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Викладено узагальнений аналіз функціонування грального бізнесу європейських, деяких 

країн пострадянського простору та інших частин світу щодо регуляції в них діяльності усіх видів 

азартних ігор – гемблінгу. Розглянуто територіальну структуру джанкет-туризму в світі. 

Запропоновано типізацію європейських країн стосовно моделей регулювання діяльності в них 

азартних ігор. Висвітлено рейтинг доступності гемблінгу в країнах Європи та здійснено його 

графічний аналіз. Проаналізовано стан справ із доступом громадян Україні до гемблінгу. 

Висвітлено авторське бачення перспектив організації джанкет-турів в Україні в умовах повної 

заборони нині в країні грального бізнесу. Обґрунтовано,на основі закордонного досвіду, 

позитивний вплив гемблінгу на розвиток ресторанного та туристичного бізнесу в нашій державі. 
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Аннотация 
 

Изложен обобщенный анализ функционирования игорного бизнеса европейских, 

некоторых стран постсоветского пространства и других частей мира по регуляции в них 

деятельности всех видов азартных игр – гемблинга. Рассмотрена территориальная структура 

джанкет-туризма в мире. Предложена типизация европейских стран по отношению к 

моделям регулирования деятельности в них азартных игр. Изложен рейтинг доступности 

гемблинга в странах Европы и осуществлен его графический анализ. Проанализировано 

состояние доступа граждан Украины к гемблингу. Освещено авторское видение перспектив 

организации джанкет-туров в Украину в условиях полного запрета в ней игорного бизнеса 

сейчас. Обосновано, на основе зарубежного опыта, положительное влияние гемблинга на 

развитие ресторанного и туристического бизнеса в нашем государстве. 
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Постановка проблеми. Дослідження особливостей індустрії грального 

бізнесу в системі міжнародного і внутрішнього туризму, специфіки 

законодавства, що регулює гемблінг (англ. gambling – азартна гра) у 

європейських країнах, а також виявлення можливостей законодавчого 

забезпечення функціонування казино та інших гральних закладів як 

потужної складової формування та наповнення бюджету України. 

Метою статті є розгляд особливостей функціонування бізнесу азартних 

ігор як основи сучасного ігрового бізнесу, джанкет-туризму в Європі та 

обґрунтування їхнього позитивного впливу на розвиток туристичного 

бізнесу в Україні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукових студій і 

публікацій за темою розвитку грального бізнесу та його впливу на 

розвиток туристичного бізнесу в Україні вкрай мало. Правове поле 

регулювання грального бізнесу в країнах Європейського Союзу для 

можливостей в цьому України оцінили І. Сергієнко, І. Фоміна, 

Р. Хорольський [1]. Побіжно торкаються ролі азартних ігор для розвитку 

туризму М. Мальська [2], М. Кляп, Ф. Шандор [3]. О. Афанасьєв 

акцентував свою увагу на важливості ролі азартних ігор та індустрії 

ігорного бізнесу в регіонах України як атрактивного туристичного чинника 

[4]. Проте в своєму дослідженні він більше аналізував ретроспективно у 

цьому питанні закордонний досвід, активно критикував можливість 

розвитку гемблінгу в Криму, актуальність та роль якого нині для України і 

без того різко знизилася в умовах його окупації. В. Рухлядін, І. Стеценко, 

В. Харенко здійснили порівняльний аналіз стану грального бізнесу лише в 

США, Російській Федерації й Україні стосовно перспективного його 

розвитку в нашій державі [5]. Розгляд територіальної структури 

особливостей функціонування бізнесу азартних ігор, джанкет-туризму в 

Європі з проекцією застосування вказаного досвіду на розвиток туризму в 

Україні проводиться вперше. 

Виклад основного матеріалу. Ситуація, з точки зору доступності 

гемблінгу чи можливої участі у азартній грі, значно варіює від країни до 

країни [6]. Заборона на гральний бізнес в одних країнах, при 

розважливому законодавчому регулюванні, породжує його підйом в інших. 

