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ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ՝ ՈՐՊԵՍ 
ՄԻՋՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 
  

ՈՈսսկկաաննյյաանն  ԿԿ..  ՎՎ..  
ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն, Երևան, Հայաստան 

  
Հանգուցային բառեր. տնտեսագիտական հոգեբանություն, 

տնտեսական սուբյեկտ, վարք, անհատական և էթնոհոգեբանական 
գործոններ, արդյունավետ կառավարում:  

Սոցիալական հոգեբանությունը, ի դեմս իր տեսական դրույթների 
և հետազոտական մեթոդների, լայն կիրառություն է գտել հասարակա-
կան կյանքի տարբեր ոլորտներում, այդ թվում և տնտեսության: Ներ-
կայումս այն այլևս ոչ թե զուտ հոգեբանության ճյուղ, այլ միջոլորտա-
յին գիտություն է: Սոցիալական հոգեբանության և տնտեսագիտութ-
յան օրեցօր խորացող համագործակցությունը դրսևորվում է ինչպես 
միկրո, այնպես էլ մակրոտնտեսագիտական մակարդակներում:  

Դեռևս վերջերս շուկայական տնտեսական համակարգի անցած 
երկրներում, որոնցից է նաև Հայաստանի Հանրապետությունը, ներ-
պետակական մակարդակում իրականացվող ցանկացած սոցիալ-
տնտեսական միջոցառում հաջողություն կարող է ունենալ միայն այն 
դեպքում, եթե միջոցառումների բնույթը համապատասխանում է հա-
սարակության պատմականորեն ձևավորված արժեհամակարգին, 
բարոյաիրավական նորմերին, ավանդույթներին, հասարակական 
կարծրատիպերին: Հասարակության կողմից նոր տնտեսական հա-
րաբերությունների առանձնահատկությունների համարժեք ընկա-
լումն այն գլխավոր նախապայմանն է, որն անհրաժեշտ է պետութ-
յան իշխանություններին՝ իրենց վարած տնտեսական քաղաքակա-
նության մեջ հաջողելու հարցում: Անցումային շրջանին բնորոշ հիմ-
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նախնդիրների լուծումները պահանջում են այնպիսի քայլերի իրակա-
նացում, որոնք չեն խոչընդոտի շուկայական տնտեսության պայման-
ներում տնտեսական գործունեությամբ զբաղվելու բնակչության մո-
տիվացիայի առաջացմանը և տնտեսվարող սուբյեկտների միջև ա-
ռողջ տնտեսական հարաբերությունների ձևավորմանը: Անհրաժեշտ 
է օգտագործել ոչ միայն տարբեր երկրներում կուտակված համապա-
տասխան փորձը, այլև երկրի ներսում կատարել սոցիալ-հոգեբանա-
կան հետազոտություններ և տնտեսական քաղաքականությունն ի-
րականացնել՝ հիմնվելով այդ հետազոտությունների արդյունքների 
վրա: Նման հետազոտությունների իրականացումն, ինչ խոսք, սո-
ցիալական հոգեբանության խնդիր է:  

Կիրառական սոցիալական հոգեբանության տեսանկյունից ՀՀ-
ում արդիական է դառնում տնտեսության կազմակերպման և կառա-
վարման գործընթացներին առնչվող այնպիսի երևույթների հետազո-
տումը, որոնք պայմանավորված են պետության ներսում առկա հա-
սարակական միավորների (անհատ քաղաքացիների, ռեֆերենտա-
յին խմբերի, հասարակական-քաղաքական կազմակերպությունների, 
էթնոսերի, ազգությունների) հոգեբանական առանձնահատկություն-
ներով: Հասարակության տարբեր շերտերի հոգեբանական առանձ-
նահատկությունների հաշվառմամբ իրականացվող տնտեսական 
քաղաքականությունը կարող է նպաստել մեր երկրում ներպետական 
տնտեսական ներդաշնակ հարաբերությունների ձևավորմանը և 
տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից այդ հարաբերություններով 
պայմանավորված արդյունավետ տնտեսական վարքի դրսևորմանը: 
Այն իր հերթին կարող է կանխել տնտեսական հենքի վրա առաջա-
ցող և անտագոնիստական տարրեր պարունակող ներհասարակա-
կան բացասական երևույթների դրսևորմամբ ուղեկցվող սոցիալա-
կան շերտավորման գործընթացը՝ զերծ պահելով հասարակությանը 
քաղաքական ցնցումներից:  

