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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ  
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
КОМІСІЇ ІЗ РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР І ЛОТЕРЕЙ

Актуальність питання адміністративно-правового забезпечення діяльності Комісії із регу-
лювання азартних ігор і лотерей зумовлена тим, що воно є невід’ємним складником належ-
ної організації, правомірної та ефективної діяльності цього центрального органу виконавчої 
влади у демократичній правовій державі. Мета роботи - аналіз сучасного стану адміністра-
тивно-правового регулювання організації і діяльності Комісії із регулювання азартних ігор 
та лотерей, визначення його основних рис, сутності та особливостей, а також обґрунту-
вання пріоритетних напрямів удосконалення правового статусу цього центрального органу 
виконавчої влади. Для вирішення завдань дослідження використано низку методів наукового 
пізнання, зокрема формально-юридичний, за яким визначено прогалини та недоліки правових 
засад діяльності Комісії із регулювання азартних ігор та лотерей; системно-структурний – 
схарактеризовано єдність і взаємозв’язок правового регулювання різних елементів статусу 
цього центрального органу виконавчої влади; логіко-семантичний – розкрито сутність окре-
мих аспектів його функціонально-структурної організації. Визначено сутність адміністра-
тивно-правового регулювання діяльності Комісії із регулювання азартних ігор та лотерей, 
яка полягає у закріпленні, впорядкуванні, охороні та розвитку організаційно-управлінських 
відносин із метою забезпечення належної організації та ефективного функціонування Комісії 
із регулювання азартних ігор та лотерей, створюючи потрібні передумови здійснення дер-
жавної політики у сфері організації і проведення азартних ігор і лотерей. Охарактеризо-
вано особливості адміністративно-правового регулювання діяльності Комісії із регулювання 
азартних ігор і лотерей. Вони виявляються у відсутності комплексного та послідовного 
підходу до визначення всіх елементів її статусу внаслідок браку профільного закону, фраг-
ментарності законодавчого регулювання і переважання підзаконних актів, що характери-
зуються деякою невпорядкованістю, дублюванням, колізіями і прогалинами. Обґрунтовано 
доцільність формування цілісного адміністративного законодавства з питань діяльності 
Комісії із регулювання азартних ігор і лотерей, узгодження і подальшого розвитку законо-
давчого і підзаконного регулювання, забезпечення єдності правотворчості і правореалізації.

Ключові слова: особливості, адміністративно-правове регулювання, законодавство, ста-
тус, комісія, азартні ігри, лотереї, Україна.

Постановка проблеми. Невід’ємним склад-
ником належної організації, правомірної та ефек-
тивної діяльності Комісії із регулювання азартних 
ігор і лотерей, зокрема дотримання прав і закон-
них інтересів громадян, у демократичній правовій 
державі є розгорнуте та узгоджене нормативно-
правове врегулювання її статусу. Тим більше, що 
Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей має 
спеціальний статус, який, відрізняючись від базо-
вого статусу інших центральних органів виконав-
чої влади, має дістати окремого законодавчого 
визначення. Водночас нині адміністративно-пра-
вові засади організації діяльності Комісії із регу-
лювання азартних ігор і лотерей все ще пере-
бувають на етапі свого формування і розвитку, 
виявляючи певні проблеми їх практичної реаліза-

ції унаслідок недостатності та незбалансованості 
законодавчого і підзаконного регулювання ста-
тусу Комісії із регулювання азартних ігор і лоте-
рей. А відтак у контексті удосконалення право-
вого статусу Комісії із регулювання азартних ігор 
і лотерей вбачаються актуальними питання адмі-
ністративно-правового забезпечення її діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Деякі питання адміністративного законодавства, 
яке регулює діяльність Комісії із регулювання 
азартних ігор і лотерей, вже розглядали такі нау-
ковці, як В.С. Гошовський [1], В.А. Дерець [2], 
Д.В. Журавльов [3] та інші. Водночас такі нау-
кові дослідження висвітлюють переважно тільки 
базові аспекти правового забезпечення форму-
вання і функціонування центральних органів  
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виконавчої влади. Наукові праці інших дослід-
ників, зокрема В.М. Дорогих [4], Н.П. Капіта- 
ненка [5], М.О. Лиськова [6], також стосуються 
здебільшого попереднього досвіду правового 
регулювання діяльності з організації і проведення 
азартних ігор та лотерей, комплексно не характе-
ризуючи зміст та особливості вже сучасних про-
фільних адміністративно-правових засад функ-
ціонування Комісії із регулювання азартних ігор 
і лотерей.

