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Անցումային հասարակություններում ազգԱնցումային հասարակություններում ազգԱնցումային հասարակություններում ազգԱնցումային հասարակություններում ազգ----պետությունների պետությունների պետությունների պետությունների 
փոխակերպումների մի քանի հարցերփոխակերպումների մի քանի հարցերփոխակերպումների մի քանի հարցերփոխակերպումների մի քանի հարցեր    

Աննա ԳրիգորյանԱննա ԳրիգորյանԱննա ԳրիգորյանԱննա Գրիգորյան    

 
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառեր.բառեր.բառեր.բառեր. քաղաքացիություն, ազգային ինքնիշխանու-

թյուն, տնտեսակենտրոն, ժողովրդավարություն, ազգային մշակույթ, 
քաղաքացիական հասարակություն 

 
ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    

Ազատականության և արդյունաբերական հասարակության ձևավոր-
ման սկզբնական շրջանում ազգային պետությունը, նրա շրջանակներում 
ձևավորված ազգային տնտեսությունը և ազգային նույնականության հան-
րամշակութային նախադրյալները նպաստեցին ժողովրդավարական 
գործընթացների սահմանակարգային ամրապնդմանն ու գործառու-
թյանը: Բայց արդի համընդհանրացման միտումները այդ ամենը դնում են 
կասկածի տակ, քանի որ պետական ինքնիշխանության մի մասը փո-
խանցվում է միջազգային կազմակերպություններին, պետությունները 
լիովին չեն վերահսկում իրենց տարածքները, քաղաքական սահմանները 
դառնում են թափանցիկ, և այդ ամենի հետևանքով խիստ խնդրահարույց 
են դառնում ազատական ժողովրդավարության այնպիսի արժեքներ, ինչ-
պիսիք են ինքնակառավարումը, երկխոսությունը, ներկայացուցչակա-
նությունը և այլն: Վերոնշյալ մտավախության պատճառն այն է, որ, 
ինչպես ցույց է տալիս արևմտյան քաղաքակրթության փորձը, նախապես 
ժողովրդավարությունն ամենուրեք դրսևորվել է ազգային պետություն-
ների ձևով: 

 
ԱզգԱզգԱզգԱզգ----պետությունների փոխակերպումների պետությունների փոխակերպումների պետությունների փոխակերպումների պետությունների փոխակերպումների     

առանձնահատկություններըառանձնահատկություններըառանձնահատկություններըառանձնահատկությունները    
Վերլուծելով ազգ-պետությունների փոխակերպումների առանձնա-

հատկություններն արդի համընդհանրացման գործընթացների համաշա-
րում՝ Յ. Հաբերմասը նկատում է, որ ժամանակակից պետությունները 
ձևավորվել են ու զարգացել ազգային պետությունների շրջանակներում և 
ունեցել ժողովրդավարական, իրավական ու հանրային ուղղվածություն: 
Այդ պետություններն ազատական ու ժողովրդավարական են դարձել 
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շնորհիվ այն բանի, որ պետության հպատակներն աստիճանաբար դար-
ձել են նույն ազգի քաղաքացիներ1:  

Խմբային նույնականության ձևավորման հարցում մեծ դեր է խա-
ղացել հատկապես մշակութային ինտեգրացիան, ինչն իր հերթին նպաս-
տում է քաղաքացիական համերաշխության ձևավորմանը: Ըստ Յ. Հաբեր-
մասի՝ ազատ և հավասար իրավական անձերի միջև քաղաքացիական 
հարաբերությունները վերջնականապես ձևավորվում են հատկապես այն 
ժամանակ, երբ իշխանությունը ենթարկվում է ժողովրդավարական օրի-
նականացման (լեգիտիմացման): Փաստորեն արդյունաբերական հասա-
րակություններում իրավական հավասարության և փաստական անհա-
վասարության դիալեկտիկայի հիման վրա ձևավորվում է նաև հանրային 
պետություն: 

