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Հոդ վա ծում ար ծած վում է տն տե սա
կան գոր ծու նե ու թյան մեջ ներգ րավ
ված հա սա րա կու թյան յու րա քան չյուր 
ան դա մի ան հա տա կան հո գե բա նա կան 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի դե րի կա
ր ևոր ման խն դի րը: Շեշ տադր վում է այն 
հան գա ման քը, որ տն տե սու թու նը ար
դյու նա վետ կազ մա կեր պե լու և կա ռա
վա րե լու հա մար ան հրա ժեշտ է, որ տն
տե սա կան գոր ծըն թա ցի մաս նա կից նե րը 
դիտ վեն ոչ մի այն որ պես տն տե սա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի օբյեկտ ներ, այլև 
որ պես հա սա րա կու թյան տն տե սա կան 
վար քա գիծ ձևա վո րող սուբյեկտ ներ: 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ. տն տե սա կան գոր ծու նե ու
թյուն, սո ցի ո լո գի ա կան հե տա զո տու թյուն, 
տն տե սա կան վար քա գիծ, հո գե բա նա կան 
գոր ծոն ներ, նպա տակ, դր դա պատ ճառ, 
հե տաքրք րու թյուն ներ, ըն կա լում, տն տե
սու թյան ար դյու նա վետ կա ռա վա րում: 

Տն տե սա գի տու թյան տե սու թյան մեջ 
տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյու նը դիտ վում 
է որ պես նյու թա կան ու հոգ ևոր բա րիք
նե րի ար տադ րու թյան, փո խա նակ ման, 
բաշխ ման և սպառ ման գոր ծըն թաց նե րի, 
ի նչ պես նաև տն տես վա րող սուբյեկտ
նե րի (ա ռան ձին ան հատ ներ, մարդ կանց 
խմ բեր, ֆիր մա ներ, կազ մա կեր պու թյուն
ներ, էթ նոս ներ) փոխ հա րա բե րու թյուն
նե րի հա րա բե րա կա նո րեն ի նք նու րույն 
հա մա կարգ [1], [2]: Նման ե լա կե տով 
սո ցի ո լո գի ա կան հե տա զո տու թյուն ներ 
կա տա րե լիս մար դու տն տե սա կան գոր
ծու նե ու թյու նը վե րա ցարկ վում է նրա 
կեն սա գոր ծու նե ու թյան այլ ո լորտ նե րից, 
ի սկ տն տե սա կան վար քա գի ծը և փոխ հա
րա բե րու թյուն նե րը` վար քագ ծի և փոխ
հա րա բե րու թյուն նե րի այլ տե սակ նե րից: 

