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Постановка проблеми. Адміністративно-правовий статус Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей попри іс-
нуючі прогалини регулювання характеризується її специфічною сутністю, ознаками та положенням у державному 
механізмі. Наразі відсутнє науково-теоретичне обґрунтування та чітке нормативне визначення правової природи та 
ролі даного державного органу, яке водночас становить необхідну складову його раціональної організації та ефекти-
вної, узгодженої діяльності. У зв’язку із цим існує необхідність аналізу сутності та місця Комісії з регулювання азарт-
них ігор та лотерей у державному механізмі. Метою роботи є поглиблений аналіз сутності Комісії з регулювання 
азартних ігор та лотерей як центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, визначення особливос-
тей та змісту її статусу, встановлення місця та ролі Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей у державному ме-
ханізмі, а також обґрунтування пріоритетних напрямків розвитку організації її діяльності. Методи. Для вирішення за-
дач дослідження використано низку методів наукового пізнання, серед яких формально-юридичний, за яким 
визначено прогалини та недоліки правового регулювання статусу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей; 
системно-структурний – охарактеризовано ознаки та властивості Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей як 
складової системи органів виконавчої влади та підсистеми центральних органів виконавчої влади; логіко-
семантичний – розкрито сутність та відмінності державного управління та регулювання, публічного управління та 
адміністрування в контексті діяльності Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Результат. Встановлено, що 
основними ознаками Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, що відображають її сутність і місце у держав-
ному механізмі, є: законодавче визначення власних особливостей організації та порядку діяльності, відмінних від ба-
зового статусу центральних органів виконавчої влади; структурованість і приналежність до системи органів виконав-
чої влади; організаційна та компетенційна відособленість, спрямування та координація діяльності урядом; 
здійснення публічного управління у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей шляхом реалізації від-
повідної державної політики; компетенція галузевого характеру з управлінських повноважень; утворення, призначен-
ня та звільнення голови та членів урядом, обмеженість строку їх повноважень; колегіальність, ресурсне забезпечен-
ня державою. Висновки. Обґрунтовано, що Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей – це колегіальний 
центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується та координується Ка-
бінетом Міністрів України, і який відповідно до чинного законодавства України наділений державно-владними управ-
лінськими повноваженнями щодо реалізації державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та 
лотерей. Таке розуміння сутності Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей складає основу її адміністративно-
правового статусу, реально втілюючись в організації та діяльності. Місце та значення Комісії з регулювання азартних 
ігор та лотерей у державному механізмі насамперед визначається тим, що вона, організаційно та функціонально на-
лежачи до системи центральних органів виконавчої влади й прямо підпорядковуючись уряду, є самостійним 
суб’єктом публічного управління у сфері економіки, відповідальним за державне регулювання діяльності у сфері ор-
ганізації та проведення азартних ігор та лотерей. 
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Problem statement. Specific nature, features, and position in the state mechanism characterize the administrative-legal 
status of the Gambling and Lotteries Regulation Commission, despite the existing gaps in regulation. Currently, there is no 
scientific and theoretical justification and a clear normative definition of the legal nature and role of this state body, which is 
both a necessary component of its rational organization and effective, coordinated activities. In this regard, there is a need to 
analyze the nature and place of the Gambling and Lotteries Regulation Commission in the state mechanism. The purpose 
of the work is an in-depth analysis of the essence of the Gambling and Lotteries Regulation Commission as a central 
executive body with a special status, determining the features and content of its status, establishing the place and role in the 
state mechanism, as well as substantiation of priority directions of development of the organization of its activity. Methods. 
To solve the problems of the research, several methods of scientific knowledge were used, including formal-legal ones, 
which identified gaps and shortcomings in the legal regulation of the status of the Gambling and Lotteries Regulation 
Commission. System-structural method – features and properties of the Gambling and Lotteries Regulation Commission as 
a component of the system of executive bodies and the subsystem of central executive bodies are characterized. Logical-
semantic method – the essence and differences of state governance and regulation, public governance and administration 
in the context of the Gambling and Lotteries Regulation Commission are revealed. Results. It has been established that the 
main features of the Gambling and Lotteries Regulation Commission are: legislative definition of own features of the 
organization and procedure, different from the basic status of central executive bodies; structured and affiliation to the 
system of executive bodies; organizational and competence separation, direction and coordination of its activities by the 
government. Other features are the realization of public governance in the field of organization and conduct of gambling and 
lotteries by implementing the relevant state policy; branch competence on governance authorities; formation, appointment, 
and dismissal of its chairperson and members by the government, limited-term of their powers; collegiality, resource 
provision by the state. Conclusions. It is substantiated that the Gambling and Lotteries Regulation Commission is a 
collegial central executive body with a special status, whose activities are directed and coordinated by the Cabinet of 
Ministers of Ukraine, and which under current legislation is endowed with state-administrative powers to implement state 
policy in the field of organization and conduct of gambling and lotteries. This understanding of the essence of the Gambling 
and Lotteries Regulation Commission is the basis of its administrative-legal status, actually embodied in the organization 
and activities. The place of Gambling and Lotteries Regulation Commission in the state mechanism is determined by the 
fact that it, organizationally and functionally belonging to the system of central executive bodies and subordinate to the 
government, is an independent subject of public governance in the field of economics, being responsible for state regulation 
of organization and conduct of gambling and lotteries. 