Постановка завдання. Мета роботи – ана-
ліз сучасного стану адміністративно-правового 
регулювання організації і діяльності Комісії із 
регулювання азартних ігор і лотерей, визначення 
її основних рис, сутності, особливостей, а також 
обґрунтування пріоритетних напрямків удоско-
налення статусу цього центрального органу вико-
навчої влади.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Правові засади діяльності Комісії із регулювання 
азартних ігор і лотерей залежно від предмету, 
методів і суб’єктів регулювання складають різні 
законодавчі та підзаконні правові акти, що регла-
ментують правовий статус, засади організації 
та порядок функціонування цього центрального 
органу виконавчої влади.

Основу правового регулювання діяльності 
Комісії із регулювання азартних ігор і лотерей 
передусім уособлює Конституція України від 
28.06.1996 р. № 254к/96-ВР [7]. Правовий ста-
тус цього центрального органу виконавчої влади 
прямо не встановлюється Конституцією України, 
проте на нього поширюється дія конституційних 
норм, які стосуються органів державної влади 
загалом, а також усіх центральних органів вико-
навчої влади. За своєю природою і роллю Консти-
туція України не може розгорнуто врегульовувати 
організацію діяльності конкретних органів вико-
навчої влади, натомість, вирізняючись підвище-
ною стабільністю та узгодженістю свого змісту, 
закладає підґрунтя подальшого правового регу-
лювання статусу Комісії із регулювання азартних 
ігор і лотерей.

Водночас ч. 2 ст. 6, ч. 2 ст. 19, п. 12 ч. 1 ст. 92, 
ч. 2 ст. 120 Конституції України від 28.06.1996 р. 
обумовлюють потребу законодавчого врегулю-
вання організації, повноважень і порядку діяль-
ності Комісії із регулювання азартних ігор 
та лотерей як центрального органу виконавчої 
влади зі спеціальним статусом. Проте вказане не 
означає виключність саме законодавчого регулю-
вання статусу Комісії із регулювання азартних 
ігор і лотерей. Зокрема, нині на законодавчому 

рівні закріплюються як загальні засади функціо-
нування центральних органів виконавчої влади 
(Закон України від 17.03.2011 р. № 3166-VI), так 
і окремі аспекти організації діяльності Комісії із 
регулювання азартних ігор і лотерей (наприклад, 
Закони України від 06.09.2012 р. № 5204-VI і від 
14.07.2020 р. № 768-IX). В іншому ж на розвиток 
таких законодавчих засад спрямоване вже відпо-
відне підзаконне регулювання статусу Комісії із 
регулювання азартних ігор і лотерей, її підрозді-
лів та апарату. Водночас перспективне детальне 
врегулювання організації її діяльності окремим 
профільним законодавчим актом значною мірою 
сприятиме юридичній гарантованості, стабіль-
ності, вивіреності адміністративно-правового 
статусу Комісії із регулювання азартних ігор 
та лотерей, належному врахуванню особливостей 
її компетенції та організації.

Базовим законодавчим актом, який визначає 
засади організації та порядку діяльності Комісії із 
регулювання азартних ігор і лотерей, є Закон Укра-
їни «Про центральні органи виконавчої влади» 
від 17.03.2011 р. № 3166-VI [8], положення якого 
поширюються на центральні органи виконав-
чої влади зі спеціальним статусом, якщо інше не 
передбачено Конституцією та законами України. 
Зокрема, щодо Комісії із регулювання азартних 
ігор та лотерей застосовуються положення цього 
Закону України, які закріплюють принципи діяль-
ності та основні завдання центрального органу 
виконавчої влади, основи організації його апа-
рату та допоміжних органів, компетенцію керів-
ника центрального органу виконавчої влади, ста-
тус його наказів тощо. Водночас як недолік варто 
відзначити здебільшого лише загальний харак-
тер положень Закону України від 17.03.2011 р. 
№ 3166-VI і предметну неврегульованість ним 
конкретних спільних особливостей організації 
діяльності центральних органів виконавчої влади 
зі спеціальним статусом, до числа яких належить 
і Комісія із регулювання азартних ігор та лотерей.

