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Սամվել Մուրադյան 
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի 
սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի  
դոցենտ, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու 
_______________________________________ 

 
Պետության կողմից տնտեսությանը միջամտելու սահմանները պայմանավորված 

են այն տնտեսական և սոցիալական հիմնախնդիրներով, որոնք չեն կարող լուծվել 
ինքնաբերաբար՝ սոսկ շուկայական տնտեսության ինքնակարգավորման ավանդա-
կան կանոնների կիրառմամբ։ Ազատ ձեռներեցությունը ենթադրում է մի շարք ա-
ռանձին հարաբերությունների համակարգ, որոնց բնականոն կարգավորման երաշ-
խիքը բացառապես պետության ողջամիտ միջամտությունն է, քանզի այդ ոլորտում 
ծագող խնդիրների լուծման համար անխուսափելիորեն անհրաժեշտ է պետական 
աջակցություն։ ՄԻաժամանակ կան ոլորտներ, որոնք շուկայական կառուցակարգե-
րի հասանելիության սահմաններից դուրս են։ 

Այս պարագայում նկատի ունենք, այսպես կոչված, «հանրային բարիքները». 
դրանք այն ապրանքները և ծառայություններն են, որոնք, անկախ այն բանից՝ հա-
սարակության առանձին անդամներ վճարել են դրանցից օգտվելու համար, թե ոչ, 
կարող են օգտագործվել հասարակության բոլոր անդամների կողմից1։ Օրինակ, շու-
կայական տնտեսության տեսանկյունից այդպիսիք են պաշտպանության և ազգային 
անվտանգության, հասարակական կարգի պահպանության, պաշտպանության, 
կրթության բնագավառները և այլն։ Շուկան իրեն բնորոշ առանձնահատկություննե-
րով ի վիճակի չէ արտադրել «հանրային բարիքներ», բացի այդ` առնվազն դժվար է 
որոշել հասարակության յուրաքանչյուր անդամի կողմից սպառվող այդ բարիքների 
«օգտակարությունը». այսինքն, հնարավոր չէ նախապես սահմանել, թե «հանրային 
բարիքի» համար որքան պետք է վճարի յուրաքանչյուրը։ Միաժամանակ, հաշվի 
առնելով, որ խոսքը հանրային շահերի բավարարման մասին է, որի պարագայում 
ակնհայտ է դառնում պետության պարտավորության իրավաչափությունը, տրամա-
բանական է, որ պետությունը պետք է իր վրա վերցնի դրանց արտադրության հոգսը 
կամ առնվազն աջակցի և կարգավորի արտադրության գործըթնացը և կազմակեր-
պի քաղաքացիների կողմից դրանց համավճարումը։     

Պետությունը պետք է գնահատի ծագող հիմնախնդիրները հասարակական հե-
ռանկարների տեսանկյունից և լուծի առկա խնդիրները՝ այդ նպատակով իրակա-
նացնելով պետական կարգավորում։ Ընդունված է «պետական կարգավորում» եզ-
րույթը դիտարկել ինչպես լայն և այնպես էլ նեղ իմաստով, ինչը հնարավորություն է 
տալիս գիտագործնական չափանիշներով առավել համարժեքորեն բացահայտել 
վերջինիս բոլոր ասպեկտները։  

Լայն առումով այն դրսևորվում է պետության կողմից տնտեսության բնագավառի 
հասարակական հարաբերությունների իրավական կարգավորմամբ։ Այդպիսի կար-
գավորման սուբյեկտներն են պետական իշխանության օրենսդիր և գործադիր մար-
մինները։ Պետական կարգավորման իրավական ավանդական ձևերն են իրավունքի 

                                                        
1 Տե’ս Шишкин А. Ф. Экономическая теория, кн. 2. М., 1996, էջ 387։ 
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աղբյուրները՝ օրենքները, ենթաօրենսդրական ակտերը և որոշ վերապահումով 
(պայմանավորված տվյալ երկրի իրավական համակարգով)՝ նաև դատական նա-
խադեպը։ Օրենսդիր իշխանությանն է վերապահված գործադիր իշխանության ի-
րացման կարևորագույն ոլորտների պետական կարգավորումը։ Նեղ առումով պե-
տական կարգավորումը պետական կառավարման գործառույթներից մեկն է1։ Այս 
դեպքում ելակետ է ընդունվում «կառավարում» եզրույթի բնորոշման դասական մե-
թոդաբանությունը, ինչն ընդունված է վարչական իրավունքում։  