Key words: status; purpose; commission; regulation; gambling; lotteries; executive body 
 

Постановка проблеми 

Невід’ємною складовою розбудови України 
як сучасної демократичної правової держави та 
її європейської інтеграції є суттєве оновлення 
організації державного механізму та оптимізація 
відносин між його елементами. Потреба забез-
печення державного регулювання діяльності у 
сфері організації та проведення азартних ігор та 
лотерей зумовила утворення в Україні наприкі-
нці 2020 року Комісії з регулювання азартних 
ігор та лотерей як самостійного державного ор-
гану. Її адміністративно-правовий статус попри 
існуючі прогалини регулювання характеризуєть-
ся специфічною сутністю, ознаками та поло-
женням Комісії з регулювання азартних ігор та 
лотерей у державному механізмі. Наразі відсут-
нє науково-теоретичне обґрунтування та чітке 
нормативне визначення правової природи та 
ролі даного державного органу водночас стано-
вить необхідну складову його раціональної ор-
ганізації та ефективної, узгодженої діяльності. 
Саме тому в контексті забезпечення подальшо-

го розвитку в Україні системи державного регу-
лювання діяльності у сфері організації та про-
ведення азартних ігор та лотерей нами й вба-
чаються актуальними питання сутності та місця 
Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей 
у державному механізмі. 

Зазначимо, що загальна проблематика сутно-
сті та місця у державному механізмі центральних 
органів виконавчої влади з спеціальним стату-
сом, одним із яких і є Комісія з регулювання аза-
ртних ігор та лотерей, раніше вже розглядалась 
низкою вчених. Зокрема, О.М. Синкова дослі-
джувала загальну проблематику статусу органу 
виконавчої влади [1]; П.Д. Петренко – сутність 
виконавчої діяльності державних органів в су-
часних умовах [2]; Д.В. Журавльов – поняття та 
характеристику центральних органів виконавчої 
влади України [3]; О.І. Лавренова та І.І. Людькова 
– особливості правового статусу центральних 
органів виконавчої влади зі спеціальним стату-
сом [4; 5]; О.В. Совгиря – перспективи вдоскона-
лення змісту Закону України "Про центральні ор-
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гани виконавчої влади" [6]. Разом із тим, дані на-
укові роботи побічно стосуються здебільшого 
лише окремих базових аспектів організації діяль-
ності Комісії з регулювання азартних ігор та ло-
терей та інших центральних органів виконавчої 
влади, комплексно не характеризуючи зміст і 
особливості її власного адміністративно-право-
вого статусу як своєрідного органу державної 
влади. Відтак, питання адміністративно-право-
вого статусу Комісії з регулювання азартних ігор 
та лотерей наразі все ще потребують подальшо-
го висвітлення у науковій літературі.  

Щодо особливостей організації державного 
регулювання азартних ігор та лотерей у зарубі-
жних країнах, то Роберт Джарвіс, Уеслі Кохран і 
Рональд Рихлак (Jarvis, Cochran and Rychlak, 
2021) досліджували матеріали та проблеми іг-
рового та азартного права [7]; Рональд Павалко 
(Pavalko, 2004) – особливості державної політи-
ки щодо азартних ігор [8]; Девід Скузе (Skuse, 
2021) – обов’язки уряду в контексті азартних 
ігор [9] тощо.  

Ефективне державне регулювання діяльнос-
ті у сфері азартних ігор та лотерей потребує 
поглибленого аналізу сутності Комісії з регулю-
вання азартних ігор та лотерей як центрального 
органу виконавчої влади зі спеціальним стату-
сом, визначення особливостей та змісту її ста-
тусу, встановлення місця та ролі Комісії з регу-
лювання азартних ігор та лотерей у держав-
ному механізмі, а також обґрунтування пріори-
тетних напрямків розвитку організації її діяльно-
сті, що і є метою статті. Її новизна полягає у ха-
рактеристиці правової природи та сутності 
Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей 
на основі комплексного узагальнення її ознак і 
властивостей, що складає наукову основу по-
дальшої інституалізації та удосконалення пра-
вового статусу Комісії з регулювання азартних 
ігор та лотерей. Завданнями статті є аналіз 
правового статусу Комісії з регулювання азарт-
них ігор та лотерей як державного органу, орга-
ну виконавчої влади, суб’єкта публічного управ-
ління та центрального органу виконавчої влади 
зі спеціальним статусом, а також її мети та міс-
ця у системі органів виконавчої влади.  

Передусім, відмітимо, що характеристика 
сутності й місця Комісії з регулювання азартних 
ігор та лотерей передбачає послідовне визна-
чення її загальних і своєрідних ознак як органу 
виконавчої влади та центрального органу вико-
навчої влади зі спеціальним статусом. Відповід-
на сутність Комісії з регулювання азартних ігор 
та лотерей визначається не тільки і не стільки її 

формально-правовим статусом, як його реаль-
ним змістовним наповненням.  
Комісія з регулювання азартних ігор та  
лотерей як орган виконавчої влади та 
суб’єкт публічного управління 

В межах даного питання першочергово слід 
розкрити природу державної виконавчої влади, 
її взаємозв’язок і співвідношення з такими сумі-
жними політико-правовими категоріями як "дер-
жавне управління", "публічне адміністрування", 
"публічне управління" тощо. Як відомо, сутність 
виконавчої влади, як однієї з гілок єдиної дер-
жавної влади, полягає у реалізації внутрішньої 
та зовнішньої політики держави, забезпеченні 
виконання законів й інших правових актів [10, 
с.73]. У енциклопедичній літературі виконавча 
влада визначається як сукупність повноважень 
та функцій з управління державою, а також сис-
тема державних органів і посадових осіб, що їх 
здійснюють [11, с.386]. Саме тому органи вико-
навчої влади уособлюють первинні елементи 
апарату державного управління [1, с.61]. Відпо-
відно до цього Комісія з регулювання азартних 
ігор та лотерей, як орган виконавчої влади, 
здійснює управління державними та суспільни-
ми справами у сфері організації та проведення 
азартних ігор і в лотерейній сфері шляхом реа-
лізації відповідної державної політики.  

