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Հոդվածի նպատակն է ներկայացնել միջգիտակարգային այն մոտեցումները, 

որոնք առկա են անձի տնտեսական վարքի հոգեբանական օրինաչափություններով 

պայմանավորված մոդելավորման գործընթացում:  Հոդվածում անձի տնտեսական 

վարքը և նրա արդյունավետության հարցերը քննարկվում են թե՛ տնտեսագիտական 

և թե՛ հոգեբանական տեսանկյուններից:  

Ելնելով «արդյունավետություն» եզրույթի տնտեսագիտական ընկալումից՝ 

առաջ է քաշվում հոգեբանական տեսանկյունից նրա հարաբերականության 

վարկածը: Հարաբերականությունը պայմանավորված է նրանով, որ առաջնորդվելով 

իրավիճակներից բխող դիպվածային շարժառիթներով՝ անձը դրսևորում է 

օկազիոնալ վարք, որը տնտեսագիտական տեսանկյունից արդյունավետ համարել չի 

կարելի: 

Այս համատեքստում խնդիր է դրվել հիմնավորել այն տեսակետը, որ անձի 

տնտեսական վարքը տնտեսական, հոգեբանական ու սոցիալ-քաղաքական 

գործոնների համադրությամբ ուղղորդվող այնպիսի մի դինամիկ համակարգ է, որի 

մոդելավորման գործընթացը պետք է հենվի ոչ միայն դեդուկտիվ, այլև ինդուկտիվ 

մոտեցումների վրա:  

Հետազոտության տեսական հատվածում կիրառվել են համագիտական 

մեթոդներ (վերլուծություն, համեմատում, համադրում, ընդհանրացում): 

Հետազոտության փորձարարական մասն իրականացվել է հատուկ մեթոդներով 

(գիտափորձ, մաթեմատիկական մոդելավորում, թեստավորում, հարցում և այլն):  

Հետազոտության արդյունքները հիմք են տալիս եզրակացնելու, որ  անձի 

տնտեսական վարքի հիմքում պետք է դնել կոնատիվ (գործառնական) 

արդյունավետության սկզբունքը, իսկ անձի տնտեսական վարքի վրա ազդող 

հոգեբանական գործոնները համարել  իրավիճակային փոփոխականներ: 

 

Հիմնաբառեր՝ անձ, տնտեսական վարք, պահանջմունքներ, ընտրանք, 

արդյունավետ վարք, հոգեբանական գործոններ, մոդելավորում, օգտակարության 

ֆունկցիա, մեթոդաբանություն, մեթոդներ: 

 

Ներածություն 

Մարդն իր կենսագործունեության ընթացքում հաճախ է հայտնվում այնպիսի 

իրավիճակներում, երբ հարկադրված է ընտրություն կատարել: Տնտեսական 

ընտրություն կատարել՝ նշանակում է ֆինանսական հնարավորությունների 

                                                           
 Հոդվածը ներկայացվել է 10.05.2021թ., գրախոսվել` 03.06.2021թ., տպագրության 

ընդունվել` 30.06.2021թ.: 
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սահմաններում ընտրել նյութական ու հոգևոր ռեսուրսների օգտագործման այն 

տարբերակը, որը կապահովի պահանջմունքների առավելագույն բավարարում:  

Ընտրանքների գործընթացով է պայմանավորվում անձի տնտեսական վարքը: 

Յուրաքանչյուր անձ որպես  տնտեսվարող սուբյեկտ որոշակի գործոններից ելնելով 

(տնտեսական, հոգեբանական, սոցիալական, քաղաքական)՝ դրսևորում է իրեն 

յուրահատուկ տնտեսական վարք, որն ուղղորդվում է հասարակության ներսում գործող 

սոցիալ-տնտեսական հարաբերություններով, պետական ինստիտուտներով: Անձի 

տնտեսական վարքը, որպես գիտական հետազոտության օբյեկտ, եղել և մնում է ոչ միայն 

տնտեսագիտական տեսությունների, այլև հասարակական գիտությունների ուշադրության 

կենտրոնում: Այն դարձել է միջգիտակարգային հետազոտության առարկա: Այսօր էլ քիչ 

չեն տարբեր տեսանկյուններից (հոգեբանական, սոցիոլոգիական, տնտեսագիտական) 

