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ՀՏԴ 338.2 

Լոռու մարզի ռազմավարական կառավարման հիմնախնդիրներն Լոռու մարզի ռազմավարական կառավարման հիմնախնդիրներն Լոռու մարզի ռազմավարական կառավարման հիմնախնդիրներն Լոռու մարզի ռազմավարական կառավարման հիմնախնդիրներն 
ըստ խնդրահարույցության աստիճանիըստ խնդրահարույցության աստիճանիըստ խնդրահարույցության աստիճանիըստ խնդրահարույցության աստիճանի    

Ասլանյան ԱրփինեԱսլանյան ԱրփինեԱսլանյան ԱրփինեԱսլանյան Արփինե    

    ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. . . . մարզ, հիմնախնդիր, գերակա ոլորտ, ռազմա-
վարական պլանավորում    

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
  Սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրների որոշումը 

մարզի միջնաժամկետ սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության մշակ-
ման ելակետն է: Այս դեպքում հիմնախնդիրներ ասելով հասկանում ենք 
մարզպետարանի կողմից սահմանվող ռազմավարական նպատակների 
ամբողջությունը` ուղղված բնակչության կյանքի որակի բարելավմանը: 
1990-ականների վերակառուցման գործընթացից հետո ՀՀ-ում սոցիալ-
տնտեսական իրավիճակի հարաբերական կայունացման համատեքս-
տում խորհուրդ է տրվում մարզերում իրականացնել ռազմավարական 
պլանավորում՝ մեկից հինգ տարի ժամկետով: Սույն աշխատանքի 
հետագա շարադրմամբ ենթադրվում է, որ սոցիալ-տնտեսական զարգաց-
ման հիմնախնդիրները պետք է որոշվեն նշված ժամանակահատվածի 
համար: 

 Մարզային վարչակազմի կողմից նպատակների ամբողջական 
շարքից հիմնախնդիրների ընտրությունը անհրաժեշտ է, որպեսզի ջան-
քերը կենտրոնացվեն առավել կարևոր ոլորտների զարգացման վրա: 
Գերակա ոլորտների վրա ջանքերը կենտրոնացնելու անհրաժեշտու-
թյունը առաջին հերթին բխում է մարզային իշխանություններին հասա-
նելի ռեսուրսների սահմանափակությունից: Այս առումով անհրաժեշտու-
թյուն կա հայտնաբերելու գերակա ոլորտները, որոնք առավելագույնս 
ապահովում են բնակչության կյանքի որակի բարելավումը, և սահմանել 
դրանց զարգացումը՝ որպես մարզպետարանի կարևորագույն նպատակ: 

ՀետազոտությունՀետազոտությունՀետազոտությունՀետազոտություն    
     Մարզի բնակչության կյանքի որակի բարելավման տեսանկյունից 

սոցիալ-տնտեսական զարգացման գերակայությունների ընտրության 
ամենաակնհայտ չափանիշը հանրային կյանքի այնպիսի խնդրահարույց 
ոլորտների հայտնաբերումն է, որոնք առավել էականորեն են ազդում 
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բնակչության կյանքի որակի վրա: Որոշելով հանրային կյանքի խնդրա-
հարույց և նշանակալի ոլորտները` անհրաժեշտ է դիտարկել դրանք 
որպես գործոններ, որոնք իրենց ամբողջությամբ կկազմեն մարզի բնակ-
չության կյանքի որակի ինտեգրալային ցուցիչը: Բնակչության կյանքի 
որակի գնահատման ինտեգրալային ցուցիչի կիրառումը հնարավորու-
թյուն է տալիս առավել ճշգրիտ և օբյեկտիվորեն հետևել կյանքի որակը 
բնութագրող ցուցանիշների բնույթին և նշանակալիությանը: Սույն 
հոդվածում բնակչության կյանքի որակի յուրաքանչյուր գործոն (ցուցիչ) 
կդիտարկենք դրանց խնդրահարույց լինելու տեսանկյունից: 

Մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրների խնդ-
րահարույցության սահմանումը մի կողմից հիմնված է այլ մարզերի 
համեմատ նրա դիրքի, մյուս կողմից` սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշ-
ների դինամիկայի վերլուծության վրա: Կարելի է ենթադրել, որ ցուցա-
նիշի բացասական դինամիկան (նրա նախկին արժեքի համեմատ) և 
մարզի դիրքի միաժամանակյա վատթարացումը ազդանշում են հասա-
րակական կյանքի այսպես կոչված հիմնախնդրային իրավիճակի առկա-
յությունը: Սա հնարավորություն է տալիս օգտագործել ցուցանիշների դի-
նամիկան՝ բնակչության կյանքի ոլորտների առաջնահերթությունը որո-
շելու համար` պետական քաղաքականության միջոցով դրա վրա ազդելու 
անհրաժեշտության տեսանկյունից: Այլ կերպ ասած՝ մարզի դիրքի վատ-
թարացումը անցյալում ձեռք բերված ցուցանիշի և այլ մարզերի` բերված 
արժեքների համեմատ, խոսում է դիտարկվող ցուցանիշի գերակայության 
բարձր աստիճանի, դրա փոփոխման անհրաժեշտության և հնարավո-
րության մասին: Վերոհիշյալ տրամաբանության համաձայն՝ ցուցանիշ-
ները բաժանվում են հիմնախնդրային չորս խմբերի`համաձայն հետևյալ 
ալգորիթմի: 

1. Առաջին խումբը ներառում է ցուցանիշներ, որոնց արժեքը վատ-
թարանում է նախորդ ժամանակաշրջանների արժեքների և այլ մարզերի 
վարկանշային արժեքների համեմատ (հիմնախնդիրների առաջին դաս): 

2. Երկրորդ խումբը ներառում է ցուցանիշներ, որոնց արժեքը վատ-
թարանում է այլ մարզերի համեմատ և բարելավվում կամ մնում է նույն 
մակարդակի վրա` համեմատած նախորդ ժամանակաշրջանների սեփա-
կան արժեքների հետ (հիմնախնդիրների երկրորդ դաս): 

3. Երրորդ խումբը ներառում է ցուցանիշներ, որոնց արժեքը վատ-
թարանում է նախորդ ժամանակաշրջանների սեփական արժեքների 
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համեմատ, բայց բարելավվում կամ մնում է նույն մակարդակի վրա` 
համեմատած այլ մարզերի վարկանիշի հետ (հիմնախնդիրների երրորդ 
դաս): 

4. Չորրորդ խումբը ներառում է ցուցանիշներ, որոնց արժեքը բարե-
լավվում է ինչպես նախորդ արժեքների համեմատ, այնպես էլ մարզերի 
վարկանիշում (հիմնախնդիրների չորրորդ դաս): 

Այսպիսով, առաջին խումբը պարունակում է առավել խնդրահարույց 
ցուցանիշներ, այսինքն՝ ցուցանիշներ, որոնց արժեքները պետք է 
«բարելավվեն» առաջին հերթին: Չորրորդ խումբը ցուցանիշները արժե-
քային առումով նվազագույն խնդրահարույց են: 

Սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրների որոշման 
մեթոդաբանության հաստատումն իրականացվել է որպես Լոռու մարզի 
զարգացման ռազմավարական պլանի թերությունների բացահայտման 
մաս: Հետազոտության արդյունքներն առաջարկվել են ՀՀ Լոռու մարզպե-
տարանին 2025-2030 թթ. ռազմավարական պլանի մշակման ժամանակ 
կիրառելու համար:  

