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ՄարզիՄարզիՄարզիՄարզի    հանրահանրահանրահանրատնտեսականտնտեսականտնտեսականտնտեսական    զարգացմանզարգացմանզարգացմանզարգացման    հիմնախնդիրներիհիմնախնդիրներիհիմնախնդիրներիհիմնախնդիրների    
որոշորոշորոշորոշման համար կիրառվող կման համար կիրառվող կման համար կիրառվող կման համար կիրառվող կյանքիյանքիյանքիյանքի    որակիորակիորակիորակի    ինտեգրալայինինտեգրալայինինտեգրալայինինտեգրալային    ցուցիչիցուցիչիցուցիչիցուցիչի    

կառուցմանկառուցմանկառուցմանկառուցման    մեթոդաբանությմեթոդաբանությմեթոդաբանությմեթոդաբանությունըունըունըունը    
    

ԲաղդասարյանԲաղդասարյանԲաղդասարյանԲաղդասարյան    ՎահրամՎահրամՎահրամՎահրամ    
ԱսլանյանԱսլանյանԱսլանյանԱսլանյան    ԱրփինեԱրփինեԱրփինեԱրփինե    

    
    ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... բարեկեցության մակարդակ, ապրիորի 

ցուցանիշներ, միատարր խմբեր, վարկանիշ, կշիռ, տեղեկատվական հիմք  
    

Նախաբան Նախաբան Նախաբան Նախաբան     
 Կյանքի որակի ինտեգրալային ցուցիչը փոխկապակցված ցուցանիշ-

ների ստորակարգային համակարգ է1, որը հնարավորություն է տալիս 
հանրամատչելի վիճակագրական տեղեկատվության հիման վրա գնահա-
տելու բնակչության կյանքի որակը` ըստ չորս ինտեգրալի արժեքների՝ 
բնակչության որակ, բնակչության բարեկեցության մակարդակ, հանրային 
ոլորտի որակ, էկոլոգիական խորշի որակ: 

Կյանքի որակի ինտեգրալային ցուցիչի տեղեկատվակաԿյանքի որակի ինտեգրալային ցուցիչի տեղեկատվակաԿյանքի որակի ինտեգրալային ցուցիչի տեղեկատվակաԿյանքի որակի ինտեգրալային ցուցիչի տեղեկատվական հիմքըն հիմքըն հիմքըն հիմքը    
    Հետազոտությունների համար տեղեկատվական հիմք են պետական 

վիճակագրական ծառայության դիտարկած հիմնական ցուցանիշների 
արժեքները, որոնք կազմում են արտափորձական (ապրիորի) ցուցանիշ-
ների շարք: Այս ցուցանիշների ցանկը փորձագիտականորեն որոշվում է` 
կյանքի որակի նշված չորս հայեցակետերի լուսաբանման տեսական 
նկատառումներից ելնելով: Դրանից հետո արտափորձական ցուցանիշ-
ների փաթեթի հիման վրա ձևավորվում է հետփորձական (ապոստերիոր) 
ցուցանիշների հավաքածու: Դրա համար նախնական հավաքածուից 
ընտրվում են համեմատաբար փոքր թվով ցուցանիշներ այնպես, որ առա-
ջին հերթին դրանք ուղղակիորեն բնութագրեն վերլուծվող ինտեգրալ 
հատկությունները և, երկրորդ, դրանցից հնարավոր լինի բավականին 
ճշգրիտ վերակառուցել արտափորձական հավաքածուի ցուցանիշների 
արժեքները՝ համապատասխան ետընթաց (ռեգրեսիոն) կաղապարների 
միջոցով: 
  

                                                                 
1 Айвазян С. А. Эмпирический анализ синтетических категорий качества жизни 

населения // Экономика и математические методы, М.: НАУКА, 2003, том 39, №2, 3. 
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Կյանքի որակի ինտեգրալային ցուցիչի մոդելիԿյանքի որակի ինտեգրալային ցուցիչի մոդելիԿյանքի որակի ինտեգրալային ցուցիչի մոդելիԿյանքի որակի ինտեգրալային ցուցիչի մոդելի ալգորիթմըալգորիթմըալգորիթմըալգորիթմը    

 Կյանքի որակի ինտեգրալային ցուցիչը (ԿՈԻՑ) hաշվարկվում է 
հետևյալ ձևայնացված ալգորիթմով: 