Պետական կարգավորման հիմնական գործընթացը, կախված պայմանների փո-
փոխություններից, պետության կողմից հասարակական հարաբերությունների սուբ-
յեկտների համար վարքագծի ընդհանուր կանոնների սահմանումը և դրանց 
ճշգրտումն է: Այն ներառում է նաև այս կամ այն հասարակական հարաբերություննե-
րը կարգավորող իրավական նորմերի պահանջների կատարման նկատմաբ հա-
մարժեք վերահսկողությունը, համապատասխան հարաբերությունների մասնակից-
ների գործունեության համակարգումը, վերջինիս ընդհանուր ուղղությունների սահ-
մանումը, այդ մասնակիցների իրավունքների և օրինական շահերի համակողմանի 
պաշտպանությունը, տնտեսության բնագավառում իրականացվող պետական քա-
ղաքականության առաջնայնության որոշումը և դրանց ամրագրումն իրավական 
նորմերի միջոցով և այլն։  

Տնտեսության պետական կարգավորումը կոչված է համակարգելու տնտեսա-
կան գործընթացները և շաղկապել, հնարավորինս ներդաշնակ դարձնել մասնավոր 
ու հասարակական շահերը։ Այն, որ հանրային նշանակության ոլորտներում պե-
տությունը հանդես է գալիս կարգավորման առավել լայն գործառույթներով, բնավ չի 
ենթադրում, որ այս դեպքում պետությունը կարող է լրացուցիչ պարտավորություն-
ներ սահմանել այդ ոլորտում ներգրավված տնտեսավարող սուբյեկտների համար, 
քանի որ դրանք կհակասեն ազատ ձեռներեցության և տնտեսական մրցակցության 
սկզբունքին, ուստի պարտավորությունների մասին կարող է խոսք լինել միայն այն 
դեպքում, երբ նույն այդ սուբյեկտների համար սահմանվում են լրացուցիչ, համար-
ժեք արտոնություններ։ 

Տնտեսության պետական կարգավորման կառուցակարգը պարզելու համար 
նպատակահարմար է բնութագրել այն օբյեկտները, որոնց ուղղված է պետության 
գործունեությունը, և այն գործիքները, որոնց օգնությամբ լուծվում են պետության 
տնտեսական քաղաքականության խնդիրները։      

Պետական կարգավորման օբյեկտներն են՝ ոլորտները, տարածաշրջանները, 
ինչպես նաև երկրի սոցիալ-տնտեսական կյանքի երևույթները և պայմանները։ 
Դրանց հետ կապված խնդիրները չեն կարող լուծվել ինքնըստինքյան և տեսանելի 
ապագայում, մինչդեռ այդ խնդիրների լուծումը անհրաժեշտ է տնտեսության բնա-
կանոն գործունության և սոցիալական կայունության պահպանման տեսանկյունից։  

Որպեսզի հնարավորինս համալիր վերլուծենք շուկայական տնտեսության պե-
տական կարգավորման մեթոդները, անհրաժեշտ է նախ և առաջ պարզել պետութ-
յան տնտեսական գործառույթների էությունը։ Դրանք կարելի է դասակարգել` ա-
ռանձնացնելով երկու հիմնական ուղղություններ։  

Առաջինը շուկայական կառուցակարգի պահպանության, դրա բնականոն աշխա-
տանքի պայմանների ապահովումն է։ Նման պայմաններից են տնտեսության պար-
բերաբար ապամենաշնորհացումը, նրա սղաճի (ինֆլացիայի) կանխարգելումը, պե-

                                                        
1  Տե’ս Մուրադյան Ս., Անցումային տնտեսության պետական կառավարումը //Հանրային 
կառավարում, գիտական հանդես, Երևան, 2006, էջ 52։  
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տության ֆինանսական համակարգը անհրաժեշտ չափերով և անպակասուրդ (ան-
դեֆիցիտ) վիճակում պահելը, արտադրության անկման կասեցումը և այլն։   

Երկրորդը էկոլոգիական և սոցիալական հիմնախնդիրների լուծումն է: Առանց 
պետության աջակցության անհնար է շուկայական տնտեսությունը դարձնել էկոլո-
գիապես ապահով, երաշխավորել մարդու սոցիալ-տնտեսական իրավունքների ի-
րականացումը, հարթել կառուցվածքային ու տարածաշրջանային անհամամաս-
նությունները1։ 