Միասնական քաղաքական ազգի (ազգ-պետություն) մակարդակում 
գործունեության համազգային տարածության ձևավորումը մեծապես 
նպաստեց ազգաբնակչության ուղղահայաց և հորիզոնական կապերի 
հանրային շարժունությանը, գործունացրեց արտադրության և սպառման 
փոխհարաբերությունները և, վերջապես, նպաստեց ազգային ընդհան-
րական ճակատագրի, ազգային նույնականության, հայրենասիրության, 
քաղաքացիության և նմանատիպ այլ քաղաքական նորմերի ձևավոր-
մանը: Բայց արևմտյան քաղաքակրթության հետարդյունաբերական և 
հատկապես տնտեսական կյանքի համաընդհանրացման շրջանում 
ազգային ինքնիշխանությունը սկսեց դիտարկվել որպես զարգացմանը 
խոչընդոտող գործոն: Եթե արդյունաբերական հասարակություններում 
ազատական գաղափարախոսությունը հանդես էր գալիս որպես մարդ-
կությանը աղքատությունից ու շահագործումից փրկող նախագիծ, ապա 
հետարդյունաբերական շրջանում ազատականության տնտեսակենտրոն 
տեսությունը հանդես է գալիս որպես մարդուն ամեն կարգի հանրային ու 
բարոյական պարտականություններից ազատող նախագիծ: Համընդհան-
րացման պայմաններում տնտեսակենտրոն մարդը, աստիճանաբար 
ազատվելով ազգային պետության հանրասահմանակարգային, ազգա-
մշակութային և բարոյահոգեբանական կարգի ու կարգավորվածության 
ազգային-քաղաքական համակարգի վերահսկողությունից, ձգտում է 

                                                                 
1 Տե՛ս Ю. Хабермас, Постнациональная констелляция и будущее демократии. // 

Ю. Хабермас, Политические работы, Москва, էջ 277-279. 
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համաշխարհային քաղաքացու կարգավիճակի: Ուշագրավն այն է, որ 
ժամանակին ավատատիրությանը բնորոշ մասնատվածության ու փակ 
բնատնտեսության դեմ պայքարող ազգային ձեռներեց քաղաքացին (բուր-
ժուազիան) պայքարում էր հանուն ազգային հասարակության ստեղծ-
ման, այսօր արդեն նույն եռանդով քննադատում է ազգային հասարակու-
թյունը և պայքարում հանուն համաշխարհային հասարակության: Այս 
փոխակերպումների հետևանքով, ինչպես արդեն նշվեց, համընդհանրաց-
ման գործընթացներին զուգահեռ՝ կյանքի կազմակերպման ազատական-
ժողովրդավարական մշակույթի և հատկապես ազգ-պետությունների 
գործառույթների մեջ կատարվում են այնպիսի էական փոփոխություն-
ներ, որոնք փոխում են տնտեսական, քաղաքական ու հանրամշակու-
թային կարգի ժողովրդավարական լինել-չլինելու ավանդական պատկե-
րացումները: Մասնավորապես, համընդհանրացման տրամաբանության 
թելադրանքով պետության իրավաքաղաքական համակարգը պարտա-
վորվում է ներառել կամայական ազգային պատկանելության քաղաքացի-
ների` չպարտադրելով, որ այդ «ուրիշները» ներառվեն նաև միասեռ 
ազգային ընդհանրություն: Համընդհանրացման պայմաններում ժո-
ղովրդավարական արարողակարգերն արդեն իսկ ստեղծում են մշակու-
թային միասեռության և քաղաքական փոխըմբռնման ընդհանուր դաշտ, 
որի պայմաններում «ազգային քաղաքացին» և «համաշխարհային քաղա-
քացին» ձեռք են բերում միանման սահմանադրական իրավունքներ: Այլ 
կերպ ասած` համընդհանրացումը դառնում է կյանքի կազմակերպման 
այնպիսի մշակույթ, ուր մարդկային տարաբնույթ հարաբերությունների 
կարգավորման հարցում «ազգային քաղաքացին» և «համաշխարհային 
քաղաքացին» ձեռք են բերում միանման սահմանադրական իրավունքներ, 
ազգային հանրամշակութային արժեքներին զուգահեռ՝ կարգավորիչ գոր-
ծառույթներ են կատարում նաև ժողորդավարական քաղաքական մշա-
կույթի արժեքները: Իրավունքի և ազատությունների, շուկայի ու մրցակ-
ցության համընդհանուր սկզբունքները ձևավորում են նույնքան համընդ-
հանուր և միասեռ քաղաքական մշակույթ, որի շրջանակներում ազգային 
նույնականության փոխարեն առաջնաբեմ է մղվում քաղաքական նույնա-
կանությունը: 