    Ելակետային վիճակագրական ցուցանիշների համատարրացում:    
Կյանքի որակի ինտեգրալ ցուցանիշի կառուցման համար կյանքի որակի 
վերլուծվող կատեգորիայի յուրաքանչյուր վիճակագրական ցուցանիշի 
հետփորձական շարքի համար ����.�� (j=1,2,3,4 � =1,2,..,	�), որտեղ 	�-ն 
կյանքի որակի կատեգորիայի վերլուծվող ցուցանիշների քանակն է, 
-ն 
տարածաշրջանի համարն է, երբ, կիրառելով վերափոխում, մարզին 
տրվում է [0; N] միջակայքի թիվ (N-ը կաղապարը մշակողների կողմից 
սահմանվում է 10): Վերափոխման ձևի ընտրությունը կախված է 
վերլուծվող ցուցանիշի տեսակից: 

▪ Եթե ելակետային ցուցանիշը կյանքի որակի վերլուծվող ինտեգրալ 
հատկության հետ կապված է մոնոտոն աճող կախվածությամբ (այսինքն` 
որքան բարձր է ցուցանիշի արժեքը, այնքան բարձր է որակը), ապա 
համապատասխան համատարրացված ցուցանիշի արժեքը հաշվարկ-
վում է հետևյալ բանաձևով. 

 ����.� = ���.� − �����.������.� − �����.� × � (1) 

 
որտեղ ����.�-ն 
 –րդ մարզի կյանքի որակի j-րդ կատեգորիայի	�-րդ 
ցուցանիշի համատարրեցված արժեքն է, ���.�-ն –րդ մարզի կյանքի որակի 
j-րդ կատեգորիայի	�-րդ ցուցանիշի ելակետային տվյալն է, �����.� -ն j-րդ 
կատեգորիայի	�-րդ ցուցանիշի նվազագույն արժեքն է բոլոր մարզերի 
մեջ, �����.�  j-րդ կատեգորիայի	�-րդ ցուցանիշի առավելագույն արժեքն է 
բոլոր մարզերի մեջ: 

▪ Եթե ելակետային ցուցանիշը կյանքի որակի վերլուծվող ինտեգրալ 
հատկության հետ կապված է մոնոտոն նվազող կախվածությամբ 
(այսինքն` որքան բարձր է ցուցանիշի արժեքը, այնքան ցածր է կյանքի 
որակը), ապա համապատասխան համատարրացված ցուցանիշի արժեքը 
հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով. 

 ����.� = �����.� − ���.������.� − �����.� × � (2) 



 
– 203 – 

▪ Եթե ելակետային ցուցանիշը կյանքի որակի վերլուծվող ինտեգրալ 
հատկության հետ կապված է ոչ մոնոտոն կախվածությամբ (այսինքն` 
ցուցանիշի տատանման միջակայքում կա օպտիմալ �����.� արժեք (սահման-
վում է փորձագիտորեն), որի դեպքում հասնում է ամենաբարձր որակի), 
ապա համապատասխան համատարրացված ցուցանիշի արժեքը հաշ-
վարկվում է հետևյալ բանաձևով. 

 

����.� = �1 − ����.� − �����.� �max�(�����.� − �����.� ); (�����.� − �����.� )"# × � (3) 

    
 Տվյալ ցուցանիշի մեկ կամ մյուս խմբին պատկանելությունը, երրորդ 

տիպի ցուցիչների օպտիմալ արժեքը, ինչպես նաև միավորման սանդ-
ղակը (այսինքն` N- ի արժեքը) որոշվում են խոր վելուծությամբ: 

    Ցուցանիշների բաշխում կյանքի որակի կատեգորիաների մեջ: 
Կյանքի որակի վերլուծվող կատեգորիայի շրջանակներում համատար-
րացված ցուցանիշները բաժանվում են համեմատաբար միատարր ոչ 
հատվող խմբերի Ml, ..., Mr. ցուցանիշների մեկ խմբին պատկանելու 
հատկությունը որոշվում է երկու պահանջով. ա) մեկ խմբում ընդգրկված 
ցուցանիշները պետք է բնութագրեն կյանքի որակի վերլուծվող կատեգո-
րիայի մեկ հայեցակետ. բ) ցուցանիշները պետք է ունենան փոխկապակց-
վածության բարձր մակարդակ: 

 Կյանքի որակի վերլուծվող կատեգորիայի յուրաքանչյուր համա-
տարրացված ցուցանիշի համար հաշվարկվում է միջին արժեք բոլոր 
մարզերի ցուցանիշներից՝ օգտագործելով հետևյալ բանաձևը. 