Важливе значення у регулюванні статусу 
Комісії із регулювання азартних ігор і лотерей 
має і Закон України «Про державне регулювання 
діяльності щодо організації та проведення азарт-
них ігор» від 14.07.2020 р. № 768-IX [9]. Особли-
вістю цього Закону України є врегулювання ним 
не тільки конкретних напрямів діяльності Комі-
сії із регулювання азартних ігор та лотерей, але 
і окремих питань організації її діяльності.

З одного боку, законодавче закріплення ста-
тусу Комісії із регулювання азартних ігор і лоте-
рей як центрального органу виконавчої влади  
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зі спеціальним статусом, її прямої підпорядкова-
ності уряду, порядку та умов призначення і звіль-
нення Голови та членів Комісії із регулювання 
азартних ігор і лотерей, їхніх прав та обов’язків, 
а також засад організації апарату не тільки від-
повідає конституційним вимогам до законодав-
чого врегулювання її статусу, але і практично 
сприяє його більшій юридичній гарантованості 
та упорядкованості. З іншого боку, закріплення 
вищезазначених питань саме у Законі України 
від 14.07.2020 р. № 768-IX не відповідає заявле-
ному предмету його регулювання, який становить 
«здійснення державного регулювання господар-
ської діяльності у сфері організації і проведення 
азартних ігор в Україні». Тому, оскільки компе-
тенція Комісії із регулювання азартних ігор і лоте-
рей стосується не тільки сфери азартних ігор, але 
і сфери лотерейної діяльності, послідовним було 
би винесення питань про організацію діяльності 
Комісії із регулювання азартних ігор і лотерей 
в окремий законодавчий акт.

Інший Закон України «Про державні лотереї 
в Україні» від 06.09.2012 р. № 5204-VI [10] охоп-
лює лише окремі аспекти діяльності Комісії із 
регулювання азартних ігор та лотерей, пов’язані 
з організацією нею державних лотерей і здій-
сненням державного нагляду (контролю) у сфері 
лотерейної діяльності. Водночас за своїм форму-
люванням такі повноваження Комісії із регулю-
вання азартних ігор і лотерей потребують значної 
деталізації порядку їх реалізації на підзаконному 
рівні, зокрема щодо порядку ведення Єдиного реє-
стру державних лотерей, запроваджених в Укра-
їні, технічного регулювання у сфері лотерей, про-
ведення перевірок операторів державних лотерей. 
У цьому контексті, на нашу думку, позитивним 
буде поглиблення наявних законодавчих засад 
практичної діяльності Комісії із регулювання 
азартних ігор та лотерей, формуючи тим самим 
максимально прозорі і стабільні правові основи її 
функціонування.

Досить неоднозначним є питання про засто-
сування у діяльності Комісії із регулювання 
азартних ігор і лотерей положень Закону України 
«Про ліцензування видів господарської діяль-
ності» від 02.03.2015 р. № 222-VIII [11], який 
прямо застосовується для ліцензування діяль-
ності з випуску і проведення лотерей. Водночас 
згідно з ч. 5 ст. 45 Закону України від 14.07.2020 р.  
№ 768-IX повноваження Комісії із регулю-
вання азартних ігор і лотерей у сфері ліцензу-
вання діяльності та на ринку азартних ігор також 
мають визначатись означеним Законом України 

від 02.03.2015 р. № 222-VIII. Водночас згідно 
з п. 5 ч. 2 ст. 2 цього Закону України його дія 
не поширюється на ліцензування діяльності на 
ринку азартних ігор, що актуалізує узгодження 
положень таких законодавчих актів.