 Մարզի սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության միջնաժամկետ 
առաջնահերթությունները որոշելու հայեցակարգը կյանքի կոչելու 
համար սույն հոդվածում առաջարկվում է օգտագործել Կյանքի որակի 
ինտեգրալային ցուցիչը1, որը մշակվել է ՌԴ Գիտությունների ակադե-
միայի մաթեմատիկայի և էկոնոմիկայի ինստիտուտի պրոֆեսոր 
Ս. Ա. Այվազյանի կողմից: Այս ցուցանիշը համապատասխանում է մարզի 
սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրների որոշման հայեցա-
կարգի գրեթե բոլոր պահանջներին, քանի որ այն ներառում է հանրային 
կյանքի հիմնական ոլորտների բնութագրերը և թույլ է տալիս որոշել 
մարզի դիրքն այլ մարզերի նկատմամբ: 

Հաշվարկների համար օգտագործվել են ՀՀ վիճակագրական կոմի-
տեից ստացված պաշտոնական տվյալներ 2020 և 2019 թվականների 
համար: Կատարված վերլուծություններն ամփոփվել են աղյուսակ 1-ում: 

                                                                 
1 Կյանքի որակի ինտեգրալային ցուցիչի մոդելի մաթեմատիկական ալգո-

րիթմը տե՛ս Վահրամ Բաղդասարյան, Արփինե Ասլանյան, Մարզի հանրատնտե-
սական զարգացման հիմնախնդիրների որոշման համար կիրառվող կյանքի 
որակի ինտեգրալային ցուցիչի կառուցման մեթոդաբանությունը, Վանաձորի 
Պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր, Երևան., 2021,Պրակ Ա, էջ 201: 
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Աղյուսակ 1Աղյուսակ 1Աղյուսակ 1Աղյուսակ 1    
Լոռու մարզի սոցիալԼոռու մարզի սոցիալԼոռու մարզի սոցիալԼոռու մարզի սոցիալ----տնտետնտետնտետնտեսական զարգացման գործոնների բաշխումը սական զարգացման գործոնների բաշխումը սական զարգացման գործոնների բաշխումը սական զարգացման գործոնների բաշխումը     

ըստ խնդրահարույցությանըստ խնդրահարույցությանըստ խնդրահարույցությանըստ խնդրահարույցության    
    

     Մարզի դիրքը այլ մարզերի համեմատՄարզի դիրքը այլ մարզերի համեմատՄարզի դիրքը այլ մարզերի համեմատՄարզի դիրքը այլ մարզերի համեմատ    
Վատթարացել էՎատթարացել էՎատթարացել էՎատթարացել է    Բարելավվել էԲարելավվել էԲարելավվել էԲարելավվել է    
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• Բնական աճի տոկոս 1000 
բնակչի հաշվով 

• Բնածին արատների գրանցված 
դեպքեր 1000 բնակչի հաշվով 

• Նորագոյացություններից 
մահվան թիվը 100 000 բնակչի 
հաշվով 

• Արյունատար համակարգի 
հիվանդություններից մահվան 
դեպքերը 100 000 բնակչի 
հաշվով 

• Շնչառական 
հիվանդություններից 
մահացությունների թիվը 100 000 
բնակչի հաշվով 

• Միգրացիայի աճի տեմպը 

• Ընդհանուր եկամտի 
հարաբերակցությունը 
ամենահարուստ 20% և 
ամենաաղքատ 20% 
բնակչության 

• Մեկ շնչի հաշվով միջին 
դրամական եկամտի 
գնողունակությունն՝ ըստ 
նվազագույն 
կենսապահովման միջոցների 
ՍԳԻ  

• Վարակիչ և մակաբուծային 
հիվանդություններից 
մահացությունների թիվը 100 
000 բնակչի հաշվով 

• Գործազրկության 
մակարդակը 

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

• Մահացու ելքով կամ 
աշխատանքային 
ունակություննեի կորստով 
աշխատավայրում 
տուժածների թիվը 
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• Մարզի ՀՆԱ մեկ շնչի հաշվով  
• Աշխատուժի բերված 
արտադրողականություն  