Ոչ տն տե սա կան հա սա րա կան եր ևույթ
նե րը դիտ վում են կամ որ պես տն տե սա
կան եր ևույթ նե րով պայ մա նա վոր ված և 
նրան ցից ա ծանց ված, կամ որ պես տն
տե սա կան վար քագ ծի և փոխ հա րա բե
րու թյուն նե րի վրա ազ դող գոր ծոն ներ, 
հո գե բա նա կան եր ևույթ նե րը` որ պես տն
տե սա կան եր ևույթ նե րը սուբյեկ տի վո րեն 
ար տա ցո լող եր ևույթ ներ [3]: Մի ջանձ
նային հա րա բե րու թյուն նե րում հա սա րա
կու թյան ան դամ նե րի դրս ևո րած սո ցի ա
լա կան վար քա գի ծը հա մար վում է զուտ 
տն տե սա կան գոր ծոն նե րով պայ մա նա
վոր ված և տն տե սա կան վար քագ ծից 
ա ծանց ված հետ ևան քային բնու թագ րիչ, 
ի սկ տն տե սա կան եր ևույթ նե րը հա մար
վում են մար դու ը նդ հա նուր կեն սա գոր
ծու նե ու թյու նը և սո ցի ա լա կան մի ջա վայ
րը պայ մա նա վո րող ներ քին գոր ծոն ներ: 
Ան հա տը կամ հա սա րա կա կան խմ բե րը 
հան դես են գա լիս տն տե սա կան հա րա
բե րու թյուն նե րի ազ դե ցու թյու նը կրող 
օբյեկտ նե րի դե րում, ին չով պայ մա նա
վոր ված էլ տն տե սա գի տա կան հո գե
բա նու թյան հե տա զո տու թյան խն դիր է 
դառ նում այն, թե ի նչ պես են ար տադ րա
կան հա րա բե րու թյուն ներն ար տա ցոլ վում 
հա սա րա կու թյան յու րա քան չյուր ան դա մի 
գի տակ ցու թյան մեջ: Մաս նա վո րա պես, 
ու սում նա սիր վում են տն տե սա կան հար
ցե րում մար դու ի նք նազ գա ցո ղու թյան և 
վար քագ ծի վրա սո ցի ալ–տն տե սա կան 
մի ջա վայ րի թո ղած ազ դե ցու թյան հետ
ևանք նե րը, հա սա րա կու թյան ան դամ նե րի 
կող մից նա խա պատ վու թյուն ներ տա լու 
և նա խընտ րե լի ո րո շում ներ կա յաց նե
լու գոր ծըն թաց նե րը պայ մա նա վո րող 
գոր ծոն նե րը, փո փոխ վող տն տե սա կան 
գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյամբ պայ մա նա
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վոր ված հո գե բա նա կան այն ներ թա քույց 
մե խա նիզմ նե րը, ո րոնք կա րող են ի հայտ 
գալ ը նտ րու թյան հետ ևանք նե րի, աշ խա
տան քի վար ձատ րու թյան, ե կա մուտ նե
րի ձևա վոր ման և բաշխ ման, սպառ ման, 
սե փա կա նու թյան, վար կա վոր ման և այլ 
հա րա բե րու թյուն նե րում [4], [5]: 

Որ քան էլ որ գոր ծու նե ու թյան այլ 
ձևե րում և հա րա բե րու թյուն նե րում 
ա ռան ձին ան հատ նե րի ծա վա լած տն տե
սա կան գոր ծու նե ու թյու նը ան հա տա կա
նու թյան դրս ևոր ման և ի նք նաի րաց ման 
նա խադ րյալ ու բնու թագ րիչ հան դի սա
նա, այ նո ւա մե նայ նիվ տն տե սու թյու նը 
կազ մա կեր պե լու և այն ար դյու նա վետ 
կա ռա վա րե լու հա մար ան հրա ժեշտ է, որ 
տն տե սա կան գոր ծըն թաց նե րում ա ռան
ձին ան հատ նե րը և խմ բե րը դիտ վեն ոչ 
մի այն որ պես տն տե սա կան հա րա բե րու
թյուն նե րի օբյեկտ ներ, այլև որ պես հա
սա րա կու թյան տն տե սա կան վար քա գիծ 
ձևա վո րող սուբյեկտ ներ: Այ սինքն` սո
ցի ալ–տն տե սա գի տա կան հե տա զո տու
թյուն ներ կա տա րե լիս խն դիր նե րը պետք 
է դի տար կել ոչ մի այն տն տե սա գի տա
կան, այլ նաև հո գե բա նա կան տե սան
կյու նից: Այս դեպ քում, գո յա բա նա կան 
ի մաստ ձեռք բե րե լով, տն տե սու թյու
նը` որ պես մարդ կանց կեն սա գոր ծու
նե ու թյան մի ո լորտ, ի նքն է դառ նում 
հո գե բա նա կան հե տա զո տու թյուն նե րի 
օբյեկտ: Ար դյուն քում, հո գե բա նա կան 
եր ևույթ նե րը դիտ վում են ոչ մի այն որ
պես հետ ևանք ներ, այլև պատ ճառ ներ և, 
ան հրա ժեշ տու թյուն է ա ռա ջա նում պար
զե լու, թե ի նչ պես են հա սա րա կու թյան 
յու րա քան չյուր ան դա մի ան հա տա կան 
հո գե բա նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն
նե րը (ըն կա լում նե րը, զգաց մունք նե րը, 
հույ զե րը, խառն ված քը, բնա վո րու թյու
նը, եր ևա կա յու թյու նը, կա մային ո րակ նե
րը, մտա ծո ղու թյու նը, դիր քո րո շում նե րը, 
կարծ րա տի պե րը) և տվյալ հան րույ թին 
բնո րոշ էթ նոմ շա կու թային և ժո ղովր
դագ րա կան գոր ծոն ներն ազ դում ո ղջ 
հա սա րա կու թյան տն տե սա կան գոր ծու
նե ու թյան և վար քագ ծի վրա, ո րոն ցով, 