Բայց արդի համընդհանրացման գործընթացներն իրենց բնույթով 
պարադոքսային են և ոչ միայն նպաստում են վերազգային համասեռ 
մշակույթի ձևավորմանը, այլև նպաստում կենսաձևերի բազմազանու-
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թյանը: Բանն այն է, որ համընդհանրացումն ինչ-որ իմաստով «բազմա-
մշակութային քաղաքացիություն» է, քանի որ այս նոր իրողություններում 
ամեն մի անհատ պայմանավորված ու կախված է վերանհատական ու 
վերազգային ընդհանությունից, որի շրջանակներում գործելու համար նա 
պարտավոր է ընդունել ու հարգել մյուսների հանրամշակութային իրա-
վունքները: Բացի այդ՝ համընդհանրացումը թուլացնում է ազգային ընդ-
հանրության համախմբվածությունը նաև այն պատճառով, որ համաշ-
խարհային շուկան, զանգվածային սպառումը, տեղեկատվական համընդ-
հանուր ցանցի ստեղծումը նպաստում են զանգվածային մշակույթի 
ստանդարտների տարածմանը` դրանով իսկ ձևավորելով նոր ինքնու-
թյուն և նույնականության նոր կողմնորոշիչներ: Այս առնչությամբ 
Յ. Հաբերմասն իրավացիորեն նկատում է, որ ժամանակակից համընդ-
հանրացման պայմաններում գործողությունների սահմանափակ ազա-
տության և խմբային նույնականության ընդհանուր անկման պայմաննե-
րում ազգային պետություններին քիչ հնարավորություն է մնում սեփա-
կանության բավարարման համար: 

Արդյունաբերական հասարակությանը բնորոշ քաղաքական-քաղա-
քացիական հասարակության մշակույթը իրոք որ ներքնապես հակասա-
կան է: Որպես ազգակենտրոն մշակույթ՝ այն ունի հանրային ուղղվածու-
թյուն և կարևորում է այնպիսի հանրամշակութային արժեքներ, ինչպիսիք 
են ազգային նույնականությունը, ավանդույթները, լեզուն, ընտանիքը, 
պատմական ճակատագիրը և այլն: Բայց որպես տնտեսակենտրոն մշա-
կույթ՝ այն բնույթով բանական է և ղեկավարվում է այնպիսի արժեքներով, 
ինչպիսիք են շահը, իրավունքը, քաղաքացիությունը և այլն: Առաջին 
դեպքում գլխավոր համակարգաստեղծ ու համակարգապահպան արժեք 
են ազգային ինքնիշխանությունն ու ազգային ինքնությունը, իսկ երկրորդ 
դեպքում` քաղաքացիական ինքնիշխանությունը և քաղաքացիական ինք-
նությունը: Առաջինը հայրենիքի փիլիսոփայություն է, իսկ երկրորդը` 
իրավական պետության: Պետք է նկատել, սակայն, որ արդյունաբերա-
կան-ազատական մշակույթի ձևավորման սկզբնական շրջանում ազգա-
կենտրոնությունն ու տնտեսակենտրոնությունը փոխպայմանավորված 
արժեքային մեծություններ էին, քանի որ շուկայական տնտեսության 
զարգացումը հնարավոր չէր առանց համընդգըրկուն ազգային շուկայի 
ձևավորման, իսկ քաղաքական ազգի զարգացումը` առանց համընդ-
գրկուն տնտեսական շուկայի ձևավորման: Այս տեսակետից կարելի է 
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ասել, որ ազգակենտրոն և տնտեսակենտրոն ազատական մշակույթները 
ոչ միայն իրարամերժ են, այլև փոխլրացնող, քանի որ առաջինը (ազգային 
կյանքի մշակույթ) առավելապես նպաստում է հասարակական կարգին 
ու կարգավորվածությանը, իսկ երկրորդը (քաղաքացիական կյանքի մշա-
կույթ) կոչված է ծառայելու տնտեսական աճին, բարեկեցությանը և 
կյանքի ժողովրդավարացմանը: 