Вона також спричиняє виникнення туристичних поїздок (насамперед на 

суміжні території), які мають на меті відвідати заклади гемблінгу. Ці 

поїздки, як правило, є організованими. Так, низка країн (Білорусія, 

Казахстан, Молдова, Румунія, Болгарія) отримують додаткові надходження 

через повну заборону грального бізнесу в Україні та часткову – в Росії. 

Нині гральний бізнес активно розвивається, у тому числі і за рахунок 

туристів. У багатьох країнах існують центри ігрових розваг. Найбільші з 
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них – у США (Лас-Вегас, Атлантік-Сіті); найстарші – в Європі (Монте-

Карло, Баден-Баден).  

Туристичні поїздки з відвідуванням казино або гральні тури, пов’язані із 

відвідуванням казино, завдячують своєю появою маркетинговим 

програмам казино. Поїздка по казино – це організований гральний тур для 

людей, які подорожують по казино, головним чином для того, щоб грати в 

азартні ігри. Така поїздка може включати у себе організацію транспорту, 

забезпечення умов проживання, засобів стимулювання гри у казино та рух 

коштів до та з казино [7]. 

Джанкет-тур (англ. Junket – «розважальна поїздка на безоплатній 

основі») – культурно-розважальна програма з обов'язковим відвідуванням 

гральних закладів [8]. Джанкет-тури проводяться за рахунок казино або 

інших гральних закладів. Організатори оплачують переїзд гравця, 

харчування та проживання, однак гравець зобов'язується відіграти певний 

час і на певних ставках, уточнених в договорі. Іншими словами, це тури в 

ті країни, де азартний бізнес дозволений офіційно [9].  

Туристичні поїздки з відвідуванням казино часто зустрічаються у 

юрисдикціях Північної та Південної Америки, Карибів та країн Азії, але менш 

розповсюджені у європейських казино. Кількість таких поїздок до казино 

Африки, Близького Сходу та Центральної Азії залишається невідомою [10]. 

Основною цільовою аудиторією джанкет-турів виступають, звичайно, 

азартні громадяни тих країн, де гральний бізнес знаходиться під забороною 

або обмежений. Статистика гемблінгу дозволяє нам оцінити масштаби 

сучасного грального світу. Група дослідників з Вашингтонського університету 

в Сент-Луїсі провела дослідження за ставками гравців в азартні ігри. Їхня 

найоптимістичніша оцінка становить,загалом 1,6 мільярда людей, які грають 

в азартні ігри бодай раз на рік [11]. Зі збільшенням доступу до азартних ігор 

в Інтернеті ці показники, ймовірно, тільки зростатимуть. 

Зокрема, валовий дохід від азартних ігор і грального бізнесу в Макао 

сильно зріс за останні кілька років до більш як 40 мільярдів доларів США 

на рік. У Сполучених Штатах ринок ігор казино оцінюється тепер в 60 

мільярдів доларів США на рік [12]. Серед провідних компаній казино в 

світі Las Vegas Sands, SJM Holdings, MGM Resorts, Caesar’s Entertainment, 

the Galaxy Entertainment Group, Genting, Wynn Resorts. 

Згідно з аналізом дослідницької групи Tech Navio, глобальний ринок 

онлайн-гемблінгу виросте на 11% до 2019 року. За даними Європейської 

комісії ринок онлайн-гемблінгу оцінюється нині приблизно в 15 млрд. дол. 

США зі щорічним приростом 15% [13]. За даними журналу «The 

Economist» [14], сумарний обсяг програшу (обсяг ставок мінус обсяг 

виграшу) в результаті азартних ігор, включаючи казино, спортивні ставки, 
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лотереї і т.і., склав у 2015 році приблизно 430 млрд. дол. США. При цьому 

близько 50 млрд. припало на частку ставок онлайн. 