անձի տնտեսական վարքին նվիրված հետազոտությունները:  

Տնտեսական սուբյեկտների վարքը վերլուծելիս տարբեր գիտություններ հենվում 

են «տնտեսական մարդու» տարատեսակ մոդելների վրա, ինչը տարակարծությունների 

առիթ է տալիս: Իրականում այդ տարակարծությունները (մասնավորապես 

տնտեսագետների ու հոգեբանների միջև) թվացյալ են և պայմանավորված են ոչ թե 

«տնտեսական մարդ» եզրույթի հակաբևեռ ընկալումներով, այլ հետազոտությունների 

նպատակով, ուղղվածությամբ ու մեթոդաբանությամբ:  Տնտեսագետներին, օրինակ, 

առավելապես հետաքրքրում են ընտրանքների գործընթացում տնտեսական 

սուբյեկտների վարքն ուղղորդող այն գործոնները, որոնց հիման վրա հնարավոր կլինի 

կառուցել տնտեսական վարքի համահասարակական մոդելներ և կատարել 

մակրոտնտեսական կանխատեսումներ. նրանք առավելապես հետաքրքրված են 

ընտրանքների գործընթացի տնտեսական արդյունքներով: Ըստ տնտեսագիտական 

նեոդասական տեսությունների (բացառությամբ թերևս որոշ նեոօրթոդոքսալ ճյուղերի)՝ 

«մարդն օգտակարության սկզբունքի վրա հենվող անձնական բարեկեցության 

արդյունավետ մաքսիմիզատոր է» (Белянин 107): Այս տեսությունների 

ներկայացուցիչներն «արդյունավետություն» եզրույթն ընկալում են զուտ տնտեսագիտական 

ելակետով (որպես ծախսերի առավելագույն նվազեցում և եկամուտների առավելագույն 

ավելացում) և սահմանում են այն «որոշակի աքսիոմների միջոցով, որոնք 

հնարավորություն են տալիս անձի նախասիրությունները ներկայացնել 

մաթեմատիկական իմաստով մաքսիմիզացվող օգտակարության ողորկ ֆունկցիաների 

միջոցով»  (Белянин 107): Ցուցաբերելով դեդուկտիվ մոտեցում՝ անձի տնտեսական վարքի 

մեխանիզմների հիմքում դնում են Նեյման-Մորգենշտերնի աքսիոմների համակարգը 

(Нейман и Моргенштерн 52-53), որից ելնելով էլ հիմնավորում են ընտրանքների 

գործընթացը: Նրանց մոտեցման հիմքում նաև անձի կոգնիտիվ կարողությունների 

գերագնահատումն է (Саймон 16-38), այդ իսկ պատճառով էլ անձի տնտեսական վարքը 

համարում են «բացարձակ արդյունավետ»: Տնտեսական վարքը պայմանավորող 

գործողությունների մեխանիզմները նույնացնում են անձի կողմից մեքենայաբար 

իրականացվող մաթեմատիկական գործողությունների մեխանիզմների հետ:  

Տնտեսագիտական ու հոգեբանական փորձարարական հետազոտություններն 

ապացուցեցին (Katona; Becker; Kahneman and Tversky, Prospect Theory; Kahneman and 

Tversky, Choices), որ անձի տնտեսական վարքը միշտ չէ, որ ուղեկցվում է 

մաթեմատիկական հաշվարկների վրա հենված և առավելագույն եկամուտներ 

ստանալուն միտված արդյունավետ լուծումների որոնմամբ, քանի որ գտնվելով 

հույզերի, սովորույթների, իրավական ու հասարակական գործոնների ազդեցության 

տակ՝ անձը հաճախ չի կարողանում կայացնել բացարձակ արդյունավետ որոշումներ: 