ի նչ խոսք, պայ մա նա վոր վում է ցան կա
ցած ե րկ րում տն տե սա կան այս կամ այն 
քա ղա քա կա նու թյան ի րա կա նա ցու մը, 
ար տադ րու թյան ար դյու նա վետ կազ մա
կեր պումն ու կա ռա վա րու մը: 

Սո ցի ո լո գի ա կան գրա կա նու թյան մեջ 
տն տե սա կան վար քա գի ծը սահ ման վում 
է որ պես սո ցի ա լա կան վար քագ ծի մի 
այն պի սի տե սակ, ո րն ար տա ցո լում է 
հա սա րա կու թյան տն տե սա կան կյան քին 
ան հա տի մաս նակ ցու թյու նը տն տե սա
կան գոր ծու նե ու թյան այն պի սի ձևե րով, 
ո րոնք պայ մա նա վոր ված են նրա հա
սա րա կա կան հե տաքրք րու թյուն նե րով 
և նյու թա կան հնա րա վո րու թյուն նե րով: 
Տն տե սա գի տու թյան մեջ տն տե սա կան 
գոր ծու նե ու թյու նը դիտ վում է որ պես 
տն տես վար ման տար բեր մա կար դակ
նե րում ի րա կա նաց վող այն պի սի գոր
ծո ղու թյուն նե րի հա մա խումբ, ո րոնց 
ար դյուն քում մար դիկ բա վա րա րում են 
ի րենց կա րիք նե րը` նյու թա կան բա րիք
նե րի ու ծա ռա յու թյուն նե րի փո խա նակ
ման մի ջո ցով: Տն տե սա կան վար քա գի ծը 
կապ վում է տն տե սա կան այն այ լընտ
րանք նե րի հետ, ո րոնց դեպ քում ծախ սե
րը նվա զա գույնն են, ի սկ ե կա մուտ նե րը` 
ա ռա վե լա գույ նը [6], [7]: 

Հո գե բա նու թյան տե սան կյու նից տն
տե սա կան գոր ծու նե ու թյու նը հա սա րա
կա կան գոր ծու նե ու թյան այն պի սի մի 
ա ռանձ նա հա տուկ տա րա տե սակ է, ո րը 
ծն վում է ան հա տի տն տե սա կան բա րե
կե ցու թյան հաս նե լու պա հանջ մուն քից և 
բնու թագր վում է նրա նպա տակ նե րով, 
դր դա պատ ճառ նե րով, գոր ծո ղու թյան 
ձևե րով և ար դյունք նե րով: Յու րա քան
չյուր ան հա տի տն տե սա կան գոր ծու նե
ու թյան նպա տա կը իր հա կում նե րին և 
ձգ տում նե րին հա մա պա տաս խան ե կա
մուտ նե րի ստա ցումն է: Տն տե սա կան 
դր դա պատ ճառ նե րը ֆի զի կա կան և հա
սա րա կա կան պա հանջ մունք նե րի բա վա
րար մա նը միտ ված մղում ներն են: 