Ось деякі цифри, що дають уявлення про незаконний гемблінг: 

 нелегальний дохід від азартних ігор, 2013, Італія – €1,3 млрд. [15]; 

 дохід Gaming, незареєстрований в Макао, 2013 – $90 млрд. (проти 

$45млрд. зареєстрованого) [16]; 

 нелегальні ставки на National Football Games, США, 2014 – від $80 до 

$380 млрд. на рік [17]; 

 нелегальні прибутки казино в Японії, 2014 –$2млрд. за 17 місяців [18]; 

 нелегальні ставки онлайн в Греції, 2013 – $1,29 млрд. [19]. 

Кількість країн світу, які продовжують ставитися до азартної гри як до 

злочину і регулюють її переважно в кримінальній площині, з кожним роком 

стає все меншою. Найбільш показовою ця тенденція є у державах-членах ЄС, 

які розглядають азартні ігри в економічній площині як послуги в сфері розваг.  

Наземні казино існують довше, ніж онлайн-казино, тому в більшості 

європейських країн закони, що стосуються їхньої роботи, встановлені 

набагато раніше і розроблені детальніше. Із 56 країн 8% застосовують 

повне обмеження на діяльність наземних казино у своїй юрисдикції, також 

8% дозволяють їх лише у законодавчо визначеному порядку, тобто у 

географічно обмежених локаціях (табл. 1). Шість країн заборонили їх 

власним громадянам, але дозволяють іноземним гостям. У 50 країнах 

(83%) наземні казино дозволені, цілком законні і легалізовані (рис. 1). 

Таким чином, 64% населення Європи (на відміну від 47% населення світу) 

можуть отримати доступ до казино в своїх власних країнах [20]. 

Таблиця 1 

Співвідношення обмежень та дозволів (повних чи часткових) щодо 

грального бізнесу у законодавстві європейських країн [20] 
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http://wiki.bingo/ru/Азартные_игры_в_Великобритании
%5bCasino-ghana-embassy-japan%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20Режим%20доступу:%20http:/www.havocscope.com/casino-ghana-embassy-japan%5d
http://wiki.bingo/ru/Азартные_игры_в_Великобритании
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Продовження табл. 1 
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Законодавством лише Ісландії, Ірландії, Норвегії, України заборонено 

функціонування наземних казино. В Італії, Люксембурзі, Швеції, Росії та 

Казахстані дозволено діяльність наземних казино тільки у певних 

локаціях. Наприклад, створити легальне казино в Росії можна у п’яти 

спеціальних економічних зонах, що дозволені законодавством: Алтайський 

край, Краснодарський край, Примор'я, Калінінградська область, а з 2015 

року – в анексованому Криму і в місті Сочі [21]. Також законом Росії 

забороняється створювати онлайн-казино та будь-яка реклама казино.  

%5bЗакон%20об%20азартных%20играх%20в%20России:%20современная%20ситуация%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20Режим%20доступу:%20http:/mosadvokat.org/zakon-ob-azartnyx-igrax-v-rossii-sovremennaya-situaciya/%5d
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Рис. 1. Регулювання законодавством європейських країн 

діяльності наземних казино, 2015-2016 рр. [20] 
 

Європейські держави в даний час позитивно ставляться до 

організаторів Інтернет-ігор, вважаючи, що діяльність онлайн-казино 

набагато безпечніша і вони менш схильні до шахрайства, ніж наземні 

казино. Платіжна система WorldPay, якою користуються ігрові оператори, 

дає гарну можливість урядам європейських країн контролювати їхні 

доходи [22]. Низка держав (Австрія, Ісландія, Люксембург, Швейцарія, 

Чехія, Словаччина, Сербія) забороняє місцевим операторам діяльність з 

організації онлайн-гемблінгу своїм громадянам, в той час як для іноземних 

аналогічних компаній такий дозвіл діє. Десять європейських країн 

дозволяють роботу онлайн-казино у своїх юрисдикціях без обмежень, 

законодавство 15 країн вимагає від операторів онлайн-гемблінгу наявності 

ліцензії, яка видається вповноваженим органом і є, як правило, 

високовартісною. Лише в Росії та Україні існує повна заборона на 

діяльність місцевих онлайн-операторів гемблінгу, в той же час громадяни 

цих країн мають можливість витратити свої кошти у 594 та 531 онлайн-

казино відповідно [20].  