Державний нагляд (контроль) за ринком азарт-
них ігор та у сфері лотерейної діяльності здій-
снюється Комісією із регулювання азартних ігор 
та лотерей відповідно до Закону України «Про 
основні засади державного нагляду (контролю) 
у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 р. 
№ 877-V [12] з урахуванням особливостей, уста-
новлених профільними законами. Такий підхід 
забезпечує одноманітність системи державного 
нагляду (контролю), зокрема у частині основних 
принципів його здійснення і повноважень органу 
державного нагляду (контролю), водночас виявля-
ючи і загальні прогалини та недоліки щодо недо-
статньої ефективності планових і позапланових 
заходів державного нагляду (контролю). У цьому 
контексті слід погодитися з О.Л. Хитра, Т.Л. Ста-
родубцевою та І.Я. Хитра [13, с. 215] у тому, що 
підвищення якості, прозорості та оперативності 
системи державного контролю України потребує 
розроблення нових дієвих механізмів його про-
ведення на підставі перевіреного міжнародного 
досвіду.

З огляду на статус Комісії із регулювання азарт-
них ігор і лотерей як центрального органу вико-
навчої влади на неї поширюється дія загального 
для усіх органів виконавчої влади законодавства, 
зокрема і Закону України «Про державну службу» 
від 10.12.2015 р. № 889-VIII [14]. Чинне законо-
давство про державну службу характеризується 
порівняно високим рівнем урегульованості ста-
тусу державних службовців (наприклад, порядку 
вступу на державну службу, її проходження і при-
пинення), а також механізму управління держав-
ною службою у конкретних державних органах, 
зокрема у Комісії із регулювання азартних ігор 
і лотерей. Окрім того, загалом із позитивного 
боку слід відзначити врегулювання Законом 
України від 14.07.2020 р. № 768-IX особливостей 
проходження державної служби саме у Комісії із 
регулювання азартних ігор та лотерей (що насам-
перед стосується її Голови і членів). Водночас 
фактично паралельне застосування для регулю-
вання державної служби у Комісії із регулювання 
азартних ігор і лотерей (наприклад, щодо підстав 
звільнення її Голови і членів) норм Закону Укра-
їни від 10.12.2015 р. № 889-VIII і Закону України 
від 14.07.2020 р. № 768-IX без їх чіткого розме-
жування дещо ускладнює правозастосування  
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і розуміння змісту адміністративно-правового 
статусу державних службовців Комісії із регулю-
вання азартних ігор і лотерей.

Окрім цього, не можна не звернути увагу на 
повідомлення у ЗМІ про випадки недотримання 
вимог до проходження державної служби у Комісії 
із регулювання азартних ігор та лотерей, зокрема 
попри заборону суміщення посад (ч. 6 ст. 7 Закону 
України від 14.07.2020 р. № 768-IX) один із її чле-
нів також був чинним співробітником Служби 
безпеки України [15]. Указане свідчить про 
нагальність не тільки системного удосконалення 
законодавства про державну службу у Комісії із 
регулювання азартних ігор і лотерей, але і забезпе-
чення його дійсної та належної реалізації. Загалом 
це сприятиме підвищенню гарантованості статусу 
державних службовців Комісії із регулювання 
азартних ігор та лотерей, їхній об’єктивності 
і професійності.

Значна частка адміністративно-правового регу-
лювання статусу Комісії із регулювання азартних 
ігор і лотерей складається із підзаконних норма-
тивно-правових актів, які порівняно із законодав-
чими актами забезпечують оперативне і розгор-
нуте визначення правил організації і діяльності 
цього центрального органу виконавчої влади 
та його окремих підрозділів. Водночас загальними 
недоліками такого підзаконного регулювання 
виступають його невпорядкованість, фактична 
підміна відсутніх профільних законодавчих актів, 
дублювання і неузгодженість певних правових 
норм, в окремих випадках - поспішність їх ухва-
лення і зміни. З огляду на це удосконалення орга-
нізації діяльності Комісії із регулювання азартних 
ігор і лотерей потребує збалансування та узгодже-
ного розвитку законодавчого і підзаконного регу-
лювання її статусу.