Գոր ծու նե ու թյու նը, որ պես հո գե բա
նա կան եզ րույթ, մար դու ակ տի վու թյան 
դրս ևոր ման այն գոր ծըն թացն է, ո րի 
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նպա տա կը բնու թյան և հա սա րա կու թյան 
զար գաց ման օ րի նա չա փու թյուն նե րի ճա
նաչ ման և վե րա փոխ ման ճա նա պար հով 
ան ձնա կան կեն սա գոր ծու նե ու թյան պայ
ման նե րի ա պա հո վումն է: Գոր ծու նե ու
թյան մա սին կա րե լի է խո սել մի այն այն 
ժա մա նակ, ե րբ մար դու ակ տի վու թյան 
հիմ քում կա գի տակ ցա կան նպա տակ: 
Գոր ծու նե ու թյուն ներն ի րա րից կա րող են 
տար բեր վել ձևով, ի րա կա նաց ման ե ղա
նակ նե րով, հու զա կան լար վա ծու թյամբ, 
ֆի զի ո լո գի ա կան մե խա նիզմ նե րով: Մի 
գոր ծու նե ու թյու նը մյու սից տար բե րող գլ
խա վոր գոր ծո նը գոր ծու նե ու թյան ա ռար
կան է, ո րը գոր ծու նե ու թյան ի րա կան դր
դա պատ ճառն է [8]– [11]: Գոր ծու նե ու թյան 
ա ռար կան «կա րող է լի նել ի նչ պես նյու թա
կան, այն պես էլ ի դե ա լա կան. գո յու թյուն 
ու նե նալ ըն կա լում նե րում, եր ևա կա յու թյան 
մեջ, մտ քում: Գլ խա վորն այն է, որ նրա ետ
ևում միշտ կանգ նած է պա հանջ մուն քը» 
[10, էջ 102]: Գոր ծու նե ու թյան դր դա պատ
ճա ռը ան ձի կող մից կա րող է չգի տակց վել 
կամ թե րի գի տակց վել, սա կայն նպա տա
կի գի տակ ցու մը պար տա դիր է: Յու րա
քան չյուր գոր ծու նե ու թյուն ու նի ու րույն 
կա ռուց վածք, ո րի բա ղադ րիչ ներն են գի
տակց ված նպա տա կի (կամ նպա տակ նե
րի) ի րա գործ ման հա մար ի րա կա նաց վող 
գոր ծո ղու թյուն նե րը: Դր դա պատ ճառ նե րը 
մար դուն մղում են գոր ծու նե ու թյան, ի սկ 
նպա տա կը գոր ծո ղու թյուն նե րի մի ջո ցով 
ո ւղ ղոր դում է նրան: Տն տե սա կան գոր ծու
նե ու թյուն ծա վա լող ցան կա ցած սուբյեկտ 
կա րող է ու նե նալ ոչ մի այն բա ցա հայտ 
դր դա պատ ճառ ներ (օ րի նակ` ե կա մու տի 
կամ շա հույ թի ստա ցում, հա սա րա կա կան 
պարտ քի կա տա րում, հոգ ևոր և բա րո յա
կան բա վա րար վա ծու թյուն), այլև ան հա
տա կան հե տաքրք րու թյուն նե րով և ար ժե
քային հա մա կար գով պայ մա նա վոր ված 
թաքն ված դր դա պատ ճառ ներ (օ րի նակ` 
հա սա րա կու թյան մեջ ան ձնա կան կար
գա վի ճա կի բարձ րա ցում, ազ դե ցու թյան 
ո լորտ նե րի ը նդ լայ նում, հա վե լյալ իշ խա
նու թյան ձեռք բե րում), ո րոնք, ը ստ նրա, ևս 
օ րի նա կան են և ըն դու նե լի հա սա րա կու

թյան կող մից: Ա ռանց տն տե սա կան գոր
ծու նե ու թյան նպա տա կի ետ ևում առ կա 
թաքն ված դր դա պատ ճառ նե րի հաշ վառ
ման և դրանց հո գե բա նա կան վեր լու ծու
թյան հնա րա վոր չէ հաս կա նալ տն տես
վա րող սուբյեկ տի կող մից դրս ևոր վող 
այս կամ այն տն տե սա կան վար քա գի ծը և 
դրա նով պայ մա նա վոր ված կան խո րո շել 
նրա` որ պես քա ղա քա ցու, հա սա րա կա կան 
հա վա նա կան վար քա գի ծը: 