Վերլուծելով ազգային պետությունների ու ժողովրդավարության 
հանրամշակութային առանձնահատկությունները՝ Յ. Հաբերմասը, սա-
կայն, գտնում է, որ «ազգայնականության» և «հանրապետականության» 
կապը պատմական պատահականություն է. պաշտպանելով «քաղաքա-
ցիական ազգի» հայեցակարգը՝ Յ. Հաբերմասը գտնում է, որ ժողովրդա-
վարությունը, սահմանադրականությունը և կյանքի կազմակերպման 
ազատական-քաղաքական մշակույթը չեն կարող լինել բոլոր քաղաքացի-
ների համար ընդհանուր լեզվական, մշակութային ու էթնիկական հիմքի 
վրա, քանի որ ժողովրդավարությունը չունի ազգային պատկանելություն, 
և այն յուրահատուկ քաղաքական համընդհանուր համակարգ է, որի 
ներսում կարող են միավորվել տարբեր ազգերի ներկայացուցիչներ2: 

Ազգ – ազգային պետություն – ազգային մշակույթ առնչությունների 
առթիվ առավել ամբողջական և հիմնավոր բացատրություն է տալիս 
Հ. Գևորգյանը: Հանգամանորեն վերլուծելով ազգ-պետություն փոխ-
հարաբերությունները բնութագրող եվրոպական հասարակագիտական-
քաղաքագիտական տեսություններին բնորոշ երեք հիմնական հատկա-
նիշները (եվրոպական ազգերի պատմական կազմավորման առանձնա-
հատկությունների առնչությունը նոր տիպի պետության հետ, ազգային 
մշակույթի հետ պետության առնչությունները, ժողովրդի կյանքի կազմա-
կերպման ու կարգավորման իրավական եղանակի և պետության առնչու-
թյունները)՝ Հ. Գևորգյանը նկատում է, որ եվրոպական հասարակագիտա-
կան-քաղաքագիտական միտքը հաճախ թերագնահատում է պետության 
դերը ազգը բնորոշող վերոնշյալ երեք հիմնական հատկանիշների ձևա-
վորման գործում3: Հաբերմասի այն պնդումը, որ ժողովրդավարությունն 

                                                                 
2 Տե՛ս Ю. Хабермас, Демократия. Разум. Нравственность, Москва, Прогресс, 

1995, էջ 222: 
3 Տե՛ս Հ. Գևորգյան, Ազգ, ազգային պետություն, ազգային մշակույթ, Երևան, 

«Նոյան տապան» հրատ., 1997, էջ 18-22: 
 



 
– 178 – 

այնպիսի քաղաքական համակարգ է, որի շրջանակներում տարբեր ազգի 
ներկայացուցիչները կարող են որպես նույն պետության քաղաքացիներ 
օգտվել միևնույն իրավունքներից ու ազատություններից, կասկած չի 
հարուցում: Բայց չմոռանանք, որ կայսրություններում ևս ապրում են 
տարբեր ազգի ներկայացուցիչներ, որոնք, ինչպես խորհրդային համա-
կարգի պայմաններում, կարող են ունենալ սահմանադրական հավասար 
իրավունքներ ու պարտականություններ: Խնդիրը հետևաբար քաղաքա-
կան համընդհանուր համակարգի մասին չէ: Խնդիրն այն մասին է, որ 
ազգայնականությունը և ազգ-պետությունների ձևավորումը ընկած է 
արևմտյան ազատական, ժողովրդավարական մշակույթի հիքում: 