Отже, державно-владна діяльність Комісії з 
регулювання азартних ігор та лотерей має без-
посереднє відношення до правозастосування та 
державного управління у сфері економіки. 
Останнє в адміністративному праві зазвичай 
визначається як підзаконна виконавчо-розпо-
рядча діяльність органів виконавчої влади (та 
деяких інших суб’єктів), що полягає в організую-
чому впливі на відповідні суспільні відносини. 
Зокрема В.Б. Авер’янов [12, с.13] розглядає 
державне управління як специфічний різновид 
державної діяльності щодо організації виконан-
ня правових актів і керівництва певними сфе-
рами суспільного життя. Існує й широкий підхід 
до розуміння державного управління як цілісної 
сфери діяльності усіх державних органів і спо-
собу реалізації державної влади [13, с.84–85], 
що водночас є надто загальним і не відображає 
своєрідність владної діяльності різних гілок 
державної влади.  

Порівняно ж із державним управлінням, пуб-
лічне управління слід розуміти як ширшу політи-
ко-правову категорію, що включає організуючий 
вплив на суспільні відносини не тільки з боку 
органів державної влади, а і, наприклад, з боку 
органів місцевого самоврядування. Як слушно 
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наголошує О.А. Задихайло, публічне управління 
забезпечує взаємодію між політичною систе-
мою, державним сектором та муніципальними 
структурами із залученням суспільства до конт-
ролю всіх органів публічної влади [14, с.45, 47]. 
В цьому контексті Комісія з регулювання азарт-
них ігор та лотерей, здійснюючи державну вико-
навчу владу, також може визначатись як суб’єкт 
публічного управління, що має важливе значен-
ня для усвідомлення її місця та ролі не тільки в 
дещо ізольованій системі державного управлін-
ня, а загалом у системі публічного врядування в 
Україні. Об’єкти ж управлінської діяльності Комі-
сії з регулювання азартних ігор та лотерей не 
вирізняються суттєвою різноманітністю, основ-
ними з яких, наприклад, є оператори лотерей, 
організатори азартних ігор, гральні заклади, 
гравці та суб’єкти господарювання, які прова-
дять діяльність у даних сферах.  

Формою реалізації публічного управління ви-
ступає публічне адміністрування (хоча на думку 
Є.І. Таран воно є лише перехідним етапом між 
державним і публічним управлінням [15, с.35]), 
що втілюється у фаховій реалізації відповідних 
напрямків державної політики, виконанні урядо-
вих рішень, організації роботи управлінського 
апарату, наданні адміністративних послуг тощо. 
Іманентною властивістю такого публічного ад-
міністрування виступає його демократичний ха-
рактер, зокрема, як зазначає К.О. Колесникова, 
публічне адміністрування має на меті розвиток 
держави на засадах демократії з використанням 
ефективних новітніх управлінських методів, 
спрямованих на забезпечення громадян на рівні 
світових стандартів [16, с.44]. Таке розуміння 
публічного адміністрування дозволяє відносити 
до його суб’єктів і Комісію з регулювання азарт-
них ігор та лотерей. Колегіальність даного орга-
ну виконавчої влади, правовий характер його 
діяльності, можливість оскарження рішень, про-
зорість й одноманітність встановлюваних пра-
вил, взаємодія під час виконання покладених 
завдань з громадськими об’єднаннями, утво-
рення як дорадчого органу Консультаційно-
експертної ради загалом вказує на демократич-
ний характер державно-владної діяльності Ко-
місії з регулювання азартних ігор та лотерей. 
Серед форм, здійснюваного нею публічного ад-
міністрування, можна назвати видання норма-
тивних актів з питань своєї компетенції, утво-
рення територіальних управлінь і апарату, 
виконання функції органу ліцензування відпові-
дної господарської діяльності і та ін.  

При цьому, маємо не погодитись із запропо-

нованим Є.І. Таран віднесенням державного 
управління до авторитарного виду управління, а 
публічного адміністрування до демократичного 
[15, с.35]. Державне управління дійсно є дещо 
вужчою правовою категорією, у фокусі якої на-
самперед державно-владний, організаційно-
розпорядчий вплив на суспільні відносини. Про-
те залежно від форм і методів такого впливу 
управлінська діяльність держави може набувати 
або більш імперативний ("авторитарний"), або ж 
більш демократичний, суспільно орієнтований 
характер.  

Правовий статус Комісії з регулювання азар-
тних ігор та лотерей як органу виконавчої вла-
ди, передусім, втілюється у низці його базових 
ознак, пов’язаних з характером державно-
владних повноважень і методами їх реалізації. 
При цьому, маємо не погодитись з віднесенням 
у літературі типових ознак державного органу 
(діяльність від імені держави, нормативна ви-
значеність компетенції, державне фінансування 
тощо) до "найбільш суттєвих ознак органу вико-
навчої влади" [17, с.76–77; 18, с.207], що навпа-
ки дещо ускладнює розуміння власної природи 
органів виконавчої влади. Тому, уникаючи дуб-
лювання ознак державного органу, можна виді-
лити як основні ознаки органу виконавчої влади 
виконавчо-розпорядчий характер діяльності та 
керівництво сферою економіки, соціально-
культурною та адміністративно-політичною сфе-
рами [17, с.76; 18, с.207, 208; 19, с.34; 20, с.23]. 
Разом із тим, дані ознаки сформульовані у над-
то абстрактному вигляді й потребують деталі-
зації саме відносно Комісії з регулювання азар-
тних ігор та лотерей.  