Ան հա տի տն տե սա կան վար քա գի ծը 
պայ մա նա վոր վում է նրա ըն կա լում նե րով: 
«Ըն կա լու մը զգա յա րան նե րի մի ջո ցով 
ար տա ցոլ վող ա ռան ձին հատ կա նիշ նե րի 
մի ա վո րումն է ա ռար կա նե րի, ի րադ րու
թյուն նե րի և ի րա դար ձու թյուն նե րի ամ
բող ջա կան պատ կեր նե րի մեջ: Ըն կա լում 
ա սե լով պետք է հաս կա նալ և՛ ա ռար կա
նե րի (եր ևույթ նե րի, ի րադ րու թյուն նե րի 
և ի րա դար ձու թյուն նե րի) ամ բող ջա կան 
ար տա ցոլ ման հո գե կան գոր ծըն թա ցը, և՛ 
այդ գոր ծըն թա ցի ար դյուն քը` հո գե կան 
պատ կե րի ձևով» [11, էջ 147]: Ըն կալ ման 
գոր ծըն թա ցի (ո ւս տի նրա ար դյուն քի) 
վրա կա րող են ազ դել մար դու կեն սա
փոր ձը, հա մոզ մունք նե րը, սո ցի ա լա կան 
դիր քո րո շում նե րը և կարծ րա տի պե րը, 
տար բեր հո գե վի ճակ նե րը, գի տե լիք նե
րը, խառն ված քը, աշ խա հա յաց քը և ան
ձնային այլ ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ: 
Այն քա նով, որ թվարկ ված ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րը խիստ ան հա տա կան 
են, կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ միև նույն 
եր ևու թը տար բեր մարդ կանց մեջ կա րող 
է ա ռա ջաց նել տար բեր` ը նդ հուպ եր ևույ
թի բո վան դա կու թյա նը ոչ հա մար ժեք ըն
կա լում ներ: «Այ սօր ար դեն ա կն հայտ է, 
որ ա ռան ձին ան հա տը ոչ մի այն ի ռա ցի
ո նալ է մտա ծում, այլև շատ դեպ քե րում 
շր ջա պա տող աշ խար հը ոչ ա դեկ վատ է 
ըն կա լում: Նրա զգա յու թյուն նե րը, ըն կա
լում նե րը, ու շադ րու թյու նը, հի շո ղու թյու
նը, զգաց մունք նե րը, եր ևա կա յու թյու նը և 
հո գե կան այլ գոր ծըն թաց նե րը, ի նչ պես 
նաև հո գե բա նա կան ա ռանձ նա հատ կու
թյուն ներն ու հո գե կան ի րա վի ճակ նե
րը լի են սխալ նե րով, պատ րանք նե րով, 
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հա կա սու թյուն նե րի և ան հա մար ժե քու
թյուն նե րի օ րի նակ նե րով» [12, էջ 58]: 
Հատ կա պես դի նա միկ տն տե սա կան հա