  Արդեն տեղի են ունեցել գործընթացներ, որոնք տնտեսությունում զգալիո-
րեն նվազեցրել են պետական կառավարման կշիռը հատկապես վերը նշված չա-
փանիշներով։ Գործադիր իշխանությունը որոշ դեպքերում հրաժարվում է ուղղակի 
կառավարման գործառույթից և կիրառում է նոր մոտեցում` պետական կարգավո-
րում, որն առավել արդյունավետ է։ Եթե պետական կառավարումն ուղղակի միջամ-
տություն է կառավարման օբյեկտների գործունեությանը, ապա պետական կարգա-
վորումը տրամադրում է գործունեության հարաբերական ազատություն։ Սակայն 
պետական կառավարման ու պետական կարգավորման միջև նպատակային նշա-
նակության առումով չկա սկզբունքային տարբերություն։ Ըստ էության, կարգավո-
րումը պետական-կառավարչական գործունեության կարևոր բաղադրիչներից է։  

Պետական կարգավորման իրացման հիմնական եղանակը իրավական կարգա-
վորումն է, որի հիմքը նորմատիվ կողմն է, այսինքն` առանձին անհատների և սո-
ցիալական խմբերի վարքագծի կանոնների (նորմերի) մշակումը և դրանց իրավա-
բանորեն ամրագրումը։ Նման նորմերը տարբեր կերպ են ընկալվում, ինչը պայմա-
նավորված է դրանց նպատակներով ու բովանդակությամբ։ Դրանք երբեմն սահմա-
նափակում են ազատությունը, նախանշում են դրանց սահամանագծերը, սակայն 
մեծ մասամբ օգնում են կարգավորելու մարդկանց փոխհարաբերությունները։ Իրա-
վական կարգավորումը պետության, նրա լիազոր մարմինների իրավական նորմերի 
ընդունման գործունեությունն է, որն անհրաժեշտ է հասարակական կյանքը կանո-
նակարգելու համար։  

Տնտեսության բնագավառում կարևոր նշանակություն ունի վարչաիրավական 
կարգավորումը, որը սոցիոլոգիական, նորմատիվ և գործնական չափանիշներով 
ազդեցության բաղադրիչների միասնություն է։ Այն սկսվում է այն պահից, երբ առա-
ջանում է հասարակական պահանջ` կարգավորելու հասարակական, ինչպես նաև 
տնտեսական բնագավառի հարաբերություններ։ Նորմատիվ իրավական ակտի 
ձևավորումն իրականացվում է ներկայի և անցյալի վերաբերյալ տեղեկատվության 
հիման վրա, սակայն բուն նորմը պետք է ընդունվի դեռևս անորոշ ապագայում։ Այ-
սինքն` սոցիոլոգիական տեսանկյունից իրավական կարգավորումն ունի կանխա-
տեսելի որակ և վկայում է այն մասին, որ մարդիկ կարող են կանխորոշել իրենց 
«վաղվա կյանքը»։  

Պետությունն իր գործառույթները կատարում է՝ կիրառելով տնտեսության վրա 
ներգործելու տարբեր մեթոդներ, որոնցից բոլորն էլ այս կամ այն չափով արդյունա-
վետ են, սակայն խնդիրը այն է, թե ինչպես յուրաքանչյուրի համար որոշել այն 
տնտեսական իրավիճակները, ոլորտները, որտեղ որ եղանակն է նպատակահար-
մար կիրառել և այլն։ Տնտեսական կորուստները սկսվում են այն ժամանակ, երբ չա-
փից ավելի նշանակություն է տրվում տնտեսական կամ վարչաիրավական մեթոդ-
ներին։ Գիտագործնական վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ այս մեթոդներն 
ինքին անխոցելի են, սակայն երբ չի պահպանվում անհրաժեշտ համամասնություն, 
դրանք չեն ծառայում իրենց նպատակին, ինչի հետևանքով կարող է այն թյուր 

                                                        
1 Տե´ս Лампарт Х.Социальная рыночная экономика. М.,1993, էջ 69։ 
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պատկերացումը ձևավորվել, թե դրանք հիմնավորված չեն։ Կարևոր հարցադրում է 
նաև այն, թե արդյոք նշված երկու մեթոդների համամասնության չափանիշները կա-
րող են նույնական լինել բոլոր ոլորտներում։ Կարծում ենք, ինչը վկայում են նաև մեր 
կողմից վերն արտահայտված դատողությունները, այդ չափանիշները չեն կարող 
նույնական լինել, քանի որ նշված ոլորտներում անխուսափելի է վարչական մեթոդ-
ների գերակայությունը։  