Підзаконний і організуючий, виконавчо-
розпорядчий характер є головною рисою по-
всякденної та оперативної управлінської діяль-
ності Комісії з регулювання азартних ігор та ло-
терей щодо реалізації державної політики у 
сфері організації та проведення азартних ігор і в 
лотерейній сфері, що виступає одним із аспектів 
керівництва сферою економіки в Україні. Як від-
значається у літературі, виконавча діяльність 
зводиться до оперативного, безпосереднього 
управління, пов’язаного з виконанням законів, а 
розпорядча діяльність виявляється у прийнятті 
загальнообов’язкових приписів, організації та 
контролі їх виконання [2, с.179; 21, с.16–17]. От-
же, виходячи з завдань і повноважень Комісії з 
регулювання азартних ігор та лотерей [22; 23], 
нею на виконання чинного законодавства та 
рішень уряду, а також в рамках організації ро-
боти підпорядкованих органів здійснюється 
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правозастосування (організаційно-розпорядчі 
дії), самостійно ухвалюються обов’язкові до ви-
конання (й забезпечені відповідними примусо-
вими заходами) підзаконні нормативні акти та 
поточні управлінські рішення. Така виконавчо-
розпорядча (втілена у відносинах влади і підпо-
рядкування) діяльність Комісії з регулювання 
азартних ігор та лотерей визначає її призначен-
ня та загалом складає зміст здійснюваного нею 
публічного управління у сфері організації та 
проведення азартних ігор і в лотерейній сфері.  

Комісія з регулювання азартних ігор та лоте-
рей, як і інші органи виконавчої влади, має від-
повідну адміністративну правосуб’єктність, бу-
дучи суб’єктом адміністративно-правових відно-
син. Водночас дана риса сама по собі не розк-
риває її природу саме як органу виконавчої 
влади. Адже здатність мати та реалізовувати 
відповідні права і обов´язки у сфері публічного 
управління також властива й іншим суб’єктам 
адміністративного права.  

До ознак органів виконавчої влади також від-
носять, наприклад, особливий порядок їх фор-
мування органам вищого рівня, підпорядкова-
ність та підконтрольність їм, організаційну та 
функціональну відособленість [19, с.34; 24, 
с.208–209; 25] тощо. Проте такі ознаки самі по 
собі ще не відображають своєрідну природу ор-
ганів виконавчої влади й потребують деякого 
уточнення. Зокрема особливий порядок форму-
вання Комісії з регулювання азартних ігор та 
лотерей, як і інших центральних органів викона-
вчої влади, виявляється в її утворенні, призна-
ченні (на конкурсних засадах) та звільненні го-
лови та членів Кабінетом Міністрів України в 
межах його конституційних повноважень. Вка-
зане зумовлює функціональну та організаційну 
інтегрованість Комісії з регулювання азартних 
ігор та лотерей до очолюваної урядом системи 
органів виконавчої влади, відсутність прямого 
впливу на неї з боку парламенту та глави дер-
жави. У літературі також йдеться про визнання 
статусу кожного органу виконавчої влади Кон-
ституцією і законами України [24, с.208–209]. 
Щодо Комісії з регулювання азартних ігор та 
лотерей, то її статус як центрального органу 
виконавчої влади зі спеціальним статусом дійс-
но прямо передбачений частинами 4, 5 ст.6 За-
кону України від 14.07.2020 р. № 768–IX, хоча 
насправді наявність подібного законодавчого 
згадування не є обов’язковою складовою про-
цедури утворення органів виконавчої влади. 
Тим більше реальна сутність Комісії з регулю-
вання азартних ігор та лотерей як центрального 

органу виконавчої влади визначається не фор-
мальним визнанням її статусу, а особливостями 
організації, повноважень, форм і методів діяль-
ності тощо. 

Підпорядкованість і підконтрольність орга-
нам виконавчої влади вищого рівня відносно 
Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей 
виявляється насамперед у спрямуванні та ко-
ординації її діяльності Кабінетом Міністрів Укра-
їни згідно ч.5 ст.6 Закону України від 14.07.2020 
р. № 768–IX і п.1 Положення про Комісію з регу-
лювання азартних ігор та лотерей від 
23.09.2020 р. Перш за все, звертає увагу відсут-
ність проміжної підпорядкованості даного цент-
рального органу виконавчої влади відповідному 
міністерству, що підкреслює підвищену важли-
вість компетенції Комісії з регулювання азарт-
них ігор та лотерей і спрощує організацію та уп-
равління її діяльністю, сприяючи цілеспрямо-
ваності, оперативності та узгодженості такої ді-
яльності. Сутність зазначеного спрямування та 
координації виявляється насамперед в ієрархі-
чності системи органів виконавчої влади, у фо-
рмуванні урядом державної політики у сфері 
організації та проведення азартних ігор і в ло-
терейній сфері, визначенні пріоритетних напря-
мів роботи Комісії з регулювання азартних ігор 
та лотерей, а також в організації та узгодженні її 
діяльності, контролі (зокрема скасуванні актів) 
Кабінетом Міністрів України. Вказане дозволяє 
говорити не лише про спрямування та коорди-
націю урядом діяльності Комісії з регулювання 
азартних ігор та лотерей, але й про її відповіда-
льність та підпорядкованість Кабінету Міністрів 
України.  

Форми та межі зазначеного спрямування та 
координації діяльності Кабінетом Міністрів Укра-
їни загалом визначаються обсягом його повно-
важень, не позбавляючи при цьому Комісію з 
регулювання азартних ігор та лотерей відповід-
ної організаційної та функціональної самостій-
ності. Водночас це є властивістю не стільки ор-
ганів виконавчої влади, а в цілому органів 
державної влади. Так чи інакше, щодо Комісії з 
регулювання азартних ігор та лотерей можна 
екстраполювати визначення О.Г. Предместніко-
вим [26] самостійності органів юстиції як органів 
виконавчої влади, зміст якої складає наявність 
конкретних управлінських повноважень і предме-
тів відання, власної штатно-структурної організа-
ції та матеріально-фінансового забезпечення.  