րա բե րու թյուն նե րում, ե րբ տն տես վա րող 
սուբյեկ տը (ան հա տը կամ ան հատ նե րի 
խում բը) հա ճա խա կի է հայտն վում իր հա
մար ոչ նպաս տա վոր հո գե կան ի րա վի
ճակ նե րում, կա րող է ոչ հա մար ժեք ձևով 
հա կազ դել այդ փո փո խու թյուն նե րին, 
ին չը կա րող է հան գեց նել հա սա րա կու
թյան հա մար ան ցան կա լի տն տե սա կան 
ան հա վա սա րակ շիռ ի րա վի ճակ նե րի, 
ո րն իր բա ցա սա կան ազ դե ցու թյու նը կա
րող է ու նե նալ ո ղջ ե րկ րի տն տե սու թյան 
վրա: Ա նս պա սե լի փո փոխ վող տն տե սա
կան ի րա դար ձու թյուն նե րը խախ տե լով 
տն տես վա րող սուբյեկտ նե րի հո գե կան 
հա վա սա րակշ ռու թյու նը հան գեց նում են 
փո փո խու թյուն նե րի բո վան դա կու թյանն 
ու նպա տա կին ան հա մար ժեք հա սա րա
կա կան կարծ րա տի պե րի և դիր քո րո
շում նե րի ձևա վոր ման, ա ռա ջաց նում են 
հա սա րա կու թյան ան դամ նե րի մտա վոր 
գոր ծու նե ու թյան կա ռուց ված քային ճշ
տում նե րի ան հրա ժեշ տու թյուն: Ձգ տե լով 
հա կազ դել ան սպա սե լի տն տե սա կան 
ի րա վի ճակ նե րին և հաս նել հո գե կան 
հա վա սա րակշ ռու թյան` տն տես վա րող 
սուբյեկ տը կա րող է դի մել պա տա հա կան 
(հա ճախ ոչ ռա ցի ո նալ) այ լընտ րանք նե րի, 
նա խա պատ վու թյուն նե րի, ին չը կա րող է 
հան գեց նել նրա տն տե սա կան վար քագ ծի 
ան կան խա տե սե լի փո փո խու թյան, տն տե
սու թյան կա ռա վար ման գոր ծող մե խա
նիզ մի խա թար ման: Հետ ևա բար տն տես
վա րող սուբյեկտ նե րի տն տե սա կան 
գոր ծու նե ու թյու նը և տն տե սա կան վար
քագ ծի հա վա նա կա նային դրս ևո րում նե
րը հե տա զո տե լիս պետք է հաշ վի առ նել 
նաև փո փոխ վող և ան սպա սե լի ի րադ
րու թյուն նե րի պատ ճա ռով ա ռա ջա ցող 
հո գե բա նա կան գոր ծոն նե րի հնա րա վոր 
ազ դե ցու թյուն նե րը ևս: Այս հան գա ման
քը հաշ վի չառ նե լը կա րող է հան գեց նել 
տն տես վա րող սուբյեկտ նե րի տն տե սա
կան գոր ծու նե ու թյան և վար քագ ծի ոչ 
ճիշտ մեկ նա բան ման և ար տադ րա կան 