Շուկան գերազանցապես ինքնակարգավորվող համակարգ է, և եթե դրա վրա 
կարելի է ազդել, ապա հիմնականում տնտեսական մեթոդներով։ Սակայն դրանից 
չի կարելի հետևություն անել, որ զարգացած շուկայական հարաբերություններում 
վարչաիրավական մեթոդները գոյության իրավունք չունեն։  

Տնտեսական ու վարչաիրավական մեթոդների կոշտ տարանջատումը հիմնա-
վորված չէ։ Վարչարարության տարր է պարունակում ցանկացած տնտեսական 
կարգավորիչ, թեկուզ և այն պատճառով, որ այն վերահսկվում է որևէ պետական 
մարմնի կողմից։ Բացի այդ, յուրաքանչյուր վարչական կարգավորիչի մեջ կա ինչ-որ 
տնտեսական տարր այն իմաստով, որ դա անուղղակիորեն անդրադառնում է 
տնտեսական գործընթացի մասնակիցների վարքագծի վրա։  

Չնայած տնտեսական ու վարչաիրավական մեթոդներն ունեն որոշ նմանություն, 
սակայն դրանք էապես տարբերվում են միմյանիցից։ Մասնավորապես, վարչական 
հնարքները նշանակալից կերպով նեղացնում են տնտեսական գործունեությունում 
ընտրության ազատությունը։ Այդպիսի երևույթներ տեղի են ունենում այնտեղ, որտեղ 
վարչարարությունը տնտեսապես հիմնավորված չէ։ Այն ձեռք է բերում ամբողջատի-
րության գծեր և վերածվում է բաշխիչ-հրամայական համակարգի։ Նման պայմաննե-
րում պետական վերահսկողությունը դառնում է համատարած` ընդգրկելով ողջ ար-
տադրությունը, դրա կառուցվածքը, գները, արտադրանքի որակը, ծախսերը, աշ-
խատավարձը, շահույթը և դրա բաշխումը, մատակարարների ու սպառողների միջև 
առկա կապերը, մի խոսքով՝ ողջ տնտեսական գործընթացի հիմնական բաղադրիչ-
ները։  

Տնտեսական մեթոդները որևէ չափով չեն սահմանափակում ընտրության ազա-
տությունը, իսկ երբեմն էլ ընդլայնում են այն. դա «գրավիչ» խթան է, որին տնտեսա-
վարող սուբյեկտը, որպես կանոն, շահագրգռված է լինում արձագանքելու, և արդ-
յունքը վրա է հասնում առանց պետության վարչական միջամտության։ Այնումենայ-
նիվ գոյություն ունեն ոլորտներ, որտեղ վարչաիրավական մեթոդները բավական 
արդյունավետ են, իսկ հաճախ էլ ունեն ակնհայտ առավելություններ տնտեսկան մե-
թոդների նկատմամբ։ 

Ակնհայտ է, որ ժամանակակից շուկայական համակարգն անիմաստ է առանց 
պետության միջամտության։ Սակայն կան որոշակի սահմաններ, որոնցից այն կողմ 
շուկայական կառուցակարգերը ձևախեղվում են, անկում է ապրում արտադրության 
արդյունավետությունը։ Այս պարագայում առկա են կարգավորման որոշ սահմանա-
փակումներ, օրինակ՝ անթույլատրելի է պետության ցանկացած գործունեություն, ո-
րը խոցելի կդարձնի, կթուլացնի շուկայական կառուցակարգերը (ամբողջատիրա-
կան դիրեկտիվ պլանավորում, համատարած վարչական վերահսկողություն և այլն)։ 
Դա չի նշանակում, որ պետությունը մի կողմ է քաշվում և իր վրայից հանում է անվե-
րահսկելի գնաճի համար պատասխանատվությունը և հրաժարվում է կարգավորու-
մից։ Սակայն մի շարք դեպքերում վարչաիրավական մեթոդների կիրառումն անհ-
րաժեշտ է։ Չի կարելի հույսը դնել միայն տնտեսական կամ վարչաիրավական մե-
թոդների վրա, որքան էլ որ վարչարարության տարրեր է պարունակում ցանկացած 
տնտեսական կարգավորիչ։ Այսպես, օրինակ` դրամաշրջանառությունն իր վրա 
զգում է այնպիսի հայտնի տնտեսական մեթոդի ազդեցությունը, ինչպիսին է կենտ-
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րոնական բանկի վարկի հաշվառման դրույքաչափը, սակայն ոչ շուտ, քան կընդուն-
վի համապատասխան վարչական որոշումը։ Մյուս կողմից, յուրաքանչյուր վարչա-
կան կարգավորիչի մեջ առկա է որոշ տնտեսական տարր, այն իմաստով, որ այն ա-
նուղղակիորեն ազդում է տնտեսական գործընթացի մասնակիցների վրա1։ Դիմելով, 
ասենք, գների ուղղակի վերահսկմանը` պետությունն արտադրողների համար 
ստեղծում է հատուկ տնտեսական ռեժիմ` ստիպելով նրանց վերանայել արտադրա-
կան ծրագրերը և այլն։ Կարգավորման վարչաիրավական մեթոդներն անհրաժեշտ 
են հետևյալ նկատառումներով.  