Відмітимо, що статус, завдання і повнова-
ження, компетенція Голови та членів Комісії із 
регулювання азартних ігор і лотерей, так само 
як і інші питання організації її діяльності, регла-
ментуються Положенням про Комісію з регу-
лювання азартних ігор і лотерей, затвердженим 
Постановою Кабінету Міністрів України від 
23.09.2020 р. № 891 [16]. Передусім, як ми вже 
відзначали, питання організації, повноважень 
і порядку діяльності Комісії із регулювання азарт-
них ігор і лотерей, згідно із Конституцією Укра-
їни, мають регулюватися тільки нею та законами 
України. Зазначене виявляє деяку суперечливість 
фактичного закріплення означених питань на під-
законному рівні Положенням про Комісію з регу-
лювання азартних ігор і лотерей.

З позитивного боку варто відзначити роз-
горнуте закріплення Положенням про Комісію 
з регулювання азартних ігор і лотерей її основ-
них завдань та повноважень, компетенції голови 
та членів, уповноважених посадових осіб Комісії 
із регулювання азартних ігор і лотерей та керів-
ника її апарату. Натомість до прогалин Положення 
про Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей 
можна віднести неврегульованість ним принципів 
її діяльності, структури апарату, основ взаємодії, 
організаційно-правових форм роботи та порядку 
їх реалізації тощо. Крім цього, має місце і част-
кове дублювання у Положенні про Комісію з регу-
лювання азартних ігор і лотерей її законодавчо 
визначених повноважень, прав та обов’язків 
Голови і членів. Усе це загалом негативно відби-
вається на цілісності і структурованості право-
вого статусу Комісії із регулювання азартних ігор 
і лотерей.

Провідне значення у підзаконному регулю-
ванні діяльності Комісії із регулювання азартних 
ігор і лотерей відіграє її Регламент, який визначає 
порядок проведення засідань Комісії із регулю-
вання азартних ігор і лотерей, підготовку і прий-
няття її рішень, а також інші процедурні питання 
діяльності. Водночас одразу привертає увагу 
недовготривала чинність першого Регламенту 
Комісії із регулювання азартних ігор і лотерей, 
затвердженого її Рішенням від 20.11.2020 р. № 1, 
який вже Рішенням від 16.02.2021 р. № 55 [17] 
було викладено в якісно новій редакції. Зазна-
чене виявляє деяку непідготовленість і поспіш-
ність ухвалення першої редакції Регламенту 
Комісії із регулювання азартних ігор і лотерей, 
що негативно позначалося на інституційній спро-
можності цього центрального органу виконавчої 
влади щодо організації своєї діяльності і прак-
тичного виконання покладених завдань. Серед 
іншого це виявляється не тільки у фрагментар-
ності і неузгодженості низки положень першої 
редакції Регламенту Комісії із регулювання азарт-
них ігор і лотерей, але і в обмеженості предмету 
регулювання здебільшого лише порядком під-
готовки та проведення її засідань і нарад. Тим 
більше ми маємо не погодитись із віднесенням до 
виключних форм засідань Комісії із регулювання 
азартних ігор і лотерей «відкритих або закритих 
слухань», оскільки слухання є своєрідною фор-
мою колегіального обговорення питань, зазвичай 
не пов’язаною із безпосереднім ухваленням дер-
жавно-управлінських рішень.

Натомість чинний Регламент Комісії із регу-
лювання азартних ігор і лотерей від 16.02.2021 р.  
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вже більш предметно визначає процедурні аспекти 
підготовки і проведення її засідань, прийняття 
рішень, розроблення і розгляду проєктів правових 
актів, засади взаємодії і звітування про діяльність. 
Водночас перспективним, на нашу думку, залиша-
ється не тільки подальша деталізація норм Регла-
менту Комісії із регулювання азартних ігор і лоте-
рей, але й усунення прогалин у регулюванні інших 
форм її роботи, засад планування діяльності, конт-
ролю за виконанням рішень тощо. Водночас Регла-
мент Комісії із регулювання азартних ігор і лоте-
рей має не суперечити не тільки Закону України від 
14.07.2020 р. № 768-IX, але й іншим законам.