Зазначимо, що статус, організація та діяль-
ності Комісії з регулювання азартних ігор та ло-
терей, як і інших органів виконавчої влади, ре-
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гулюється переважно адміністративно-правови-
ми нормами. Це обумовлено виконавчо-розпо-
рядчим характером й опосередкованими ним 
формами та методами управлінської діяльності 
Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, 
а також її організаційною приналежністю до 
очолюваної урядом системи органів виконавчої 
влади. Як вище вже відзначалось, адміністра-
тивне законодавство щодо організації діяльнос-
ті Комісії з регулювання азартних ігор та лоте-
рей складається не тільки з законодавчих, а і 
низки підзаконних актів. Вказане за відсутності 
офіційного тлумачення загалом не суперечить 
вимогам п.12 ч.1 ст.92 Конституції України [27], 
згідно яких організація і діяльність органів вико-
навчої влади визначається виключно законами 
України. На нашу думку, дана норма передба-
чає не стільки обов’язкове законодавче врегу-
лювання організації діяльності кожного органу 
виконавчої влади, скільки наявність загальних 
законодавчих засад функціонування усіх органів 
виконавчої влади. Наприклад, в цьому контексті 
можна вказати базовий Закон України від 
17.03.2011 р. № 3166–VI [28], що визначаючи 
одноманітну організацію діяльності центральних 
органів виконавчої влади, деталізується щодо 
конкретних з них вже на підзаконному рівні.  
Комісія з регулювання азартних ігор та  
лотерей як центральний орган виконавчої 
влади зі спеціальним статусом 

Адміністративно-правовий статус централь-
ного органу виконавчої влади зі спеціальним 
статусом насамперед зумовлюється роллю та 
місцем Комісії з регулювання азартних ігор та 
лотерей у системі органів виконавчої влади та 
підсистемі центральних органів виконавчої вла-
ди. Як свого часу відзначав В.Б. Авер’янов [29, 
с.47], "спеціальний статус" такого органу визна-
чається особливостями його правового стано-
вища з питань утворення, функціонального при-
значення, взаємовідносин з іншими державними 
органами, відповідальності та підзвітності, при-
значення і звільнення керівників тощо. Тому ха-
рактеристика природи центральних органів ви-
конавчої влади, у тому числі зі спеціальним 
статусом, не має зводитись до перелічення ба-
зових ознак державного органу та органу вико-
навчої влади, що має місце в окремих наукових 
роботах [3, с.64; 30, с.49].  

Чинне законодавство досить чітко розмежо-
вує правовий статус міністерств та інших цент-
ральних органів виконавчої влади. Так, згідно 
ч.2 ст.1 Закону України від 17.03.2011 р. № 
3166–VI міністерства забезпечують формування 

та реалізують державну політику у відповідних 
сферах, а інші центральні органи виконавчої 
влади виконують тільки "окремі функції з реалі-
зації державної політики". Відповідно до цього 
Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей 
як центральний орган виконавчої влади само-
стійно не забезпечує формування державної 
політики у сфері організації та проведення аза-
ртних ігор та лотерей, а лише реалізує її та 
здійснює державне регулювання у даній сфері.  

При цьому, маємо лише частково погодитись 
з обумовленістю особливостей спеціального 
статусу Комісії з регулювання азартних ігор та 
лотерей її завданнями і повноваженнями (ч.5 
ст.6 Закону України від 14.07.2020 р. № 768–IX). 
Аналогічно О. Бріт [18, с.212] та І.І. Людькова [4, 
с.68] визначають "наявність особливих завдань 
та повноважень" як особливість центральних 
органів виконавчої влади зі спеціальним стату-
сом. Адже сьогодні дійсно можна говорити на-
самперед про своєрідні завдання (призначення) 
таких органів, тоді як їх повноваження, форми і 
методи виконавчо-розпорядчої діяльності зага-
лом подібні до тих, що здійснюються іншими 
центральними органам виконавчої влади.  

Компетенція Комісії з регулювання азартних 
ігор та лотерей в цілому має галузевий (а не 
функціональний) характер, зосереджуючись на 
виконанні не суто якихось специфічних, а тра-
диційних для центральних органів виконавчої 
влади функцій (видання нормативних актів, ви-
конання ліцензування, ведення реєстрів, здійс-
нення державного нагляду та ін.) у конкретній 
сфері – організації та проведення азартних ігор 
та лотерей.  

За характером і обсягом своїх повноважень 
Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей 
може бути визначена як орган спеціальної ком-
петенції, що відрізняє її від органів виконавчої 
влади загальної компетенції (Кабінет Міністрів 
України, місцеві державні адміністрації). Крім 
того, за функціональною спрямованістю керів-
ників Д.В. Журавльов [3, с.64] поділяє органи 
виконавчої влади на органи з превалюванням 
політичних функцій і органи з превалюванням 
виконавчих функцій. Попри певну умовність та-
кого поділу з огляду на неподільність політичних 
і виконавчих функцій органів виконавчої влади 
Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей 
належить до органів з превалюванням саме ви-
конавчих функцій. Опосередковано це познача-
ється і на статусі керівництва Комісії з регулю-
вання азартних ігор та лотерей та інших 
центральних органів виконавчої влади, що є 
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державними службовцями, при тому, що посади 
міністра та його заступників віднесені до політи-
чних посад. Відзначимо й те, що за критерієм 
територіальної основи діяльності Комісія з регу-
лювання азартних ігор та лотерей, як і інші цен-
тральні органи виконавчої влади належить до 
загальнодержавних органів, чим відрізняється 
від місцевих органів виконавчої влади.  

Передбачене ч.5 ст.6 Закону України від 
14.07.2020 р. № 768–IX утворення на засадах 
колегіальності є наступною особливістю спеціа-
льного статусу Комісії з регулювання азартних 
ігор та лотерей, тоді як міністерства діють ви-
ключно за принципом єдиноначальності (ч.2 
ст.2 Закону України від 17.03.2011 р. № 3166–
VI). Колегіальність даного центрального органу 
виконавчої влади сприяє ґрунтовній підготовці 
та розгляду питань його діяльності, виваженому 
та консенсусному прийняттю рішень, а також 
дещо знижує корупційні ризики.  