Найбільш поширеною протягом останніх років у країнах ЄС є система 

податку з валового ігрового прибутку (GGR). В ЄС у цілому відмовилися 
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від ПДВ в сфері ігрових послуг, окрім деяких країн. У більшості країн ЄС 

уряди відмовилися від стягування податків з виграшів гравця. Важливою в 

сфері грального бізнесу також є соціальні складові: розвиток культури, 

мистецтва, спорту, іподромів, підтримку олімпійського руху, дослідження, 

профілактику і боротьбу з явищем «патологічної залежності від гри» 

(лудоманії) тощо. Така практика передбачає спрямування у соціальну 

сферу до 50% податкових надходжень [1]. 

Отже, сьогодні у європейській практиці існує три моделі регулювання, 

залежно від ставлення суспільства, стосовно діяльності азартних ігор: 

1. Повна заборона азартних ігор, що притаманна країнам із високим 

рівнем впливу релігії на життя суспільства бідним країнам, або дуже багатим.  

2. Часткова легалізація грального ринку, коли держава дозволяє 

лише визначені види азартних ігор або певних операторів грального 

бізнесу (в т.ч. – державна монополія) або територіальне зосередження 

у спеціальних ігрових зонах. 

3. Повна легалізація грального бізнесу у рамках здійснення державного 

контролю азартних ігор. 

Для того, щоб допомогти зорієнтуватися споживачам послуг сектору 

азартних ігор, Key To Casino об'єднав всі результати досліджень [20] і 

підсумував їх по кожній країні. Отримані бали було названо Gambling 

Availability Score (рейтинг доступності гемблінгу). Gambling Availability 

Score є складним показником, що відображає особливості грального 

законодавства відповідної країни, а також прописані в ньому обумовлені 

фактичні дозволи й обмеження для опереторів та гравців [20]. 

Кожна країна в сумі може набрати максимум 1000 пунктів. Підрахунок 

балів заснований на оцінці шести різних факторів: 

1. 500 пунктів виділено на підставі відсотка Інтернет-казино, які 

дозволяють громадянам з країни грати онлайн. 

2. 100 пунктів дається країні за наявності законів щодо наземних казино. 

3. 100 пунктів виділяли дослідники, ґрунтуючись на аналізі законодавства 

країни щодо операторів онлайн-казино. 

4. 100 пунктами можна оцінити країну, враховуючи існування й суворість 

покарань, з якими стикаються гравці. 

5. 100 пунктів могла набрати країна, якщо Інтернет-провайдери в країні 

давали доступ до казино-блоку (можливість внесення електронних грошей). 

6. 100 пунктів дослідження надавало, ґрунтуючись на тому, чи блокуються 

країною фінансові транзакції, пов'язані з оплатою в Інтернет-казино. 

При сумуванні цей рейтинг репрезентує позиції уряду країни щодо 

наземних азартних ігор та гемблінгу в Інтернеті, а також ставлення 

Інтернет-казино до цієї країни. 
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Згідно з дослідженням, проведеним Key To Casino у 2016 році, бали 

Gambling Availability Score показують, що Сполучені Штати є найгіршою 

країною для гравців-резидентів. Країна набрала всього 311 балів з 1000 

можливих. Іран є наступною найгіршою країною (407 пунктів). Найкращі 

можливості для реалізації можливостей гемблінгу (як в наземних казино 

(off-line), так і в інтернет-казино (on-line) мають громадяни Андорри, 

Ліхтенштейну та Монако, законодавчі ініціативи яких оцінені відповідно у 

951, 943 і 941 пунктів [20]. 