գոր ծըն թաց նե րի ոչ ար դյու նա վետ կազ
մա կերպ ման ու պլա նա վոր ման: 

Մարդն ի զո րու չէ հա վա սա րա պես 
ներգ րավ վել հա սա րա կա կան բո լոր հա
րա բե րու թյուն նե րում: Ա ռաջ նորդ վե լով 
թե՛ ի րադ րա կան (ա ռօ րե ա կան) և թե՛ հե
ռա հար նպա տակ նե րով` յու րա քան չյուր 
ոք ը նտ րո ղա բար մտ նում է ո րո շա կի հա
սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ, 
ո րոնց հա մա պա տաս խան էլ հայտն վում 
է ո րո շա կի սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րում: 
Սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րը` որ պես մարդ
կանց կեն սա գոր ծու նե ու թյան նյու թա կան, 
տն տե սա կան, քա ղա քա կան, հոգ ևոր և 
մշա կու թային պայ ման նե րի մի աս նա կան 
ը նդ հան րա կան հա մա կարգ, ազ դում է 
հա սա րա կու թյան յու րա քան չյուր ան դա
մի ոչ մի այն ձևա վոր ման, այլև զար գաց
ման գոր ծըն թաց նե րի վրա: Տն տես վա րող 
սուբյեկտ նե րի գոր ծու նե ու թյանն ու վար
քագ ծին ա ռնչ վող խն դիր ներն ու սում նա
սի րե լիս չի կա րե լի ան տե սել այն հան
գա ման քը, որ նրան ցից յու րա քան չյուրն 
ի վեր ջո մի ո րո շա կի սո ցի ա լա կան մի ա
վո րի (հան րույ թի) ներ կա յա ցու ցիչ է, և որ 
ա մեն մի հան րույթ ու նի ի րեն բնո րոշ ար
ժե քային հա մա կարգ ու դրա նով պայ մա
նա վոր ված հո գե բա նա կան ա ռանձ նա
հատ կու թյուն ներ: Նույն կերպ էլ, ա մեն մի 
հա սա րա կու թյուն (պե տու թյուն)` որ պես 
տար բեր հան րույթ նե րի մի ա վո րում, ու նի 
իր պատ մա կան զար գաց ման ըն թաց քով 
պայ մա նա վոր ված և ի րեն հա տուկ սո ցի
ալ–տն տե սա կան և մշա կու թային ա ռանձ
նա հատ կու թյուն ներ, ո րոնք հետ ևանք են 
նրան բնու թագ րող էթ նո հո գե բա նա կան 
գոր ծոն նե րի: Ո ւս տիև, ան հատ տն տես
վա րող սուբյեկ տի տն տե սա կան գոր ծու
նե ու թյան մե խա նիզմ նե րը և տն տե սա
կան վար քա գի ծը պայ մա նա վոր վում են 
ոչ մի այն նրա ան հա տա կան հո գե բա նա
կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով, այլև 
սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րով, այդ մի ջա
վայ րում նրա կեն սա պայ ման նե րով, ո ղջ 
հան րու թյան պատ մա կան զար գաց ման 
և մշա կու թային ու էթ նո հո գե բա նա կան 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով: 
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З НА ЧИ МОСТЬ РО ЛИ ПСИ ХО ЛО ГИ ЧЕС КИХ ЯВ ЛЕ НИЙ  
В ЭКО НО МИ ЧЕС КИХ ПРО ЦЕС САХ

КАР ЛЕН ВОС КА НЯН 
Е ГУ, фа куль тет ма те ма ти ки и ме ха ни ки, 

от де ле ние ак ту ар ной и фи нан со вой ма те ма ти ки, сту дент

Во мно гих эко но ми чес ких те о ри ях эко но ми чес кая де я тель ность суб ъек тов об щест ва 
расс мат ри ва ет ся как до ми ни ру ю щая де я тель ность в сфе ре жиз не де я тель нос ти все го об щест
ва, а пси хо ло ги чес кие осо бен нос ти каж до го чле на об щест ва расс мат ри ва ют ся как следст вия 
суб ъек тив но го от ра же ния эко но ми чес ких от но ше ний. Чле ны об щест ва, за ни ма ю щи е ся эко
но ми чес кой де я тель ност ью, расс мат ри ва ют ся все го лишь как об ъек ты эко но ми чес ких вза и
мо от но ше ний. В стат ье расс мат ри ва ет ся важ ность уче та ро ли пси хо ло ги чес ких осо бен нос тей 
каж до го ин ди ви да в эко но ми чес кой де я тель нос ти об щест ва. Ак цен ти ру ет ся тот факт, что в 
эко но ми чес ких от но ше ни ях чле ны об щест ва выс ту па ют не толь ко в ка чест ве об ъек та, но и в 
ка чест ве суб ъек та эко но ми чес кой де я тель нос ти, что име ет не ма ло важ ное зна че ние для про
дук тив но го хо зяйст во ва ни я. 
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According to many theories the economic activity of the members of society is regarded 
as a dominant activity, whereas the psychological characteristics of each member of society are 
regarded as a consequence of the subjective reflection of economic relations, i.e. members of 
society are engaged in economic activity and are considered more objects in economic relations. 

The article discusses the significance of considering the role of psychological characteristics 
of each individual in the economic activity of society. The article also emphasizes the fact that 
economic relations between the members of society are not only the object, but also the subject of 
economic activity, which is extremely important for productive economic management.