Як істотну особливість спеціального статусу 
Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей 
можна відзначити вище вже розглянуте безпо-
середнє спрямовання та координацію її діяль-
ності Кабінетом Міністрів України (ч.5 ст.6 Зако-
ну України від 14.07.2020 р. № 768–IX). Адже за 
загальним правилом діяльність центральних 
органів виконавчої влади спрямовується та ко-
ординується урядом через відповідних міністрів 
(ч.2 ст.16 Закону України від 17.03.2011 р. № 
3166–VI). Тому попри формально вищий статус 
міністерств вони прямо не впливають на органі-
зацію діяльності Комісії з регулювання азартних 
ігор та лотерей. 

Означена особливість не є спільною рисою 
усіх центральних органів виконавчої влади зі 
спеціальним статусом (хоча діяльність більшос-
ті з них також спрямовується та координується 
урядом), що водночас залишає відкритим пи-
тання критеріїв визначення їх ієрархічного по-
ложення у складі системи центральних органів 
виконавчої влади. При цьому, відсутність уніфі-
кованого підходу до підпорядкування централь-
них органів виконавчої влади зі спеціальним 
статусом (як і випадки недотримання вимог що-
до підпорядкування "звичайних" центральних 
органів виконавчої влади відповідному міністру, 
а не самому уряду) виявляє необхідність удо-
сконалення існуючої організації управління сис-
темою центральних органів виконавчої влади.  

Як наголошує О.І. Лавренова, попри численні 
спроби побудови злагодженої системи центра-
льних органів виконавчої влади й досі має місце 
фактична не розмежованість їх правового ста-

тусу, дублювання функцій та повноважень [5, 
с.115]. Зокрема профільний Закон України від 
17.03.2011 р. № 3166–VI розгорнуто не регла-
ментує ані зміст правового статусу центральних 
органів виконавчої влади зі спеціальним стату-
сом, ані критерії їх виокремлення з числа усіх 
центральних органів виконавчої влади. Консти-
туція України також не містить жодної згадки 
про центральні органи виконавчої влади зі спе-
ціальним статусом (хоча нею й передбачено 
існування Антимонопольного комітету України, 
Фонду державного майна України та Державно-
го комітету телебачення і радіомовлення Украї-
ни). Проблема законодавчої неврегульованості 
критеріїв виділення центральних органів вико-
навчої влади зі спеціальним статусом відзнача-
лась вченими ще у 2011 році [6, с.7], проте і 
сьогодні не втрачає своєї актуальності, зокрема 
в контексті обґрунтованості надання подібного 
спеціального статусу.  

Певною мірою тут можна погодитись з О. 
Брітом, що в основу виділення центральних ор-
ганів виконавчої влади зі спеціальним статусом 
насамперед покладається їх особлива компете-
нція, що водночас є і головною складовою їх 
правового статусу [18, с.211, 212]. Разом із тим, 
вказане не дозволяє виділяти Комісію з регулю-
вання азартних ігор та лотерей й інші централь-
ні органи виконавчої влади зі спеціальним ста-
тусом в окрему підсистему, адже кожен з них 
наділяється власними особливостями порівня-
но з загальним статусом центральних органів 
виконавчої влади.  

Загальні засади Закону України від 
17.03.2011 р. № 3166–VI згідно його ч.4 ст.24 
поширюються на центральні органи виконавчої 
влади зі спеціальним статусом тільки, якщо за-
конами України не визначені інші особливості 
організації та порядку їх діяльності. А згідно ч.8 
ст.6 Закону України від 14.07.2020 р. № 768–IX 
взагалі будь-які нормативно-правові акти, що 
регулюють діяльність органів виконавчої влади, 
можуть застосовуватись до Комісії з регулюван-
ня азартних ігор та лотерей лише з урахуван-
ням особливостей, визначених цим Законом 
України. Такий підхід певною мірою ускладнює 
правозастосування й залишає остаточну неви-
значеність щодо того, які саме законодавчі по-
ложення стосуються Комісії з регулювання аза-
ртних ігор та лотерей або іншого конкретного 
центрального органу виконавчої влади зі спеці-
альним статусом. Крім того, у ч.5 ст.6 Закону 
України від 14.07.2020 р. № 768–IX взагалі де-
що неточно згадується визначення особливос-
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тей спеціального статусу Комісії з регулювання 
азартних ігор та лотерей "актами законодавст-
ва" (а не суто законами України). Наразі ж наяв-
ність особливих правил утворення та ліквідації 
певного центрального органу виконавчої влади зі 
спеціальним статусом, порядку призначення йо-
го керівництва, повноважень, засад підпорядко-
ваності та взаємодії є не іманентною, а суто фа-
культативною рисою такого державного органу.  

Також зауважимо, що згідно ч.5 ст.6 Закону 
України від 14.07.2020 р. № 768–IX однією з 
особливостей спеціального статусу Комісії з ре-
гулювання азартних ігор та лотерей є "спеціа-
льні засади" її діяльності. Водночас таке абст-
рактне формулювання даної особливості 
статусу Комісії з регулювання азартних ігор та 
лотерей не дозволяє достеменно визначити 
конкретний зміст означених спеціальних засад. 
Тому в цьому контексті коректнішим було би 
більш точно говорити про власні (відмінні від 
базового статусу центральних органів виконав-
чої влади) особливості організації діяльності 
Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей з 
подальшим розкриттям основних з них.  

Концепцією адміністративної реформи в Ук-
раїні, затвердженою Указом Президента Украї-
ни від 22.07.1998 р. № 810/98 [31], передбача-
лось, що центральні органи виконавчої влади зі 
спеціальним статусом мають створюватись ви-
ключно окремими статусними законами України, 
які й визначатимуть їх повноваження та порядок 
діяльності. Сьогодні вже немає подібної особ-
ливості статусу центральних органів виконавчої 
влади зі спеціальним статусом, утворення та 
правове регулювання діяльності яких здійсню-
ється не тільки законом, а й рішеннями Кабінету 
Міністрів України. Вказане підтверджується і 
прикладом утворення та організації діяльності 
Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей 
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів Ук-
раїни від 23.09.2020 р. № 891 (хоча її статус як 
центрального органу виконавчої влади зі спеці-
альним статусом додатково гарантується ч.5 
ст.6 Закону України від 14.07.2020 р. № 768–IX). 
З огляду на це маємо не погодитись з І. Людь-
ковою [4, с.68], що і сьогодні центральний орган 
виконавчої влади зі спеціальним статусом "від 
самого початку свого заснування діє на підставі 
спеціального закону".  