Перші п’ятнадцять позицій лідируючих європейських країн, а також 

позиції країн, що завершують цей список, наведені на графіку (рис. 2). 

 
Рис. 2. Європейські країни з найвищим та найнижчим рейтингом 

доступності гемблінгу (Gambling Availability Score) для резидентів, 

2016 
 

З-поміж європейських країн на позиції аутсайдера рейтингу 

знаходиться Франція із 392 пунктами. На другій і третій сходинках з кінця 

розташувались Бельгія та Іспанія із 470 та 530 пунктами відповідно. 

Україна в цьому переліку займає 6 позицію в нижній частині списку, 

оскільки за даними авторів дослідження громадяни мають доступ із 

території своєї держави до ресурсів 531 онлайн-казино [20]. 

На момент заборони грального бізнесу в Україні було 45 ліцензованих 

казино зі щоденним відвідуванням понад 50 000 клієнтів на день. 

Ліцензіатом виступав Мінфін [10, с. 70]. 15 травня 2009 року Законом 

України «Про заборону грального бізнесу в Україні» був заборонений 

даний вид діяльності. Багато казино та гральних клубів перемістилися в 

http://wiki.bingo/ru/Азартные_игры_в_Великобритании
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підпілля, а заборона грального бізнесу зразка 2009 року не тільки не 

вирішила проблему ігроманії в країні, але й значно знизила надходження 

до бюджету через його відхід у тінь [23].  

В Україні спроби легалізації грального бізнесу на законодавчому рівні 

були неодноразовими. На початку 2010 року Держкомітет з питань 

регуляторної політики та підприємництва розробив проект Закону, згідно з 

яким гральний бізнес може бути легалізований у Києві, Львові, Одесі, 

Донецьку, Київській, Львівській, Одеській, Донецькій області, а також у 

Криму. У 2011 році до Парламенту був поданий проект закону «Про 

азартні ігри», де пропонувалося встановити державну монополію на 

організацію державних грошових лотерей та інших азартних ігор. 

Наприкінці листопада 2015 року Міністерство фінансів представило свій 

законопроект легалізації казино і букмекерських контор [24]. 

Питання про легалізацію грального бізнесу стає особливо актуальним у 

контексті проведення культурно-спортивних та розважальних заходів 

транснаціонального рівня (наприклад, конкурсу Євробачення), а також у 

ракурсі розгорнутої дискусії про підвищення туристичного потенціалу 

України та її столиці [25]. Причому, в Євросоюзі жоден політик не візьме 

на себе відповідальність оскаржувати економічну вигоду легального 

гемблінгу для будь-якого державного бюджету. Мотивація легалізації 

грального бізнесу в усіх єдина – фінансова складова і серйозний 

потенціал підвищення туристичної привабливості.  

Варіант розміщення казино у спеціально відведених зонах, куди люди 

будуть приїжджати, щоб цілеспрямовано пограти в азартні ігри, на 

сьогодні для України не є актуальним. Саме таким шляхом свого часу 

пішла Росія, але проект не здійснився. Коли затвердили остаточний список 

«російських лас-вегасів», почалися протести місцевих жителів, які 

боялися напливу кримінальних елементів. Також очевидно, що розвиток 

подібних спеціальних зон прийнятний лише в державах із добре 

розвиненою туристичною інфраструктурою та сервісом, до яких, на жаль, 

Україна не належить. 

Казино – розвага для багатих. Тому бурхливий розвиток цього ринку не 

приведе до негативних соціальних наслідків, але дасть поштовх розвитку 

інших видів бізнесу та економіки держави загалом. Як приклад, експерти 

наводять досвід Грузії, яка завдяки ефективним реформам у сфері 

грального бізнесу зуміла залучити додаткові інвестиції в галузь, а також 

інтенсифікувати розвиток ресторанного та туристичного бізнесу. 