1) խիստ անհրաժեշտ է իրականացնել պետական վերահսկողություն մենա-
շնորհների նկատմամբ։ Այդպիսիք դժվար է սանձահարել զուտ տնտեսական մե-
թոդներով. այս դեպքում թույլատրելի է անգամ գների պետական կարգավորումը (օ-
րինակ՝ բնական մենաշնորհների դեպքում), 

2) առավելապես վարչական կարգավորման են ենթակա շուկայական գործըն-
թացների կողմնակի դրսևորումները։ Այդ բնագավառում տնտեսական կարգավո-
րիչներն անբավարար են, իսկ երբեմն էլ` ընդհանրապես անարդյունավետ։ Անհրա-
ժեշտ են տնտեսական գործունեության կոշտ չափորոշիչներ, որոնք բնակչության 
համար կստեղծեն էկոլոգիական անվտանգություն, 

3) բացի տնտեսական չափորոշիչներից, կան նաև մեծ թվով այլ գործոններ, ո-
րոնք ևս միտված են պետական անուղղակի կարգավորմանը։ Վարչական կարգա-
վորման կարևոր բնագավառներից են հիշյալ չափորոշիչների մշակումը և տնտեսա-
կան համակարգի բոլոր մասնակիցների կողմից դրանց պահպանման նկատմամբ 
վերահսկողությունը, 

4) բնակչության նվազագույն թույլատրելի կենսապայմանների կողմնորոշիչների 
սահմանումը և պահպանումը։ Սա ներառում է նվազագույն աշխատավարձի և կեն-
սամակարդակի սահմանումը, գործազուրկների, բազմազավակ ընտանիքների 
նպաստները և այլն, 

5) նպատակային ծրագրերի իրականացման ապահովումը։ Համաշխարհային 
փորձը ցույց է տալիս, որ վարչաիրավական մեթոդները նպատակային ծրագրերի 
դեպքում ևս կիրառելի են, դրանք վնասակար են միայն այն դեպքում, երբ տնտեսա-
պես հիմնավորված չեն։ 

Նպատակահարմար է առանձնացնել տնտեսության պետական կարգավորման 
ուղղակի և անուղղակի մեթոդները։ Ուղղակի մեթոդների տակ հասկացվում է տնտե-
սությունում պետական հատվածի անմիջական գործունեությունը2։ Բոլոր արդյունա-
բերական զարգացած երկրներում գոյություն ունի տնտեսության շատ թե քիչ նշա-
նակալից պետական հատված։ Դրանց ծավալները կարող են չափանիշ լինել պե-
տության տնտեսական դերի մասին, թեպետ չեն բացառվում նաև հակառակ զար-
գացումները։ Պետությունը տիրապետում է ամենատարբեր միջոցների, վարկ է 
տրամադրում, բաժնային մասնակցություն ունի, սեփականատեր է, այդ թվում՝ ար-
տադրական օբյեկտների։ Արևմտյան երկրների պետական հատվածներում զբաղ-
ված է մարդկանց բավական ստվար խումբ. 11%՝ Ֆրանսիայում և Իտալիայում, 8-9 
%՝ ԳԴՀ-ում, Բելգիայում և Նիդերլանդներում և այլն։ Խոսքը, որպես կանոն, այն ճյու-
ղերի մասին, որտեղ ներդրումային ներուժը` արտադրության համար անհրաժեշտ 
մեքենաների և սարքավորումների համակցության արժեքը, շատ բարձր է։ Սակայն 
                                                        