Регламент Комісії із регулювання азартних ігор 
і лотерей доповнюється Розподілом функціональ-
них обов’язків між її Головою і членами (Рішення 
Комісії із регулювання азартних ігор і лотерей від 
16.02.2021 р. № 54 [18]), що сприяє удосконаленню 
управлінської діяльності та організації злагодженої 
роботи членів цього колегіального центрального 
органу виконавчої влади і підрозділів його апарату. 
Специфіка означеного Розподілу функціональних 
обов’язків як правового акту виявляється у поєд-
нанні ознак як нормативного, так і індивідуально-
правового акту. Зокрема, ним одночасно визна-
чаються не лише посадові повноваження Голови 
та членів Комісії із регулювання азартних ігор 
і лотерей, але і обов’язки конкретних її членів.

Іншим важливим правовим актом, який сто-
сується організації діяльності Комісії із регулю-
вання азартних ігор і лотерей, є Положення про 
її апарат, затверджене Рішенням від 20.11.2020 р. 
№ 3 [19]. Щодо цього з позитивного боку слід від-
мітити порівняно розгорнуте врегулювання цим 
Положенням різних напрямів внутрішньо-орга-
нізаційної діяльності апарату Комісії із регулю-
вання азартних ігор і лотерей, а також окремих 
аспектів взаємодії його підрозділів між собою 
та із членами Комісії із регулювання азартних ігор 
і лотерей. З іншого боку, зазначене Положення 
виявляє випадки дублювання, прогалини, неточ-
ності і неузгодженості.

Зокрема, у компетенції апарату фактично не 
відображено покладене на нього науково-мето-
дичне забезпечення роботи Комісії із регулювання 
азартних ігор і лотерей, а також роль апарату 
у забезпеченні конкретних напрямів її діяльності. 
Крім того, у п. 3.2, 3.4 Положення від 20.11.2020 р. 
побічно згадуються «функціональні завдання» апа-
рату Комісії із регулювання азартних ігор і лоте-
рей, зміст яких водночас взагалі не розкривається. 
Питання відповідальності керівника апарату Комі-
сії із регулювання азартних ігор та лотерей, які 

згідно з п. 1.11 Положення від 20.11.2020 р. мали 
бути ним визначені, так само залишилися неврегу-
льованими. Ці та інші недоліки виявляють потребу 
у змістовному у техніко-юридичному доопрацю-
ванні Положення про апарат Комісії із регулювання 
азартних ігор і лотерей, що сприятиме структуро-
ваності його статусу, функціональній і структур-
ній узгодженості та, як наслідок, ефективності 
забезпечення функціонування цього центрального 
органу виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Зазначимо, що Рішенням Комісії із регулю-
вання азартних ігор і лотерей від 20.11.2020 р. 
№ 2 [20] була затверджена «структура Комісії із 
регулювання азартних ігор та лотерей». Такий під-
хід вбачається дещо некоректним, призводячи 
до неправомірного об’єднання в єдину струк-
туру цього колегіального центрального 
органу виконавчої влади та його апарату, який 
у дійсності є окремим допоміжним органом. Тим 
більше згідно з пп.10 п.4, п.18 Положення від  
23.09.2020 р. мала затверджуватись структура 
не самої Комісії із регулювання азартних ігор 
та лотерей, а тільки її апарату.