Щодо можливості здійснення джанкет-турів, то слід зазначити, що їх 

організація у легалізовані гральні заклади України буде можливою лише при 

існуванні повних або часткових заборон на організацію гемблінгу в окремих 

http://wiki.bingo/ru/Азартные_игры_в_Великобритании
%5bЛегалізація%20грального%20бізнесу%20і%20туристична%20привабливість%20України:%20чи%20можна%20поставити%20знак%20рівності?%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20Режим%20доступу:%20http://kiev.pravda.com.ua/columns/4eb79248dca2f%5d
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пострадянських державах. Оскільки таких стає все менше, то реальною є 

перспектива дещо знизити відтік вітчизняних «азартних» туристів до казино 

сусідніх країн – Білорусі, Болгарії, Молдови, Румунії та інших. 

Висновки. Європейські стандарти, до яких прямує українське 

суспільство, вимагають чіткого правового регулювання усіх сфер 

життєдіяльності, яке б змогло ефективно боротися з особливостями 

розвитку пострадянських суспільств. Це значною мірою стосується і 

грального бізнесу як перспектив розвитку самого туризму в Україні 

Ретельний аналіз загального й локального європейського законодавства 

та прийняття відповідного законодавства в Україні, дозволить отримати 

позитивний ефект від легалізації гемблінгу, сформувати оптимальну 

модель такої легалізації, яка принесе користь українській економіці, 

наповнить бюджет і змінить ставлення вітчизняного суспільства до даної 

сфери економіки. Легалізація грального бізнесу – необхідний крок для 

України в умовах економічної кризи та необхідності збільшення витрат 

бюджету на військові потреби. 
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Summary 
 

The work analyzes gambling business functioning of European countries, some of the former 

Soviet Union states and other parts of the world as to the regulation of all gaming activities - 

gambling. The author considers territorial structure of junket tourism in the world. Given work 

suggests standardizing of European countries regarding regulation of gambling activities in them. 

It covers gambling availability rating in Europe and gives its graphical analysis. It analyzes the 

state of affairs of Ukrainian citizens' access to gambling. The author's gives his own vision of 

perspectives of junket tours organization in Ukraine in terms of present total ban on gambling in 

the country. Grounded on the basis of international experience, based on international 

experience, the positive impact of gambling on the development of the restaurant and tourism 

business in our country is grounded in this work. 
 

Keywords: gambling, online gambling, casino, gaming, gambling junket tours, 
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МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ 

РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ 
 

Анотація 
 

Досліджено сучасний стан інституційної складової регулювання міжнародної трудової 

міграції у світі. Проаналізовано міжнародно-правові норми міграційної політики держав. 

Розглянуто роль міжнародних організацій у регулюванні міжнародної трудової міграції. 

Визначено функціональну структуру Державної міграційної служби України. Представлено 

механізми регулювання міжнародної трудової міграції на наднаціональному (міждержавному), 

а й на національному (державному) рівні. Сформовано інституційну матрицю регулювання 

процесів трудової міграції в Україні. Розроблено систему реформування інституційної 

складової регулювання міжнародної трудової міграції на всіх рівнях. Запропоновано 

розширити повноваження Департаменту у справах іноземців Державної міграційної служби за 

рахунок створення у його складі відділу у справах зовнішньої трудової міграції. 
 

Ключові слова: міжнародна трудова міграція, міграційна політика, інституційна 

складова, імміграція, еміграція, регулювання міжнародної трудової міграції. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ 
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МИГРАЦИИ 
 

Аннотация  
 

Исследовано современное состояние институционной составляющей регулирования 

международной трудовой миграции в мире. Проанализированы международно-правовые 