При цьому, згідно ч.2 ст.120 Конституції Ук-
раїни, ч.2, 3 ст.3 Закону України від 17.03.2011 
р. № 3166–VI, ч.7 ст.6 Закону України від 
14.07.2020 р. № 768-IX організація, повнова-
ження і порядок діяльності центральних органів 

виконавчої влади визначаються законами Укра-
їни, а їх положення (без чіткого обмеження за 
предметом регулювання) затверджує Кабінет 
Міністрів України. Чинне Положення про Комісію 
з регулювання азартних ігор та лотерей від 
23.09.2020 р. загалом розвиває та деталізує ві-
дповідні загальні законодавчі норми. Хоча, вра-
ховуючи індивідуальний (порівняно з іншими 
центральними органами виконавчої влади) ста-
тус Комісії з регулювання азартних ігор та лоте-
рей, водночас залишається дещо суперечливим 
фактичне врегулювання даним Положенням, а 
не законом її повноважень, статусу керівництва 
та форм роботи. Вказане актуалізує більш роз-
горнуте законодавче закріплення організації, 
повноважень і порядку діяльності Комісії з регу-
лювання азартних ігор та лотерей, що у пода-
льшому також могло би розглядатись як особ-
ливість її спеціального статусу.  

Організаційно-правовими формами центра-
льних органів виконавчої влади згідно ч.1 ст.16 
Закону України від 17.03.2011 р. № 3166–VI є 
"служба", "агентство", "інспекція", "комісія", що у 
той же час не пов’язано з реальними відміннос-
тями їх правового статусу. Так само відсутні і 
однозначні критерії вибору тієї чи іншої форми 
(найменування) центрального органу виконав-
чої влади (зокрема законодавчо окреслено фу-
нкціональне призначення тільки служб, агентств 
та інспекцій, але не комісій). Водночас утво-
рення деяких центральних органів виконавчої 
влади зі спеціальним статусом як "комітету" або 
"фонду" (Антимонопольний комітет України, 
Фонд державного майна України тощо) свідчить 
про непоширення вищевикладеного поділу на 
Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей. 
Це, так само як і відсутність прямого згадування 
у ч.1 ст.16 Закону України від 17.03.2011 р. № 
3166–VI центральних органів виконавчої влади 
зі спеціальним статусом, не лише залишає про-
галину в їх формально-правовому статусі, але й 
штучно відокремлює від єдиної системи цент-
ральних органів виконавчої влади.  

У літературі як особливість центральних ор-
ганів виконавчої влади зі спеціальним статусом 
також вказується особливий порядок вирішення 
кадрових питань [5, с.116; 18, с.211]. Насправді 
йдеться про особливий порядок вирішення не 
загалом усіх кадрових питань, а лише питань 
призначення та звільнення керівництва центра-
льного органу виконавчої влади зі спеціальним 
статусом. Для кожного такого органу може бути 
встановлений власний порядок призначення та 
звільнення його керівників, а також спеціальні 
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вимоги до них.  
Особливий порядок призначення та звіль-

нення Голови та членів Комісії з регулювання 
азартних ігор та лотерей ч.5 ст.6 Закону України 
від 14.07.2020 р. № 768–IX прямо визначено як 
одну з особливостей її спеціального статусу. 
Так, згідно частин 2, 9 ст.7 даного Закону Украї-
ни Голова та члени Комісії з регулювання азар-
тних ігор та лотерей призначаються за резуль-
татами відкритого конкурсу та звільняються 
Кабінетом Міністрів України. Іншим аспектом 
цього є законодавча обмеженість строку повно-
важень керівництва Комісії з регулювання азар-
тних ігор та лотерей лише чотирирічним термі-
ном і не більше ніж двома строками підряд, що 
забезпечує як достатню стабільність роботи да-
ного органу, так і періодичну змінюваність його 
керівництва. Такий підхід загалом вбачається 
більш демократичним і виваженим порівняно з 
безстроковим призначенням керівників "звичай-
них" центральних органів виконавчої влади.  

Ще однією особливістю центральних органів 
виконавчої влади зі спеціальним статусом О.І. 
Лавренова називає "наявність спеціальних га-
рантій діяльності для їх членів" [5, с.118]. Разом 
із тим, у дійсності такі гарантії встановлені лише 
щодо окремих центральних органів виконавчої 
влади зі спеціальним статусом (наприклад, Ан-
тимонопольного комітету України, Національно-
го агентства з питань запобігання корупції) від-
повідно до характеру і змісту їх діяльності. У той 
же час наразі нами не вбачаються певні спеціа-
льні гарантії діяльності членів Комісії з регулю-
вання азартних ігор та лотерей.  

Як особливість спеціального статусу Комісії з 
регулювання азартних ігор та лотерей порівня-
но з іншими центральними органами виконавчої 
влади також слід зауважити наділення її повно-
важеннями видавати нормативні акти з питань 
своєї компетенції (п.2 ч.1 ст.8 Закону України від 
14.07.2020 р. № 768–IX, пп.1 п.4 Положення від 
23.09.2020 р.). Натомість за загальним правилом 
центральні органи виконавчої влади в межах 
своїх повноважень може видавати лише накази 
організаційно-розпорядчого характеру (ч.1 ст.23 
Закону України від 17.03.2011 р. № 3166–VI).  