1 Տե’ս Ноздрачев А.Ф. Содержания института административно-правового регулированя 
экономических отношений;Институты административного прав: третие (Лазеревские 
чтения) //ГиП 1999,N 10, էջ15։  
2 Տե’ս Бахрах Д. Н., Хазанов С. Д. Формы и методы деятельности государственной адми-
нистарции, Екатиринабург, 1999, էջ 87-88։ 
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ներդրումային ներուժի այդպիսի մեծությունն այդ ճյուղերը դարձնում է շատ զգայուն 
մրցակցության և պարբերական ճգնաժամերի հանդեպ։  

Պետության ուղղակի միջամտությունը նաև օրենսդրական ակտերի ընդունումն է, 
որոնք կոչված են կանոնակարգելու և զարգացնելու շուկայական համակարգի բո-
լոր տարրերի միջև առկա հարաբերությունները։ 

Անուղղակի միջամտությունը ենթադրում է պետական կարգավորման իրականա-
ցումը պետության տնտեսական քաղաքականության գործիքների օգտագործման 
միջոցով, ինչպիսիք են հարկաբյուջետային և դրամավարկային քաղաքականությու-
նը։  

Կախված տնտեսական քաղաքականությանը միջամտելու նպատակից` տնտե-
սական քաղաքականության մեթոդները կարող են ուղղված լինել` ա) կապիտալ 
ներդրումների խթանմանը և խնայողությունների ու ներդրումների միջև անհրաժեշտ 
հավասարակշռություն ապահովելուն, բ) լրիվ զբաղվածության ապահովմանը, գ) 
ապրանքների, կապիտալի, աշխատուժի արտահանման և ներմուծման խթանմանը, 
դ) գների ընդհանուր մակարդակի և առանձնահատուկ բնույթ ունեցող որոշ գների 
կայունացման վրա ազդելուն, ե) կայուն տնտեսական աճ ապահովելուն և զ) եկա-
մուտները վերաբաշխելուն և այլ նպատակների։  

Վարչաիրավական մեթոդները ներառում են արգելանքի, թուլտվության և հար-
կադրանքի միջոցները։ Դրանց ոլորտները հիմնականում սահմանափակվում են 
շրջակա միջավայրի պահպանությամբ, բնակչության սոցիալապես համեմատաբար 
թույլ պաշտպանված խավերի համար նվազագույն կենցաղային պայմանների 
ստեղծմամբ։ Սակայն այդ միջոցի դերը մեծապես աճում է, օրինակ, պատերազմի, 
տարերային աղետի, ինչպես նաև տնտեսության ճգնաժամային վիճակի դեպքում։ 

Պետության խնդիրները և գործառույթները, այդ թվում նաև տնտեսության պե-
տական կարգավորման գործառույթներն իրականացնում են պետական իշխանութ-
յան արմինները։ Այդ բնագավառում հատկապես մեծ է պետական իշխանության 
գործադիր մարմինների դերը։ 

Օրենսդիր իշխանության մարմնից զատ տնտեսության պետական կարգավոր-
մանը գործուն մասնակցություն են ցուցաբերում նաև գործադիր իշխանության մար-
մինները։ Վերջիններս իրականացնում են հետևյալ գործառույթները`  

1) գործադիր իշխանության մարմինների, վերջիններիս պաշտոնատար անձանց 
կողմից Սահմանադրության, օրենքների հիման վրա և ի կատարումն դրանց նորմա-
տիվ իրավական ակտերի ընդունումը, 

2) վերահսկողություն, այն է՝ ա) գործադիր իշխանության մարմինների, տեղական 
ինքնակառավարաման մարմինների, դրանց պաշտոնատար անձանց, իրավաբա-
նական անձանց և քաղաքացիների կողմից սահմանադրությամբ, օրենքներով և այլ 
նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված վարքագծի համապարտադիր կա-
նոնների կատարման նկատմամբ իրականացվող վերարահսկողությունը, բ) գործա-
դիր իշխանության մարմինների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, 
դրանց պաշտոնատար անձանց կողմից իրավաբանական անձանց և քաղաքացի-
ներին գործունեության որոշակի տեսակների իրականացման և (կամ) կոնկրետ գոր-
ծողությունների կատարման թույլտվություններ (լիցենզիաներ) տրամադրելը, գ) ակ-
տերի, փաստաթղթերի, իրավունքների, օբյեկտների գրանցումը, ինչպես նաև ան-
հատական իրավական ակտերի հրատարակումը, պետական գույքի կառավարու-
մը` պետական գույքի նկատմամբ սեփականատիրոջ լիազորությունների իրակա-
նացումը,  