Արևմտաեվրոպական երկրներում ազգային պետությունների ձևա-
վորումը միաժամանակ նշանակում էր քաղաքական ազգերի ձևավորում: 
Բայց որպեսզի սովորույթների հասարակությունը վերաճեր քաղաքա-
ցիական հասարակության, անհրաժեշտ էին մի շարք նախապայմաններ՝ 
միասնական ազգային շուկա, միասնական իրավաքաղաքական տարա-
ծություն, միասնական տեղեկատվական-կրթական համակարգ: Քաղա-
քացիական ազգի ձևավորման հիմնական քաղաքական շարժառիթը հա-
մակարգի գործառությունը բարոյական հարաբերություններից իրավա-
կան հարաբերությունների ոլորտ տեղափոխելն էր, ինչը հնարավորու-
թյուն կտար էլ ավելի ռացիոնալ դարձնել կյանքի կազմակերպումը: Այս 
իմաստով կարելի է ասել, որ արևմտյան քաղաքական համակարգերին 
բնորոշ կառավարման ապակենտրոնացումը, անհատի ազատություն-
ները, ինքնակառավարման քաղաքացիական մեխանիզմների ձևավո-
րումը ստեղծեցին այնպիսի պայմաններ, որ ազգային առանձնահատկու-
թյուններն այլևս չէին կարող անմիջական ազդեցություն ունենալ հասա-
րակական զարգացման վրա: Այն եղել է միջնորդավորված, բայց նաև հա-
մակարգված: Մյուս առանձնահատկությունն այն է, որ արևմուտքում 
ազգային առանձնահատկությունների դրսևորման ու բացահայտման 
միջավայրը ոչ միայն տվյալ ազգի կենսագործունեության տարածքն է, 
այլև մյուս ազգերի կենսագործունեության տարածքը: Հենց այն պատ-
ճառով, որ կապիտալիստական հարաբերությունների ձևավորմանը 
զուգահեռ հաղթահարվում են ազգամիջյան պատնեշներն ու արգելքները, 
և ձևավորվում են ավելի բաց համակարգեր, նշանակում է, որ տվյալ ազգի 
ինքնությունն ու նույնականությունը սկսում են գործառել բոլորովին այլ 
պայմաններում: Եթե Արևելքում ազգային նույնականացման խնդիրը 
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լուծվում է արտաքին սահմանափակումներ մտցնելու, ազգայնական 
մտածողություն սերմանելու, հանրատնտեսական փակ համակարգ 
ստեղծելու ճանապարհով, որի հետևանքով ազգայինը բացառապես ձեռք 
է բերում լեզվամշակութային բնույթ, ապա արևմտյան քաղաքակրթու-
թյան համատեքստում ազգայինի բովանդակության մեջ կարևոր տեղ են 
գրավում նաև տնտեսության կազմակերպման ձևը, հանրային հաստա-
տությունները, կառավարման եղանակը, շուկան և այլն: Այլ կերպ ասած` 
արևելյան ժողովուրդների ազգային նույնականության համակարգն 
ավելի նվաճողական է, քան արևմտյանը: 

Այժմ փորձենք պարզել, թե ազգ-պետությունների ձևավորումը որքա-
նով պետք է անհրաժեշտաբար հանգեր առավել բաց, շուկայական հարա-
բերությունների և ազատականության: Հարց է առաջանում, թե ինչու և 
ինչ պատճառով փակ կարգավիճակ ունեցող հասարակության մեջ փոխ-
վեցին ինքնանույնականացման երբեմնի չափանիշները:  

Կարելի է առանձնացնել երեք հիմնական պատճառներ, որոնք հան-
գեցրին ազգային նույնականության և, հետևաբար նաև, ազատական հա-
մակարգերի ձևավորմանը: Դրանք են հին կարգերի հանրաքաղաքական 
ճգնաժամը, բնակչության տարբեր խավերի միջև հակասությունների 
սրումը, ավանդական բարոյական համակարգի նկատմամբ հավատի 
կորուստը:  

Դժվար չէ նկատել, որ նշված պատճառներից յուրաքանչյուրը պա-
րունակում է ազատականության որոշակի չափաբաժին, քանի որ դնում է 
իրավական, քաղաքական, հանրային ու տնտեսական նույնականության 
նոր պայմանների ձևավորման և նախկին պետական համակարգի քաղա-
քական արդիականացման խնդիր:  

Ազատական մշակույթի հարուցած արդիականացումն արմատական 
փոփոխություններ մտցրեց աշխատանքի հասարակական բաժանման 
մեջ: Ամենից առաջ դա նշանակում է, որ նոր բնույթ ու բովանդակություն 
ստացավ ոչ միայն աշխատանքի տնտեսական բաժանումը, այլև արտադ-
րությունը, փոխանակումը, բաշխումը, ճանաչողությունը, հարկադրման 
ինստիտուտը, իշխանության օրինականության հարցը և մշակույթը: Ազգ-
պետությունների ձևավորմանը զուգահեռ հասարակական կյանքի մեկու-
սախմբային բաժանումը փոխարինվում է գործառական բաժանմամբ, 
ինչն էլ ավելի է հստակեցնում հանրատնտեսական, քաղաքական ու 
հոգևոր հաստատությունների գործառույթները: Այս տեսակետից կարելի 
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է ասել, որ ժամանակակից ազգային պետությունները հենց սկզբից զար-
գացել են ազատականության սկզբունքներով, ըստ որոնց՝ հասարա-
կական իրավասությունները կենտրոնացել են մասնագիտացված պետա-
կան հաստատությունների ձեռքում (խորհրդարան, գործադիր իշխանու-
թյուն, դատական համակարգ և այլն), իսկ մասնավոր իրավասություն-
ները` ոչ քաղաքական հաստատությունների ձեռքում (շուկա, ընտանիք, 
մասնավոր տնտեսություն և այլն): Պետության տնօրինմանն է անցնում 
հասարակական ոլորտը: Սա արդեն իսկ մի քայլ է դեպի ժողովրդա-
վարությունը, քանի որ մեկուսախմբային կապերի թուլացման ու վերաց-
ման պարագայում պետության ու քաղաքացիական հասարակության 
ներսում մարդն առաջին հերթին դիտարկվում է ոչ թե որպես խմբի 
անդամ, այլ որպես անհատ: Հասարակության ազատականացման ամեն 
հաջորդ քայլ նորովի է դնում պետության և հասարակության փոխհարա-
բերություների կարգավորման հարցը: 