Мета діяльності Комісії з регулювання  
азартних ігор та лотерей 

Місце Комісії з регулювання азартних ігор та 
лотерей у державному механізмі безпосеред-
ньо пов’язане не тільки з її формально-право-
вим статусом як центрального органу виконав-
чої влади зі спеціальним статусом, а і з її приз-

наченням, метою діяльності, що обумовлює ре-
ально здійснювані повноваження. Як вище вже 
відзначалось, ч.5 ст.6 Закону України від 
14.07.2020 р. № 768–IX, п.1 Положення від 
23.09.2020 р. визначає призначення Комісії з 
регулювання азартних ігор та лотерей як забез-
печення державного регулювання діяльності у 
сфері організації та проведення азартних ігор та 
лотерей. Державне управління та державне ре-
гулювання є змістовно подібними, суміжними 
формами реалізації виконавчої влади, безпосе-
редньо пов’язаними з забезпеченням виконання 
правових актів. У той же час, як наголошує М.П. 
Ткач, державне управління забезпечує першо-
чергову реалізацію публічних інтересів, а дер-
жавне регулювання – певний баланс публічних і 
приватних інтересів [32]. Разом із тим, і держав-
не управління, і державне регулювання у відпо-
відних сферах суспільних відносин у дійсності є 
не стільки метою (самоціллю), скільки певним 
інструментарієм, формою досягнення певних 
цілей у сфері організації та проведення азарт-
них ігор та лотерей. Схожу позицію висловлює 
Д.В. Журавльов [3, с.62], на думку якого вико-
нання законів становить скорше засіб, аніж мету 
чи призначення виконавчої влади.  

Тому, зважаючи на загальне призначення 
центральних органів виконавчої влади ("вико-
нання окремих функцій з реалізації державної 
політики" згідно ч.2 ст.1, ч.1 ст.16 Закону Украї-
ни від 17.03.2011 р. № 3166–VI), безпосередня 
мета діяльності Комісії з регулювання азартних 
ігор та лотерей узагальнено може бути сфор-
мульована як реалізація державної політики у 
сфері організації та проведення азартних ігор та 
лотерей. Саме на досягнення даних цілей Комі-
сія з регулювання азартних ігор та лотерей й 
здійснює відповідні заходи державного управ-
ління та регулювання. З огляду на це маємо не 
погодитись з існуючим підходом до визначення 
реалізації державної політики у сфері організа-
ції та проведення азартних ігор та лотерей не як 
мети, а лише як завдань Комісії з регулювання 
азартних ігор та лотерей.  

Безумовно, що вищенаведене так само не є 
кінцевою метою функціонування Комісії з регу-
лювання азартних ігор та лотерей, діяльність 
якої також підпорядкована більш загальним за-
вданням держави, зокрема щодо утвердження 
прав і свобод людини і громадянина, забезпе-
чення національної безпеки та суспільного доб-
робуту, розвитку економіки, забезпечення вер-
ховенства права, розбудови демократії та 
правової держави тощо. Викладене відповідає 
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загальній меті та призначенню виконавчої вла-
ди, яке О.М. Бандурка [33, с.12, 13] і С.Г. Стеце-
нко [34, с.69] визначають як забезпечення реа-
лізації та захисту прав, свобод і законних 
інтересів людини і громадянина.  
Висновки 

1. Основними ознаками Комісії з регулюван-
ня азартних ігор та лотерей, що відображають її 
сутність і місце у державному механізмі, є: 

– адміністративно-правове регулювання ста-
тусу, законодавче визначення власних особли-
востей організації та порядку діяльності, відмін-
них від базового статусу центральних органів 
виконавчої влади; 

– приналежність до системи органів виконав-
чої влади і системи центральних органів вико-
навчої влади, структурованість і взаємо-
пов’язаність з ними; 

– організаційна та компетенційна відособле-
ність, спрямування та координація діяльності 
Кабінетом Міністрів України, відповідальність 
перед ним і підпорядкованість йому;  

– здійснення від імені держави в інтересах 
громадянського суспільства на загальнодержа-
вному рівні публічного управління у сфері орга-
нізації та проведення азартних ігор та лотерей 
шляхом реалізації (але на формування) відпо-
відної державної політики; 

– компетенція галузевого характеру з держа-
вно-владних управлінських (виконавчо-розпо-
рядчих) повноважень, що включає правозасто-
сування, самостійне ухвалення юридично 
обов’язкових, забезпечених державним приму-
сом підзаконних нормативних актів і управлінсь-
ких рішень; 

– утворення, призначення (на конкурсних за-
садах) та звільнення її голови та членів Кабіне-

том Міністрів України, обмеженість строку їх по-
вноважень; 

– колегіальність, комплектування на засадах 
постійності та професійності державними служ-
бовцями, ресурсне забезпечення державою. 

2. Узагальнено Комісія з регулювання азарт-
них ігор та лотерей може бути визначена як ко-
легіальний центральний орган виконавчої влади 
зі спеціальним статусом, діяльність якого спря-
мовується та координується Кабінетом Міністрів 
України, і який відповідно до чинного законо-
давства України наділений державно-владними 
управлінськими повноваженнями щодо реаліза-
ції державної політики у сфері організації та 
проведення азартних ігор та лотерей. Таке ро-
зуміння сутності Комісії з регулювання азартних 
ігор та лотерей складає основу її адміністратив-
но-правового статусу, реально втілюючись в 
організації та діяльності. 

3. Місце та значення Комісії з регулювання 
азартних ігор та лотерей у державному механі-
змі насамперед визначається тим, що вона, ор-
ганізаційно та функціонально належачи до сис-
теми центральних органів виконавчої влади й 
прямо підпорядковуючись уряду, є самостійним 
суб’єктом публічного управління у сфері еконо-
міки, відповідальним за державне регулювання 
діяльності у сфері організації та проведення 
азартних ігор та лотерей.  
Конфлікт інтересів 

Автор заявляє про відсутність конфлікту ін-
тересів. 
Вираз вдячності 

Дослідження виконано ініціативно без будь-
якого фінансування. 
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