Ավելին՝ պարզվեց, որ ընտրանքների գործընթացում փորձարկվողների մի զգալի մասի 

մոտ Նեյման-Մորգեյնշտեյնի նորմատիվային աքսիոմները չեն գործում և հետևաբար 

չեն կարող համարվել տնտեսական վարքի արդյունավետության գնահատման 
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տեսական նախադրույթներ (փորձարկվողների մոտ 40-ից 80%-ը ռիսկային 

պայմաններում ընտրություն էր կատարում ոչ կոգնիտիվ դրդապատճառներից ելնելով):  

Ի տարբերություն տնտեսագետների՝ հոգեբանները հետաքրքրված են անձի 

տնտեսական վարքի վրա ազդող այն գործոններով, որոնք պայմանավորված են անձի ոչ 

միայն կոգնիտիվ, այլև աֆեկտիվ առանձնահատկություններով (զգացմունքայնություն, 

իմպուլսիվություն, տարբեր շարժառիթներ, ազդակներ, չգիտակցված ու չվերահսկվող 

ներքին մղումներ և այլն): Ըստ հոգեբանների՝ որքան էլ կայուն պահանջմունքներից ու 

նախասիրություններից ելնելով մարդը փորձի դրսևորել մաթեմատիկական 

հաշվարկներով հիմնավորվող էգոցենտրիկ տնտեսական վարք, միևնուն է, նա, որպես 

որևէ սոցիալական խմբի (հանրույթի) անդամ, հաշվի է նստում հասարակական նորմերի 

ու սովորույթների հետ, ենթարկվում է հասարակական-հոգեբանական «տարատեսակ 

ճնշումների» (Веблен ; Пасыпанова): Հետևաբար, անձի տնտեսական վարքի 

հետազոտություններում պետք է հաշվի առնել վարքն ուղղորդող ոչ միայն 

տնտեսական, այլև անձի անհատական ընկալումներով, մտածողությամբ, արժեքային 

համակարգով, խառնվածքով, բնավորությամբ, դիրքորոշումներով, կարծրատիպերով, 

ինչպես նաև հասարակական-քաղաքական երևույթներով պայմանավորված  գործոնները:  

 