Տնտեսական վարքի դրսևորումների վերաբերյալ սոցիալ-հոգե-
բանական բնույթի հետազոտություններին նվիրված առաջին աշխա-
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տությունները հրատարակվեցին 20-րդ դարի սկիզբներին, որոնք հե-
տագայում հիմք դրեցին հոգեբանության այնպիսի միջոլորտային 
ճյուղի զարգացմանը, ինչպիսին է տնտեսագիտական հոգեբանութ-
յունը: Դրանցից էին արևմտյան սոցիալական հոգեբանության հիմ-
նադիրներից՝ ֆրանսիացի գիտնական Ժ. Տարդի և նրան հաջորդած 
Ջ. Կատոնի, Հ. Բեքկերի, Տ. Վեբլենի, Ջ. Կոմմոնսի, Ջ. Քլարկի և այ-
լոց աշխատությունները: Արդյունքում, 20-րդ դարի 80-ականներին 
ձևավորվեցին տնտեսագիտական հոգեբանության տարբեր դպրոց-
ներ (գերմանական, անգլիական, ամերիկյան, շվեյցարական, հետա-
գայում՝ նաև ռուսական), որոնց ներկայացուցիչների (Ժ. Տիրոլ, Մ. 
Ռաբին, Դ. Կահնեման, Ա. Տվերսկի, Պ. Սլովիկ, Ա. Կիտով, Օ. Դեյնե-
կա, Վ. Սոկոլինսկի, Վ. Պոզնյակով, Ա. Կարնիշև, Վ. Պասիպանովա, 
Ա. Վերիգին, Ա. Ժուրավլյով և այլք) հետազոտություններում [2, 3, 4 և 
այլն] մեծ տեղ էր հատկացվում սպառողների և արտադրողների 
տնտեսական վարքի այն դրսևորումներին, որոնք պայմնավորված 
են նրանց պահանջմունքներով, ակնկալիքներով, ընտրանքներով, 
փոխհարաբերություններով: Սկզբնական շրջանի հետազոտություն-
ները ելնում էին բիհևորիստական՝ «ստիմուլ-ռեակցիա» կոնցեպտի 
վրա հենված «առավելագույն արդյունավետության» տնտեսագիտա-
կան սկզբունքից: Այս համատեքստում տնտեսական վարքի արդյու-
նավետության չափանիշ համարելով նվազագույն միջոցներով առա-
վելագույն շահույթ ստանալու մարդկային բնական մղումը՝ անհատի 
և սոցիալական խմբերի տնտեսական վարքի մեխանիզմները նույ-
նականացվում էին հաշվիչ մեքենաների՝ ամբողջական տեղեկատ-
վության վերլուծության հիման վրա իրականացվող գործողություննե-
րի մեխանիզմների հետ: Սակայն հետագա սոցիալ-հոգեբանական 
հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ հասարակական սուբյեկտ-
ների տնտեսական վարքի և հաշվիչ մեքենաների գործողությունների 
մեխանիզմները բնավ նույնական չեն: Ավելին, պարզվեց, որ տնտե-
սական սուբյեկտների վարքի հիմքում միշտ չէ, որ ընկած են կոգնի-
տիվ այնպիսի գործողությունները, որոնց նպատակը զուտ «չոր հաշ-
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վարկների» վրա հենված առավելագույն եկամուտների ստացումն է: 
Պատահական չէ, որ մինչև XX դարի 90-ականների վերջը տնտեսա-
գիտության տեսության մեջ ակտիվորեն զարգանում էր ամերիկացի 
տնտեսագետ Հ. Սայմոնի կողմից առաջադրված «սահմանափակ 
արդյունավետության» տեսությունը [5], որում մաթեմատիկական 
ճշգրիտ հաշվարկների վրա հենված ավանդական սուբստանցիոն 
արդյունավետության փոխարեն առաջ էր քաշվում «գործողություննե-
րի արդյունավետության» կոնցեպտը: Վերջինիս հիմքում տնտեսա-
կան սուբյեկտի (արտադրողի կամ սպառողի) կողմից այնպիսի լու-
ծումների որոնումն էր, որոնք ի վիճակի են ապահովելու նրան բա-
վարար և ձեռնտու արդյունքով: Այստեղ որպես գործոն բացահայտ 
ձևով հաշվի էր առնվում նաև անհատի ներքին կարողությունների 
(հիշողության, հաշվողական ընդունակությունների, գործողություն-
ներ կատարելու արագության, որոշումների ընդունման անհատա-
կան առանձնահատկությունների) սահմանափակ լինելը:  