 ��̅�,� = &' ∑ ����,�'�)& , (4) 
      

 Կյանքի որակի վերլուծվող �-րդ կատեգորիայի բոլոր համատար-
րացված ցուցանիշների համար կառուցվում է համափոփոխական (կովա-
րիացիոն) մատրից: *�= (+�,,� ), a,b=1,2,…,mj մատրիցի յուրաքանչյուր +�, 
տարր որոշվում է հետևյալ բանաձևով. 

 +�,� = ∑ (����,� − ��̅�,�)(����,, − ��̅�,,)'�)&(∑ (����,� − ��̅�,�)- ∑ (����,, − ��̅�,,)-)'�)&'�)& &/- (5) 
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 *�մատրիցի համար որոշվում է սեփական արժեքների վեկտորը, 
այսինքն հետևյալ հավասարության �/&, … , /�1" արմատները. 

 |* − / ∗ 4| = 0, (6) 
      

որտեղ I-ն միավոր մատրից է: 
K միատարր խմբերի քանակը, որոնց բաժանվում է կյանքի որակի 

վերլուծվող կատեգորիան, որոշվում է հետևյալ բանաձևով. 
 6 = min�9:9�1;& <=, >?@⋯@>B>?@⋯@>C1 ≥ 0,55F: (7) 

 
Կյանքի որակի կատեգորիաների միատարրացված ցուցանիշների 

բաժանումը միատարր խմբերի կատարվում է փորձագիտորեն: Ցուցա-
նիշների բաշխման հետևանքով ստանում ենք K միատարր խմբեր` p(k) 
ցուցանիշներով: 

    Կյանքի որակի վերլուծվող կատեգորիայի ցուցանիշների յուրաքանչ-
յուր միատարր խմբի առաջին հիմնական բաղադրիչների հաշվարկ:    
Կյանքի որակի վերլուծվող կատեգորիայի դիտարկվող Mk {k = 1, 2,..., K) 
միատարր խմբում ընդգրկված բոլոր միատարրացված ցուցիչների 
համար, համաձայն վերը նշված ալգորիթմի, կառուցվում է համափոփո-
խական Ck մատրից: 

 Ck մատրիցի համար որոշվում է ամենամեծ սեփական արժեքը 
(մատրիցի բոլոր սեփական արժեքները իրական են և ոչ բացասական՝ *�B մատրիցի համաչափության և ոչ բացասական որոշման պատճառով, 
ինչպես կամայական համափափոխական մատրից):2 

 G: = (H&,:; 	H-,:; … ; H:,�(:))I  սեփական վեկտորի H&,:; 	H-,:; … ; H:,�(:) 
բաղադրիչները, որոնք համպատասխանում են /&(Mk) սեփական արժեք-
ներին, որոշվում են որպես հավասարումների համակարգի լուծումներ. 

(*: − /&(J:)4) = K H&,:H-,:…H:,�(:)
L = K00…0L (8) 

                                                                 
2 Айвазян С. А., Эмпирический анализ синтетических категорий качества 

жизни населения // Экономика и математические методы, М.: НАУКА, 2003, том 
39, №2, 3. 
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 Սեփական վեկտորը կանոնարկվում է: Հնարավոր է սեփական վեկ-
տորի կանոնարկման երկու տարբերակ. 

 
1. HM�,: = N1,B∑ N1,BO(B)1P?   (9) 

 
բանաձևով, եթե պետք է պահպանվի ∑ HM�,:��)& = 1 պայմանը, որտեղ HM�,:-ը 
կանոնարկված վեկտորն է, 
 
2. HM�,: = (N1,B)Q∑ (N1,B)QO(B)1P?    (10) 

 
բանաձևով, եթե պետք է պահպանվի ∑ RHM�,:S-��)& = 1	պայմանը: 

(9) բանաձևը պետք է օգտագործվի, եթե HM�,: կանոնարկված վեկտորի 
բոլոր տարրերը ոչ բացասական են: Եթե կանոնարկված վեկտորի գոնե 
մեկ տարր բացասական է, անհրաժեշտ է օգտագործել (10) բանաձևը: 

 Mk խմբում ընդգրկված ցուցանիշների առաջին հիմնական բաղադ-
րիչի արժեքը որոշվում է հետևյալ հավասարման միջոցով. 