Հետազոտության վարկածը, ռազմավարությունը, 

մեթոդաբանությունը, միջոցները 

Միջգիտակարգային փորձարարական հետազոտությունները, բացահայտելով 

անձի բացարձակ արդյունավետ տնտեսական վարքի մոդելի թերությունները, 

պատճառ դարձան նոր մոդելների ձևավորման («սահմանափակ արդյունավետ», 

«օրգանապես անարդյունավետ», «գործառնապես արդյունավետ» և այլն), որոնցում 

դոմինանտ են տնտեսական վարքն ուղղորդող ոչ միայն իմացական-ճանաչողական, 

այլև զգացական ու գործառնական-դինամիկ (կոնատիվ) գործոնները: Այս 

համատեքստում արդիական են անձի տնտեսական վարքի վերաբերյալ այնպիսի 

հետազոտությունները, որոնցում տնտեսական վարքը համարվում է տնտեսական, 

հոգեբանական և սոցիալ-քաղաքական գործոնների համադրությամբ ուղղորդվող 

դինամիկ համակարգ, և որի մոդելավորման հիմքում դրվում են ինչպես դեդուկտիվ-

տեսական, այնպես էլ ինդուկտիվ-գործնական նախադրույթներ: Հետևաբար, 

տնտեսական վարքը մոդելավորելիս պետք է հենվել հոգեբանական այնպիսի 

օրինաչափությունների վրա, որոնք արտացոլում են անձի ոչ միայն ժառանգական ու 

էթնոհոգեբանական նախադրյալները, կենսափորձը, կարծրատիպերը (որոնք 

առավելապես ստատիկ գործոններ են), այլև տվյալ պահին հասարակության 

(պետության) ներսում տիրող սոցիալ-տնտեսական ու քաղաքական իրավիճակը, 

այսինքն՝ անձը պետք է դիտարկվի այն իրողության մեջ, որում նա տվյալ պահին 

գտնվում է: Բնական է, որ նման մոտեցման դեպքում տնտեսական վարքի 

օրինաչափությունների բացահայտման գործընթացը որոշակի պայմանականութ–

յուններ է պարունակելու այն առումով, որ անձի հոգեֆիզիոլոգիական (գենետիկ) ու 

սոցիոհոգեբանական առանձնահատկությունների դրսևորումների հարաբերակ–

ցությունը, իրադրությունով պայմանավորված, կարող է փոփոխվել: Ավելին՝ որպես 

տարբեր հանրույթների ու հասարակական խմբերի անդամ՝ անձը, առաջնորդվելով 

իրավիճակային-դիպվածային դրդապատճառներով, կարող է ցուցաբերել տարբեր 

(ընդհուպ իրարամերժ) մոտեցումներ նույնիսկ միևնույն տնտեսական երևույթի 

հանդեպ և վերակարգավորել սեփական վարքն ըստ այդ մոտեցումների:  

Անժխտելի է, որ անկախ տնտեսական գործունեության տեսակից, նպատակից և 

ուղղվածութունից, ինչ հոգեբանական գործոններով էլ որ անձի տնտեսական վարքը 

պայմանավորվի,  նրա  արդյունավետության հարցն ի վերջո հանգելու է որոշակի 

ապրանքատեսակների ու ծառայությունների վրա կատարվող ծախսերի (անվանենք 

դրանք պահանջմունքների բավարարման ծախսեր և ներառենք դրանցում նաև անձի 
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հոգևոր պահանջմունքների բավարարմանը միտված ծախսերը) նվազեցման խնդրին: Այլ 

բան է, թե այդ պահանջմունքների բավարարման համար գործառույթային առումով 

անձն ինչ գործողությունների է դիմում: Բնական է, որ այդ գործողությունները 

պայմանավորվելու են անձի ֆինանսական կարողություններով ու հնարավորութ–

յուններով, նրա տարիքային, սեռային, ֆիզիոլոգիական ու հոգեբանական 

առանձնահատկություններով, սոցիալական կարգավիճակով (սոցիալական դիրք ու 

դեր), հասարակության արժեքային համակարգով, սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական 

իրավիճակներով: Այս ամենից ելնելով էլ մեր հետազոտություններում տնտեսական 

սուբյեկտների վարքի հիմքում դնելով գործառնական-դինամիկ արդյունավետության 

(կոնատիվ արդյունավետության) սկզբունքը և արդյունավետությունը համարելով 

հարաբերական ցուցանիշ՝ անձի տնտեսական վարքի վրա ազդող հոգեբանական 

գործոնները դիտարկելու ենք որպես իրավիճակային փոփոխականներ:  

Հոգեբանական օրինաչափությունների բացահայտման նպատակով կիրառելու 

ենք ինչպես վերլուծական, համադրական, վերացարկման,  ընդհանրացման և այլ 

համագիտական, այնպես էլ փորձարարական հոգեբանության և սոցիոլոգիայում 

գործածվող ինդուկտիվ-մասնական ու մաթեմատիկական մեթոդներ (Ավանեսյան): 

Մասնավորապես օգտագործելու ենք փորձարարական հոգեբանության մեջ 

տնտեսական վարքի հետազոտության (մոդելավորման) միջոց համարվող «ռիսկային 

հեռանկար» (կամ «վիճակախաղ») և «ակնկալվող օգտակարության ֆունկցիա» 

մաթեմատիկական հասկացությունները:  

Ռիսկային հեռանկարը որոշակի 
ix  ),...,3,2,1( ni   ելքերի (որոնք ֆինանսական 

շահեր կամ կորուստներ են) և դրանց հանդես գալու 
ip  հավանականությունների 

)],();...;,();,[( 2211 nn pxpxpx  համախումբն է՝  


n

i
ip

1

1  պայմանով (Шумейкер 31): 