3) պետական ծառայությունների մատուցումը` առողջապահության, կրթության, 
բնակչության սոցիալական պաշտպանության և ՀՀ օրենքներով սահմանված այլ 
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բնագավառներում. քաղաքացիներին և կազմակերպություններին գործադիր իշխա-
նության մարմինների կողմից անմիջականորեն կամ իրեն ենթակա պետական հիմ-
նարկների կամ այլ կազմակերպությունների կողմից անվճար կամ պետական իշխա-
նության մարմինների կողմից կարգավորող գներով ծառայությունների մատուցումը։ 

Այսպիսով, ամփոփելով կարելի հանգել հետևյալ եզրահանգումներին` 
 1. Շուկայական տնտեսությունը պահանջում է, որ պետության մասնակցությունը 

տնտեսության կառավարմանը սահմանափակվի հիմնականում կազմակերպական 
գործառույթների իրականացմամբ։  

2. Վարչաիրավական կարգավորման էությունը սոցիոլոգիական, նորմատիվ և 
գործնական չափանիշների այնպիսի ամբողջություն է, որն սկսվում է այն պահից, 
երբ առաջանում է հանրային պահանջ՝ կարգավորելու հասարակական հարաբե-
րությունները, այդ թվում նաև՝ տնտեսական։ 

3. Պետությունը դադարել է անմիջական ազդեցություն ունենալ տնտեսվարող 
սուբյեկտների գործունեության վրա և ձեռք է բերել նոր պայմաններին բնորոշ գոր-
ծառույթներ, այն է. ա) տնտեսության գործառության իրավական հիմքերի ստեղծում 
և կարգավորում, բ) հակամենաշնորհային կարգավորում, գ) մակրոտնետեսական 
կայունացման քաղաքականության անցկացում, դ) պաշարների տեղաբաշխման 
վրա ներգործություն, ե) եկամուտների վերաբաշխում, զ) պետության գործունեութ-
յունը` որպես գույքային հարաբերությունների սուբյեկտ։  

4. Նշված ոլորտում պետության գործառույթների դասակարգումը բավականին 
պայմանական է, քանի որ իրականում բոլոր գործառույթները փոխկապակցված են 
ու գործում են համալիր ձևով։ 

5. Պետական կարգավորման գործառույթներին համապատասխանում են դրա ի-
րականացման մեթոդները։  

Ինչ խոսք, իրավաչափ կարող է համարվել սոսկ պետական կարգավորման ա-
ռավել ընդհանուր գծերի մասին դատողություններ անելը, միաժամանակ ակնհայտ 
է, որ կոնկրետ այս կամ այն ոլորտում վերը նշված առաջարկությունները կարող են 
գործել որոշակի վերապահումներով։  
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Рыночная экономика требует отграничения участия госудастрства в управле-

нии экономикой. Оно должно реализовать исключительно организационнные 
функции. Государство утратило роль непосредственного воздействия на дея-
тельность хозяйственных субьектов и приобрело функции, соответствующие но-
вым условиям։ правовое регулировамие экономикой, контроль, лицензирование, 
антимонопольное регулирование и т.д.Этим функциям государства соответст-
вуют методы их реализации. 
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Market economy demands that Government's party in the field of economy must be 

limited only with organization functions. Government now have no any direct influence 
in economy. The transformation from planning public administration to market 
economy demands a new methods of public administration։ law regulation, supervision 
in the field of economy, public defending of the laws of the members in the field of 
economy, the co-ordination in the field of economy, fiscal functions, license and so on. 

 
Բանալի բառեր - շուկայական տնտեսություն, պետական կարգավորման գործառույթներ, ի-
րավական մեթոդներ, իրավական կարգավորում, վերահսկողություն, արտոնագրում, հակա-
մենաշնորհային կարգավորում։ 
Ключевые слова – Рыночная экономика, государственное управление, функции 
государсва։ правовое регулирование, контроль, лицензиривание, методы. 
Key words: Market economy, organization functions, methods of public administration, methods 
of public administration, control. 

 
 

 