 T:� = ∑ H�,:�(:)�)& ∙ ����: (11) 
  
Հիմնական բաղադրիչի կառուցումը խմբի ինտեգրալ առանձնահատ-

կությունն է` երրորդ մակարդակի մասնակի չափանիշ: 
    Երրորդ մակարդակի մասնակի չափորոշիչների հատուկ նշանակա-

լիության (կշիռների) որոշում: Mk խմբի հիմնական բաղադրիչի wk կշիռը 
որոշվում է բոլոր ցուցանիշների ընդհանուր ցրվածքի (դիսպերսիա) մեջ 
առաջին հիմնական բաղադրիչով պայմանավորված ցրվածքի մասնա-
բաժնով: 

 Կշիռը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով. 
 

V: = ?C1 ∑ WXBY;XZB[QC1YP??C1 ∑ ∑ W��Y1,\;��̅Y1,\[QC1YP?O(B)1P? , (12) 

 
որտեղ TZ:-ն Mk խմբի հիմնական բաղադրիչների միջին արժեքն է բոլոր 
մարզերի շրջանում: 

 Ստացված կշիռները կանոնարկվում են ըստ հետևյալ բանաձևի. 
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V]: = ^B∑ ^B_BP? , (13) 

որն ապահովում է  

`V]:
a

:)& = 1, 	V]: ≥ 0 (14) 

     
 պայմանի կատարումը: 

 Կյանքի որակի կատեգորիաների ինտեգրալային ցուցանիշների 
հաշվարկն իրականացվում է մինչև չափանմուշ (էտալոն) հեռավորու-
թյունը հաշվարկելու մեթոդով: Չափանմուշը կյանքի որակի վերլուծվող 
կատեգորիայի հիմնական բաղադրիչների կոորդինատային համակար-
գում կետ է, որը համապատասխանում է դիտարկվող կատեգորիայի 
բոլոր հիմնական բաղադրիչների առավելագույն հնարավոր արժեքներին: 

 Առանձին հիմնական բաղադրիչի առավելագույն հնարավոր արժեքը 
նույնական չէ տարածաշրջանների շրջանում այս բաղադրիչի առավելա-
գույն արժեքին: Քանի որ բոլոր հիմնական բաղադրիչների արժեքները 
միավորված են N կետի սանդղակով, առավելագույն հնարավոր արժեքը 
հավասար է N-ի: 

 
- րդ շրջանի համար տեղակայման հեռավորությունը որոշվում է 
ըստ էվկլիդյան կշռված հեռավորության բանաձևի. 

 

b� =	c`V]:(T:� − �)-a
:)&   (15) 

 
Կյանքի որակի վերլուծվող կատեգորիայի համար էվկլիդյան հեռա-

վորության արժեքը տվյալ կատեգորիայի ինտեգրալ գնահատականն է: 
 Մարզերի վարկանշավորում` ըստ կյանքի որակի ինտեգրալային 

ցուցանիշների արժեքների: Վարկանշավորումը հիմնված է չափանմուշի 
նկատմամբ էվկլիդյան հեռավորությունների հաշվարկված արժեքների 
վրա: 

 Առաջին տեղը պետք է տրվի այն մարզին, որի կշռված էվկլիդյան 
հեռավորությունը չափանմուշից նվազագույնն է, այսինքն՝ 

 d�e = 1, եթե b�e = min&9�9� f∑ (T:� − �)-a:)& 	 (16) 
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Երկրորդ տեղը պետք է տրվի այն մարզին, որի կշռված էվկլիդյան 
հեռավորությունը չափանմուշից մյուս բոլոր մարզերի համեմատ, բացա-
ռությամբ 
g-ի, ամենափոքրն է, այսինքն՝ 

 d�e = 2, եթե b�? = min&9�9��i�e f∑ (T:� − �)-a:)& 	 (17) 