• Հաշմանդամների թիվը 1000 
բնակչի հաշվով 

• Մանկական մահացության 
գործակիցը, 1 000 կենդանի 
ծնվածի հաշվով 

• ՄԻԱՎ-ով վարակված 
հիվանդների թիվը 

• Գրանցված 
հանցագործությունների 
քանակը 

• Մեկ բնակչի 
ապահովվածությունը 
բնակարանային ֆոնդի 
ընդհանուր մակերեսով  

• Կյանքի սպասվող 
տևողությունը ծննդյան 
պահից 

• Մարսողական համակարգի 
հիվանդություններից 
մահացությունների թիվը 100 
000 բնակչի հաշվով 

• Դժբախտ պատահարներից, 
վնասվածքներից և 
թունավորումներից 
մահացությունների թիվը 100 
000 բնակչի հաշվով 

• Բարձրագույն կրթություն 
ունեցող մասնագետների 
մասնաբաժինը տնտեսության 
մեջ զբաղվածների շրջանում 

• Միջին մասնագիտացված և 
բարձրագույն ուսումնական 
հաստատությունների ուսա-
նողների մասնաբաժինը 
մարզի բնակչության մեջ 

   
ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

  Ինչպես երևում է աղյուսակից, Լոռու մարզի համար հատկապես 
խնդրահարույց է սոցիալական գործոններից բնական աճի խիստ ցածր 
ցուցանիշը, միգրացիայի բարձր աճի տեմպը, ինչպես նաև մի շարք 
հիվանդությունների պատճառով մահվան դեպքերի մեծ թիվը: Դրական 
դինամիկա կա մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ում, աշխատուժի բերված արտադ-
րողականության արժեքում, նաև նկատվել է հանցագործությունների 
թվաքանակի կրճատում: Սակայն, չնայած նախորդ ժամանակաշրջանի 
համար վերոնշյալ ցուցանիշներում առկա է դրական տեղաշարժ, 
այնուամենայնիվ այլ մարզերի համեմատ Լոռու մարզը, ըստ նույն ցուցա-
նիշների, դեռևս վատ դիրքերում է: 

Խնդրահարույցության տեսանկյունից ուշադրության են արժանի 
նաև մեկ շնչի հաշվով միջին դրամական եկամտի գնողունակության, 
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գործազրկության մակարդակի և վարակիչ ու մակաբուծային հիվանդու-
թյուններից մահացությունների ցուցանիշները: Վերջիններիս գծով այլ 
մարզերի համեմատ կա դրական դինամիկա, սակայն նախորդ ժամանա-
կաշրջանի համեմատ դրանց ցուցանիշները վատացել են: Հատկապես 
խնդրահարույց կարող է դառնալ գործազրկության մակարդակի աճը: 

 
ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. Айвазян С. А., Анализ синтетических категорий качества жизни насе-
ления субъектов Российской Федерации: их измерение, динамика, 
основные тенденции (по статистическим данным за 1997-1999 гг.) // 
Уровень жизни населения регионов России, 2002, №11, с. 5-6. 

2. Айвазян С.А., Россия в межстрановом анализе синтетических катего-
рий качества жизни населения. Часть I. Методология анализа и 
пример ее применения // Мир России, 2001, том X, JVb 4, с. 59-96. 

3. ՀՀ վիճակագրական կոմիտե. Հայաստանի վիճակագրական տարե-
գիրք, 2021, Երևան, 2021: 

4.  Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան քաղաքը թվե-
րով, 2020, https://armstat.am/am/?nid=81&id=2324 (07.02.2022) 
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Определение приоритетов Лорийской областиОпределение приоритетов Лорийской областиОпределение приоритетов Лорийской областиОпределение приоритетов Лорийской области    
    по уровню проблемностипо уровню проблемностипо уровню проблемностипо уровню проблемности    

Асланян АрпинеАсланян АрпинеАсланян АрпинеАсланян Арпине    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: регион, проблема, приоритетное направление, 
стратегическое планирование 

Решение вопросов социально-экономического развития является 
отправной точкой для разработки социально-экономической политики 
региона. В данном случае под проблемами мы подразумеваем комплекс стра-
тегических целей, поставленных администрацией региона, направленных на 
повышение качества жизни населения. Выделение приоритетов адми-
нистрацией области из всего спектра целей необходимо для того, чтобы 
сосредоточить усилия на развитии наиболее важных направлений. В связи с 
этим возникает необходимость выделить приоритетные направления, 
максимально повышающие качество жизни населения, определить их развитие 
как ключевую цель администрации региона. 