Օգտակարության ֆունկցիայի տակ նկատի ենք ունենալու տնտեսական սուբյեկտի 

կողմից տվյալ ժամանակահատվածում օգտագործվող բարիքների և դրանց վրա 

կատարվող ծախսերի կախվածությունն արտահայտող i

n

i
i pxuxU )(

1

)( 



 տեսքի 

ֆունկցիաները: Օգտակարության ֆունկցիան ապրանքների (ներառյալ 

ծառայությունների) բազմության վրա սահմանվող շատ փոփոխականների ֆունկցիա է, 

որն ապրանքների ամեն մի ),,, 21( nxxx   հավաքածուի համապատասխանեցնում է 

նրա օգտակարությունն արտահայտող դրական թիվ: Այդ ֆունկցիաների միջոցով 

հաշվարկվում են տնտեսական վարքի մոդելների վիճակագրական թվային 

բնութագրիչները, մեկնաբանվում տնտեսական վարքի արդյունավետության 

ցուցանիշները: Մեր գիտափորձերում ապրանքագնային 
nn AA

~
  տարածության 

(Ոսկանյան 58-84) վրա սահմանվող վիճակախաղի մոդելը և փորձարկվողների 

օգտակարության ֆունկցիաները ներկայացվելու են համապատասխանաբար 

)],();...;,();,[( 2

2

1

1

n

n
pfpfpf 

 և 


n

i
i

i
pfxU

1

)( 


   տեսքերով, որտեղ x


 ները 

փորձարկվողների պահանջմունքի վեկտորներն են, i
f - ն i րդ ապրանքատեսակի 

վրա  -րդ փորձարկվողի կողմից կատարվող ծախսերի նվազագույն արժեքն է՝ 

},...,{ ||

||1

||

||min m

i

i

i

ii xxf    , իսկ m

i - երը՝  -րդ փորձարկվողի 
x


 պահանջմունքի 

վեկտորին համապատասխանող 
  գնային վեկտորի կոորդինատներն են (Ոսկանյան 62-

77):    
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Տնտեսական վարքի վրա հոգեբանական գործոնների ազդեցության  հաշվառման 

պարագայում 


n

i
i

i
pfxU

1

)( 


 բանաձևում մասնակցող i

f  ֆունկցիաների արժեքները 

կախված են լինելու փորձարկվողների անհատական գնային վեկտորներից և տեսականու 

ապրանքների օգտագործվող ծավալներից, իսկ 
ip  հավանականային արժեքները 

պայմանավորվելու են փորձարկվողների անհատական հոգեբանական 

առանձնահատկություններով և հանդես են գալու որպես փոփոխականներ:  