Կոգնիտիվ հոգեբանության ոլորտում հետագա հետազոտութ-
յունների արդյունքները տնտեսագետներին բերեցին այն համոզման, 
որ տնտեսական գործընթացներում ամեն ինչ չէ, որ իրականանում է 
արդյունավետության սկզբունքից բխող դիրքորոշումների և օրինա-
չափությունների հիման վրա, և որ տնտեսական վարքի դրսևորում-
ների վրա դոմինանտ ազդեցություն կարող են ունենալ նաև հոգեբա-
նական գործոնները: Տնտեսագետներն սկսեցին հաշվի նստել այն ի-
րողության հետ, որ տնտեսական համակարգերում մարդը պետք է 
դիտվի ոչ միայն որպես տնտեսական հարաբերությունների ազդե-
ցությունը կրող օբյեկտ, այլ նաև սուբյեկտ, ով իր անհատական հո-
գեբանական առանձնահատկություններով պայմանավորված տնտե-
սական վարքով, կարող է լուրջ ազդեցություն ունենալ տնտեսական 
համակարգերի ներսում ընթացող գործընթացների վրա: Տնտեսագի-
տական տեսության ներսում աստիճանաբար ձևավորվեց այն տեսա-
կետը, որ տնտեսական հիմնախնդիրները չի կարելի դիտարկել 
դրանց հոգեբանական նախադրյալներից կտրված: Ծնվեցին տար-
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բեր տնտեսագիտական տեսություններ, իսկ դրանց ներսում՝ ուղ-
ղություններ («ռիսկային հեռանկարների», «վարքագծային տնտեսա-
գիտության», «հեռանկարների տեսության» և այլն), որոնցում տնտե-
սական վարքն այս կամ այն չափով դիտվում էր որպես հոգեբանա-
կան գործոններով պայմանավորված եզրույթ: Կոգնիտիվ հոգեբա-
նության հարցերով զբաղվող գիտնականների կողմից՝ որպես փոր-
ձարարական հետազոտության միջոց շրջանառության մեջ դրվեցին 
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 «ակնկալվող օգտակարության ֆունկցիոնալ» մա-