С точки зрения повышения качества жизни населения региона наиболее 
очевидным критерием выбора приоритетов социально-экономического 
развития является выявление таких проблемных сфер общественной жизни, 
которые оказывают наиболее существенное влияние на качество жизни 
населения. Определение проблемы основывается на ее положении, с одной 
стороны, по сравнению с другими регионами, с другой стороны, на анализе 
динамики социально-экономических показателей. Таким образом, можно 
предположить, что отрицательная динамика показателя (по сравнению с его 
предыдущим значением) и одновременное ухудшение положения региона, 
сигнализирует о наличии так называемой проблемной ситуации в 
общественной жизни. 

Для расчетов использовались официальные данные, полученные от Ста-
тистического комитета РА за 2020 и 2019 гг.  

В результате исследования стало ясно, что особенно проблематичными 
для Лорийской области являются очень низкие темпы естественного прироста 
населения от социальной деятельности, высокие темпы прироста миграции, а 
также большое количество смертей от ряда заболеваний. Наблюдается 
положительная динамика в ВВП на душу населения, в величине 
производительности труда, также наблюдается снижение количества прес-
туплений. Однако, несмотря на положительные изменения вышеуказанных 
показателей за предыдущий период, по сравнению с другими регионами, 
Лорийская область по тем же показателям все еще находится в 
неблагоприятном положении.  
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Determining the Priorities of the Lori RegionDetermining the Priorities of the Lori RegionDetermining the Priorities of the Lori RegionDetermining the Priorities of the Lori Region    
    by the Level of Problemsby the Level of Problemsby the Level of Problemsby the Level of Problems    

Aslanyan ArpineAslanyan ArpineAslanyan ArpineAslanyan Arpine    
SummarySummarySummarySummary    

Key wKey wKey wKey words: ords: ords: ords: region, problem, priority direction, strategic planning. 
The solution to the issues of socio-economic development is the starting point 

for the development of the socio-economic policy of the region. In this case, under 
the shadow of problems we mean a set of strategic goals set by the administration of 
the region, aimed at improving the quality of life of the population. The allocation 
of priorities by the administration of the region from the entire range of goals, is 
necessary in order to focus efforts on the development of the most important areas. 
In this regard, there is a need to identify priority areas that maximize the quality of 
life of the population, to define their development as a key goal of the regional 
administration. 

As for improving the quality of life of the population of the region, the most 
obvious criterion for choosing the priorities of socio-economic development is the 
identification of such problematic areas of public life that have the most significant 
impact on the quality of life of the population. 

The definition of the problem is based on its position, on the one hand, in 
comparison with other regions, on the other hand, on the analysis of the dynamics 
of socio-economic indicators. Thus, it can be assumed that the negative dynamics of 
the indicator (compared to its previous value) and the simultaneous deterioration of 
the situation in the region indicate the presence of a so-called problem situation in 
public life. 

For calculations, official data received from the RA Statistical Committee for 
2020 and 2019 were used.  

As a result of the study, it became clear that very low rates of natural 
population growth from social activities, high rates of migration growth, as well as a 
large number of deaths from a number of diseases are especially problematic for the 
Lori region. There is a positive trend in GDP per capita, in the value of labor 
productivity, and there is also a decrease in the number of crimes. However, despite 
the positive changes in the field of the above-mentioned indicators for the previous 
period, and in comparison with other regions, Lori region is still in an unfavorable 
position for the same indicators. 
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Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    26.04.26.04.26.04.26.04.2022022022022222    թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    27.05.2022 27.05.2022 27.05.2022 27.05.2022 թ.թ.թ.թ.    
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