Հետազոտության ռազմավարությամբ պայմանավորված՝ գիտափորձերն 

իրականացնելու ենք ինչպես առանձին անհատների հետ, այնպես էլ տարիքային, 

տարածքային, սեռային, մասնագիտական ընդհանրության սկզբունքով ձևավորված 

խմբերում, ինչը հնարավորություն կտա ճշտելու խմբերից յուրաքանչյուրին պատկանող 

անձանց շրջանում միանման հոգեբանական առանձնահատկությունների առկայությունը, 

տարածվածության աստիճանը: Փորձարկվողների խմբերը կարող են դասակարգվել 

նաև ըստ ծավալած տնտեսական գործունեության տեսակի: Կիրառվելու են 

սոցիոլոգիական հարցման միջոցով տեղեկատվության հավաքման, թեստավորման, բաց 

կամ փակ հարցադրումներով անկետավորման, բովանդակային վերլուծության (կոնտենտ 

անալիզի) մեթոդներ: Փորձերի արդյունքները մշակվելու են խմբավորման, բազմաչափ 

դասակարգման, վիճակագրական վերլուծության, կորելիացիոն վերլուծության 

մեթոդներով: Գիտափորձերի տվյալները  ներկայացվելու են աղյուսակների ու 

դիագրամների միջոցով՝  օգտագործելով գնահատման (քանակական-թվային) ու 

դասակարգման (ռեյտինգային) սանդղակներ: Արդյունքների վերլուծությունն 

իրականացվելու է մաթեմատիկական վիճակագրության թվային բնութագրիչների՝ միջին 

թվաբանականի, մաթեմատիկական սպասման, միջինից շեղումների, դիսպերսիայի, 

բաշխման դիագրամների, կորելիացիայի հաշվման, Սպիրմենի դասակարգային 

կորելիացիայի գործակցի, Պիրսոնի գործակցի, Գաուսյան կորերի միջոցով (Гмурман ; 

Сидоренко):  

 

Եզրակացություն 

Մարդու տնտեսական վարքը մեծապես պայմանավորվում է նրա 

հետաքրքրություններով, որոնք տնտեսագիտության մեջ հաճախ նույնացվում են 

«եկամուտ» հասկացության հետ: Այն հաշվարկվում է տնտեսական գործունեության 

հետևանքով ստացված արդյունքի և այդ արդյունքի ստացման համար դրամով 

արտահայտված հանրագումարային ծախսերի տարբերությամբ: Հոգեբանության մեջ 

«եկամուտ» եզրույթը հանդես է գալիս ոչ միայն տնտեսագիտական, այլև սոցիոլոգիական 

բաղադրիչով, որի մեջ ներառվում են այն ծախսերը, որոնք անձը կատարում է հոգևոր ու 

բարոյական բավարարվածություն ստանալու, իր սոցիալական դերը, դիրքն ու 

ազդեցությունն ընդլայնելու նպատակով: 

 Հետաքրքրությունները պայմանավորվում են անձի նպատակներով, 

շարժառիթներով, ստիմուլներով: Ակնհայտ է, որ անձի գործունեության նպատակը 

լայն առումով եկամուտներ ստանալն է: Հետաքրքրությունները, նպատակին 

հասնելու խթան հանդիսանալով, ուղղորդում են մարդուն գործողությունների 

ընտրության հարցում: Շարժառիթներն ու մոտիվները անձի տնտեսական վարքի վրա 

ազդող տարբեր գործոններ են: «Մոտիվը գործունեության կոնկրետացված 

պահանջմունք, վարք և գործողություններ ծնող պատճառ է, իսկ շարժառիթը՝ որևէ 

ազդեցությանն արձագանքող ներքին կամ արտաքին գործոն: Մոտիվն առաջնային է, 

շարժառիթը՝ երկրորդային. այն ածանցված է մոտիվից, ունենալով դրական կամ 

բացասական բնույթ՝ կարող է ուժեղացնել կամ թուլացնել մոտիվացիան» (Сазонова 207): 

Հետևաբար անձի վարքը կարելի է արդյունավետ համարել այնքանով, որքանով անձն ի 



ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՐՑԱԽ            SCIENTIFIC ARTSAKH            НАУЧНЫЙ АРЦАХ            № 2(9), 2021 

235 

 

վիճակի է համեմատել իրեն գործունեության մղող և այս կամ այն որոշմանը (ընտրանքին) 

հանգեցնող դրդապատճառները:  

Դրդապատճառները, ինչպես նշվեց, կարող են լինել հանկարծածին և հանդիսանալ 

իրավիճակային ազդեցությունների հետևանք: Հաճախ անձն ընդունում է տնտեսապես 

անարդյունավետ որոշումներ, քանի որ դրանք միշտ չէ որ պայմանավորվում են անձի՝ 

առավելապես կայուն բնութագրիչներով (կոգնիտիվ կարողություներ, արժեքային 

համակարգ, սովորույթներ և այլն): Այս է պատճառը, որ անձի տնտեսական վարքում 

նկատվում են այնպիսի երևույթներ, ինչպիսիք են՝ էգոցենտրիզմը, 

ռեպրեզենտատիվությունը (Kahneman et  al.), պատրանքային կորելիացիան (Chapman L. 