  
Եթե երկու մարզ ունեն էվկլիդյան կշռված հեռավորության նույն b� 

արժեքը, ապա նրանց տրվում է դասակարգման նույն տեղը d� = d�= X: 
Այս դեպքում X+1 տեղը բացակայում է, իսկ հաջորդ մարզին տրվում է X+2 
դիրքը: Նմանապես կիրականացնենք դասակարգումը, եթե այլ մարզեր 
նույնպես ունենան հավասար կշռված էվկլիդյան հեռավորություններ: 

    
    

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. Айвазян С. А. Анализ синтетических категорий качества жизни 
населения 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 
категорий качества жизни населения. Часть I. Методология 
анализа и пример ее применения // Мир России, 2001, том X, JVb 
4, с. 59-96. 
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Методика построения интегрального показателя каМетодика построения интегрального показателя каМетодика построения интегрального показателя каМетодика построения интегрального показателя качества жизни, чества жизни, чества жизни, чества жизни, 
применяемого для определения проблем применяемого для определения проблем применяемого для определения проблем применяемого для определения проблем     

социальносоциальносоциальносоциально----экономического развития регионаэкономического развития регионаэкономического развития регионаэкономического развития региона    

Ваграм БагдасарянВаграм БагдасарянВаграм БагдасарянВаграм Багдасарян    
Арпине АсланянАрпине АсланянАрпине АсланянАрпине Асланян    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: уровень благосостояния, априорные данные, 

однородные группы, рейтинг, вес, информационная основа 
Интегральный индекс качества жизни – это иерархическая система 

взаимосвязанных показателей, позволяющая оценивать качество жизни 
населения на основе общедоступной статистической информации по 
четырем показателям: качество населения, уровень благосостояния, 
качество социальной жизни и качество экологической ниши. 

В статье представлена методика построения интегрального показателя 
качества жизни с помощью математического алгоритма. Интегральный 
показатель качества жизни этого алгоритма формируется в результате 
шести последовательных этапов. Первым из них является унификация 
исходных статистических показателей. Затем внутри анализируемой 
категории качества жизни унифицированные показатели разбиваются на 
относительно однородные группы. На третьем этапе рассчитываются 
первые основные компоненты каждой однородной группы показателей 
категории качества жизни. Затем проводится определение удельной 
значимости (весов) частных критериев третьего уровня. На основе весов 
определяются значения интегральных показателей отдельных категорий 
качества жизни, и на последнем этапе регионы ранжируются по значениям 
интегральных показателей качества жизни. 
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The Method of Constructing an Integral Indicator of the Quality of Life, The Method of Constructing an Integral Indicator of the Quality of Life, The Method of Constructing an Integral Indicator of the Quality of Life, The Method of Constructing an Integral Indicator of the Quality of Life, 
Used to Identify the Problems of Used to Identify the Problems of Used to Identify the Problems of Used to Identify the Problems of     

the Sociothe Sociothe Sociothe Socio----EconomicEconomicEconomicEconomic    Development of the RegionDevelopment of the RegionDevelopment of the RegionDevelopment of the Region    

Vahram BaghdasaryanVahram BaghdasaryanVahram BaghdasaryanVahram Baghdasaryan    
Arpine AslanyanArpine AslanyanArpine AslanyanArpine Aslanyan    

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: level of well-being, initial date, homogeneous groups, rating, 

weight, informational basis 
The integral index of the quality of life is a hierarchical system of 

interrelated indicators that makes it possible to assess the quality of life of the 
population on the basis of publicly available statistical information on four 
indicators: quality of population, level of well-being, quality of social life and 
quality of ecological niche. 

The article presents a methodology for constructing an integral integrator 
of the quality of life using a mathematical algorithm. The integral indicator of 
the quality of life of this algorithm is formed as a result of six successive stages. 
The first of these is the unification of the initial statistical indicators. Then, 
within the analyzed category of quality of life, unified indicators are divided 
into relatively homogeneous groups. At the third stage, the first main 
components of each homogeneous group of indicators of the category of quality 
of life are calculated. Then, the specific significance (weights) of particular 
criteria of the third level are determined. On the basis of the weights, the values 
of the integral indicators of certain categories of the quality of life are 
determined, and at the last stage the regions are ranked according to the values 
of the integral indicators of the quality of life. 
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