    

ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Այսպիսով՝ հաշվի առնելով այն իրողությունը, որ հետխորհրդային 
հասարակություններում ընթանում են հանրատնտեսական և հանրա-
մշակութային փոխակերպումներ և ձևավորվում են ազատական-
ժողովրդավարական հարացույցներով գործառող ազգային-պետական 
համակարգեր՝ փորձել ենք քննարկվող հիմնախնդիրների համաշարում 
վերլուծել նաև անցումային հասարակություններում ազգ-պետություն-
ների փոխակերպումների մի քանի հարցեր: 
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Некоторые вопросы относительно трансформации Некоторые вопросы относительно трансформации Некоторые вопросы относительно трансформации Некоторые вопросы относительно трансформации     
государствгосударствгосударствгосударств----наций в переходных обществах наций в переходных обществах наций в переходных обществах наций в переходных обществах  

Анна ГригорянАнна ГригорянАнна ГригорянАнна Григорян    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: гражданство, национальный суверенитет, 
экономоцентризм, демократия, национальная культура, гражданское 
общество 

На первоначальном этапе возникновения либерального и индуст-
риального общества в рамках национального государства формируется 
национальная экономика. Социально-культурные предпосылки нацио-
нальной идентичности посодействовали институциональному укрепле-
нию и функционированию демократических процессов.  

Анализируя особенности трансформаций государств-наций в 
контексте современных глобализационных процессов, отметим, что совре-
менные государства сформировались и развивались в рамках националь-
ных государств и имели демократическую, правовую и социальную нап-
равленность. Эти государства стали либеральными и демократическими, 
благодаря тому, что подданные государства постепенно преобразовались в 
граждан нации. В формировании коллективной идентичности большую 
роль сыграла прежде всего культурная интеграция, что в свою очередь 
привело к формированию гражданского согласия. 

Формированию общенационального пространства на уровне единой 
политической нации (государство-нация) главным образом посодейство-
вала социальная мобильность вертикальных и горизонтальных связей насе-
ления, что привело к активизации взаимоотношений между производством 
и потреблением и, наконец, поспособствовало формированию общей наци-
ональной судьбы, национальной идентичности и других подобных поли-
тических норм. 
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Some Questions on the TransformationSome Questions on the TransformationSome Questions on the TransformationSome Questions on the Transformationssss    of the Nationof the Nationof the Nationof the Nation----StatesStatesStatesStates    
in the Transitional Societiesin the Transitional Societiesin the Transitional Societiesin the Transitional Societies    

 
Anna Grigoryan Anna Grigoryan Anna Grigoryan Anna Grigoryan     

SummarySummarySummarySummary    
Key words: Key words: Key words: Key words: citizenship, national sovereignty, economically centered, 

democracy, national culture, civil society 
In the initial period of the formation of liberal and industrial society, the 

national economy was formed in the domain of the nation-state. The socio-
cultural preconditions of national identity contributed to the industrial 
strengthening and operation of democratic processes.  

Analyzing the peculiarities of nation-states transformation in the context 
of modern globalization processes, it can be mentioned, that modern states were 
formed and developed within the framework of nation-states, and had a 
democratic, legal and social orientation. These states became liberal and 
democratic due to the fact that the subjects of the state gradually had become 
citizens of the nation. Cultural integration has played a major role in shaping 
collective identity, which contributes to the formation of civic solidarity.  

The formation of a national space of activity at the level of a united civil 
nation (i.e. nation-state) was facilitated by the social mobility of vertical and 
horizontal ties of the population, which intensified the relationship between 
production and consumption, and finally contributed to the formation of a 
common national destiny, national identity and other similar political norms. 
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