and J. Chapman 271-281), էվրիստիկ ճանաչման (Goldstein and Gigerenzer 37-58), 

տեսանելիության, Իրվինի    և այլ (Дейнека) էֆեկտները:    

Ընդհանրացնելով կարող ենք եզրակացնել, որ անձի տնտեսական վարքի 

հոգեբանական օրինաչափությունների բացահայտմանը միտված գիտափորձերի 

ժամանակ անձի կայուն հոգեբանական գործոնները բացահայտող թեստերից ու 

հարցարաններից զատ անհրաժեշտ է կիրառել հատուկ ուղղվածությամբ իրավիճակային-

թիրախային թեստեր ու հարցարաններ:  
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METHODOLOGICAL BASIS FOR IDENTIFYING THE 

PSYCOLOGICAL REGULARITIES OF THE PROCESS OF MODELING 

THE ECONOMIC BEHAVIOR OF AN INDIVIDUAL 
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The purpose of this article is to present the interdisciplinary approaches that exist in the 

modeling process based on the psychological regularities of a person’s economic behavior. This 

article discusses the economic behavior of a person and issues of its effectiveness from both economic and 

psychological points of view. 

Based on the economic perception of the concept of efficiency, the hypothesis of its relativity 

from a psychological point of view is put forward. Relativity is conditioned by the fact that a person 

displays occasional behavior guided by incidental motives arising from situations which cannot be 

considered effective from an economic point of view. 

In this context, the task was to substantiate the point of view according to which the economic 

behavior of a person should be considered a dynamic system governed by a combination of economic, 

psychological and socio-political factors, the modeling process of which should be based not only 

on deductive, but also on inductive approaches. 

The results of the research allow us to conclude that the principle of conative efficiency 

should be based on the economic behavior of a person, and the psychological factors influencing 

economic behavior should be regarded as situational variables. 

General scientific methods (analysis, comparision, synthesis, generalization) were used in 

the theoretical part of the research. The experimental part of the research will be carried out using 

special methods (scientific experiment, mathematical modeling, testing, survey, etc.). 

The results of the study allow us to conclude that the principle of conative (activity) 

efficiency should be based on the economic behavior of an individual, and psychological factors 

affecting economic behavior should be considered by situational variables. 

 

Keywords: person, economic behavior, demands, choice, effective behavior, psychological 

factors, modeling, utility function, methodology, methods. 
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МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 
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Цель статьи ‒ представить существующие междисциплинарные подходы, применяемые в 

процессе моделирования экономического поведения личности, обусловленные 
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психологическими закономерностями. В статье вопросы экономического поведения и его 

эффективности обсуждаются как с экономической, так и с психологической точек зрения. 

Исходя из экономического восприятия понятия «эффективность», выдвигается гипотеза 

его относительности с точки зрения психологии. Относительность обусловлена тем, что, 

руководствуясь случайными мотивами, возникающими из ситуаций, человек проявляет 

окказиональное поведение, которое нельзя считать экономически эффективным. 

В этом контексте была поставлена задача обосновать точку зрения, согласно которой 

экономическое поведение личности следует рассматривать как динамическую систему, 

управляемую сочетанием экономических, психологических и социально-политических 

факторов, процесс моделирования которой должен базироваться не только на дедуктивных, но и 

на индуктивных подходах. 

В теоретической части исследования использовались такие общенаучные методы, как 

анализ, сопоставление, синтез, обобщение. Экспериментальная часть исследования будет 

проводиться специальными методами (научный эксперимент, математическое моделирование, 

тестирование, опрос и т. д.). 

Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что в основе экономического 

поведения личности должен лежать принцип конативной   (деятельностной) эффективности, а 

психологические факторы, влияющие на экономическое поведение, должны быть рассмотрены 

как  ситуативные переменные. 

 
Ключевые слова: личность, экономическое поведение, выборка, потребности, 

рациональное поведение, психологические факторы, моделирование, функция полезности, 

методология, методы. 

 

 

  