թեմատիկական հասկացությունները [1, 6], որոնց օգնությամբ հնա-
րավոր եղավ հետազոտել տնտեսական սուբյեկտների վարքի մաթե-
մատիկական մոդելները՝ ելնելով այդ մոդելների բնութագրիչ ֆունկ-
ցիաների վարքից և վիճակագրական թվային բնութագրիչներից: Տն-
տեսագիտական հոգեբանության ներսում լայն թափ ստացան այն-
պիսի հետազոտությունները, որոնք նվիրված են տնտեսական սուբ-
յեկտների վարքի մոդելավորման հիմնահարցերին: Այսպես, սկսած 
20-րդ դարի վերջերից տնտեսության կազմակերպման և կառավար-
ման արդիականացման գործնական խնդիրներով պայմանավորված՝ 
տնտեսագիտական տեսություններում մեծ տեղ սկսեցին հատկացնել 
այնպիսի հետազոտություններին, որոնք առնչվում են տնտեսական 
սուբյեկտների հոգեբանական գործոններով պայմանավորված վար-
քի տարատեսակ դրսևորումներին: Այսօր ևս վիճակագրական 
տվյալների վերլուծություններից ելնելով՝ մաթեմատիկական մեթոդ-
ների գործադրմամբ կառուցվում, դիտարկվում են տնտեսական վար-
քի զանազան ստոխաստիկ մոդելներ, որոնց բնութագրիչ ֆունկցիա-
ների վարքով պայմանավորված՝ փորձեր են արվում տեսական մա-
կարդակում մշակել տնտեսության կառավարման արդյունավետ մե-
խանիզմներ: Այս ամենի արդյունքում հոգեբանական գիտության մեջ 
արդիական են դարձել այնպիսի հետազոտությունները, որոնք նվիր-
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ված են տնտեսական սուբյեկտների անհատական և էթնոհոգեբա-
նական առանձնահատկություններով պայմանավորված տնտեսա-
կան վարքի մոդելների կառուցմանը, տնտեսական վարքի վրա հոգե-
բանական գործոնների ազդեցությունների վերլուծությանը: Պարզ է 
դառնում, որ տնտեսագիտական հոգեբանությունը, որպես միջոլոր-
տային գիտություն, իր մեջ միավորում է ինչպես տնտեսագիտական, 
այնպես էլ սոցիալ-հոգեբանական գիտություններում առկա տեսա-
կան դրույթները, մեթոդաբանական սկզբունքներն ու մոտեցումները, 
փորձարարական հետազոտությունների արդյունքները: Ելնելով ՀՀ-
ում հոգեբանական և տնտեսագիտական մտավոր ներուժի առկա-
յությունից՝ վստահաբար կարելի է ասել, որ տնտեսագիտական հո-
գեբանության զարգացումը ՀՀ-ում անհրաժեշտություն է և մեծ հե-
ռանկարներ ունի: Կարելի է հետազոտել տնտեսվարող սուբյեկտնե-
րի ընկալման և գնահատման գործընթացների, մոտիվացվածութ-
յան, վարքի և աշխատանքային գործունեության վրա անհատական-
հոգեբանական և էթնոհոգեբանական այն գործոնների ազդեցութ-
յունները, որոնք կարող են պայմանավորել հասարակության յուրա-
քանչյուր անդամի ոչ միայն հասարակական-տնտեսական կյանքին 
ադապտացվելու, այլև տնտեսությունը զարգացնելու և այն արդյու-
նավետ կառավարելու խնդիրները: Հոգեբանական երևույթները դի-
տելով որպես տնտեսության զարգացման վրա ազդող պատճառներ՝ 
փորձարարական ճանապարհով կարելի է պարզել, թե՝ 

 որոնք են սոցիոմշակութային և էթնոհոգեբանական այն հիմ-
նական գործոնները, որ կարող են երկրում ձևավորել դասական ի-
մաստով շուկայական տնտեսությանը բնորոշ ներպետական տնտե-
սական հարաբերություններ և տնտեսական սուբյեկտների մեջ 
դրանց վրա հենված տնտեսական գործունեություն ծավալելու գի-
տակցական մոտիվացիաներ, 

 ինչպիսի ազդեցություն կարող են ունենալ ողջ հասարակութ-
յան տնտեսական վարքի (հետևաբար և՝ պետության տնտեսական 
քաղաքականության) վրա հասարակական յուրաքանչյուր միավորի 
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(անհատի, ռեֆերենտային խմբի, սոցիալական շերտի, էթնիկական 
միավորի) անհատական և էթնոհոգեբանական առանձնահատկութ-
յունները, 

  որն է մեր հասարակության հոգեբանական առանձնահատ-
կություններին համապատասխանող «արդյունավետ տնտեսական 
վարքի» այն համահասարակական մոդելը, որի թվային բնութագրիչ-
ներից ելնելով՝ կարելի է առաջանցիկ վիճակագրական հետևություն-
ներ կատարել երկրի տնտեսության զարգացման հեռանկարների և 
ուղղությունների վերաբերյալ:  
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