրկություն-միգրացիա ենթակատեգորիայում 
նույնպես կշիռնեը գրեթե հավասար են: Միգրացիայի աճի տեմպի կշիռը 
գերազանցում է գործազրկության մակարդակի կշռին ընդամենը 0,08 չա-
փով: Աշխատանքային պայմաններ և հանցավորություն կատեգորիայում 
հիմնական կշիռը բաժին է ընկնում գրանցված հանցագործությունների 
քանակին՝ 0,94: 
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 Աղյուսակ 7 
«Սոցիալական ոլորտի որակ» կատեգորիայի ապոստերիոր 

ցուցանիշների մասնակի ածանցյալ արժեքներ 

Ցուցանիշ Ածանցյալ 
արժեք 

Միգրացիայի աճի տեմպ   0,04 
Գործազրկության մակարդակ 0,03 
Վնասակար և վտանգավոր աշխատանքային պայմաններում 
զբաղված աշխատողների մասնաբաժինը զբաղվածների 
միջին տարեկան թվաքանակում 

0,002 

Մահացու ելքով կամ աշխատանքային ունակությունների 
կորստով աշխատավայրում տուժածների թիվը  0,002 

Գրանցված հանցագործությունների քանակը  0,05 

Ածանցյալ գործիքների վերլուծությունը ցույց է տալիս (տե՛ս Աղյուսակ 7), 
որ հանցավորության ցուցանիշն ամնամեծն է այս խմբի ցուցանիշների 
մեջ: Հաջորդ երկու ցուցանիշները, որոնք ունեն մեծ ածանցյալ արժեք, 
համապատասխանաբար միգրացիայի և գործազըրկության ցուցանիշ-
ներն են: Միգրացիայի ցուցանիշով Լոռու մարզը նաև գտնվում է ՀՀ բոլոր 
մարզերի մեջ ամենավատ դիրքում: Ինչ վերաբերում է գործազրկությանը, 
այն անշուշտ թույլատրելի արժեքից (բնական մակարդակ) ավելին է, և 
հանգեցնում է բազմաթիվ սոցիալական խնդիրների առաջացման՝ հան-
ցավորության բարձր մակարդակից մինչև մեծ թվով սոցիալական պաթո-
լոգիաներ: Նույնիսկ, կարելի է պնդել, որ մարզում միգրացիայի բարձր 
ցուցանիշի հիմնական պատճառը նույնպես գործազրկությունն է: Հենց 
դա է որոշում գործազրկության խնդրի լուծման առաջնահերթությունը: 

Այսպիսով, ամփոփելով վերոշարադրյալ հետազոտությունը, կարող 
ենք սահմանել ՀՀ Լոռու մարզի համար ռազմավարական կառավարման 
հետևյալ հիմնախնդիրներն ու գերակայությունները. 

 աղքատության և ծայրահեղ աղքատության կրճատում,  
 քաղաքացիների բնակարանային ապահովության բարձրացման 

համար պայմանների ստեղծում, 
 քաղաքացիների կյանքի տևողության բարձրացման համար պայ-

մանների ստեղծում, 
 բնական հավելաճի տոկոսի բարձրացում, 
 գործազրկության կրճատում, 
 միգրացիայի տեմպի նվազեցում, 
 հանցավորության մակարդակի նվազեցում: 
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ДИАГНОСТИКА ПРОБЛЕМ ЛОРИЙСКОГО МАРЗА ПО 
ИНТЕГРАЛЬНОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

АРПИНЕ АСЛАНЯН 

Национальный политехнический университет Армении 

Целью данной статьи является выявление проблем и приоритетов 
стратегического управления Лорийского марза РА. С этой целью была 
использована концепция интегрального показателя качества жизни, 
посредством которой проблемы марза рассматривались в трех частях: 
уровень благосостояния населения, качество жизни и качество 
социальной сферы. В результате проведенного исследования было 
выявлено, что приоритетами для Лорийского марза являются- 
сокращение бедности и крайней нищеты, снижение уровня 
безработицы, снижение уровня миграции, снижение уровня 
преступности, создание условий для повышения жилищной 
обеспеченности граждан. 

Ключевые слова: марз, качество жизни, интегральный 
показатель, социальная сфера, благосостояние. 

 
 
 

DIAGNOSIS OF RA LORI REGION ISSUES ACCORDING 
TO INTEGRAL QUALITY OF LIFE INDICATOR 

ARPINE ASLANYAN  

National Polytechnic University of Armenia 

This article aims to identify the issues and priorities of strategic 
management of Lori marz of the Republic of Armenia. For this 
purpose, the concept of the Integral Quality of Life Index was used, 
through which the problems of the region were considered in three 
parts: the level of welfare of the population, quality of life and quality 
of the social sphere. As a result of the research, it was revealed that 
the priorities for Lori region are the reduction of extreme poverty and 
the reduction of unemployment rate, the reduction of migration rate, 
the reduction of crime rate, and the creation of conditions for 
increasing housing security of citizens. 

Keywords: region, quality of life, integral indicator, social sphere, 
welfare. 
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