Сама ж структурна організація апарату Комі-
сії із регулювання азартних ігор і лотерей не 
повністю узгоджується з переліком його повно-
важень, визначених Положенням про апарат від 
20.11.2020 р. Окрім того, у цьому Положенні 
прямо згадуються такі підрозділи як «юридична 
служба», «Департамент організаційної роботи» 
і «Управління по роботі з персоналом», яких не 
передбачено у складі структури Комісії із регулю-
вання азартних ігор і лотерей. А з огляду на порів-
няно невелику чисельність штату Комісії із регу-
лювання азартних ігор і лотерей (200 працівників) 
постає сумнівною доцільність утворення і її складі 
більше 50 підрозділів різного рівня і виокремлення 
відповідної кількості керівних посад. Зокрема, 
виявляє ознаки дублювання утворення відділу 
нормативно-правового регулювання Департа-
менту методології і відділу нормативно-правового 
забезпечення Департаменту юридичного забезпе-
чення. Натомість такий підрозділ, як Управління 
захисту прав громадян складається лише з 10 осіб 
і лише 4 із них у складі відділу, який опікується 
питаннями запобігання лудоманії.

Висновки. Сутність адміністративно-правового 
регулювання діяльності Комісії із регулювання 
азартних ігор і лотерей полягає у закріпленні, впоряд-
куванні, охороні та розвитку організаційно-управ-
лінських відносин із метою забезпечення належної 
організації та ефективного функціонування Комісії 
із регулювання азартних ігор і лотерей, створюючи 
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необхідні передумови реалізації державної полі-
тики у сфері організації та проведення азартних 
ігор і лотерей. Особливості адміністративно-право-
вого регулювання діяльності Комісії із регулювання 
азартних ігор і лотерей виявляються у відсутності 
комплексного підходу до визначення усіх елемен-
тів її статусу внаслідок браку профільного закону, 
фрагментарності законодавчого регулювання і пере-

важання підзаконних правових актів, що характери-
зуються деякою невпорядкованістю, дублюванням, 
колізіями та прогалинами. Зазначене актуалізує фор-
мування цілісного адміністративного законодавства 
з питань діяльності Комісії із регулювання азартних 
ігор і лотерей, узгодження та подальший розвиток 
законодавчого і підзаконного регулювання, забезпе-
чення єдності правотворчості та правової реалізації.
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Profatilo K.V. CURRENT STATE AND FEATURES OF ADMINISTRATIVE-LEGAL  
REGULATION OF ACTIVITIES OF THE COMMISSION FOR REGULATION  
OF GAMBLING AND LOTTERIES

The urgency of the issue of administrative and legal regulation of activities of the Commission for Regulation 
of Gambling and Lotteries is because it is an integral part of proper organization and lawful, effective activity 
of this central executive body in a democratic state governed by the rule of law. The purpose of the article 
was to analyze the current state of administrative and legal regulation of the organization and activities of the 
Commission for Regulation of Gambling and Lotteries, determine its main features, essence and peculiarities, 
as well as justify priority areas for improving the legal status of this central executive body. To solve the problems 
of the study, a number of methods of scientific knowledge were used, in particular formal-legal method, which 
identified gaps and shortcomings in the legal framework of the Commission for the Regulation of Gambling 
and Lotteries. Using the system-structural method, the unity and interrelation of legal regulation of various 
elements of the status of this central executive body was characterized; logical-semantic method allowed 
revealing the essence of certain aspects of its functional-structural organization. The essence of administrative 
and legal regulation of activities of the Commission for regulation of gambling and lotteries was determined. 
It consists in consolidating, streamlining, protecting and developing organizational and managerial relations 
in order to ensure the proper organization and effective functioning of the Commission for Regulation of 
Gambling and Lotteries, creating the necessary legal preconditions for the implementation of state policy in 
the field of organization and conduct of gambling and lotteries. The peculiarities of administrative and legal 
regulation of activities of the Commission for Regulation of Gambling and Lotteries are described. They are 
manifested in the absence of a comprehensive, consistent approach to determining all elements of its status due 
to the lack of relevant law, fragmentary legislation and the predominance of bylaws, characterized by some 
disorder, duplication, conflicts and gaps. The expediency of forming an integral administrative legislation on 
the organization and activities of the Commission for Regulation of Gambling and Lotteries, coordination and 
further development of legislative and by-law regulation, ensuring the unity of lawmaking and law enforcement 
is substantiated.

Key words: features, administrative-legal regulation, legislation, status, commission, gambling, lotteries, 
Ukraine


