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спати –без загроз, без страху. А також до суспільства в якому поняття віктим-
блеймінгу перестає існувати. 
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Азартні ігри мають багатовікову історію. Дуже багато згадок про них 
міститься в народних переказах різних культур з усього світу. Їх існування 
супроводжувало і всю історію розвитку незалежної України. Визначення по-
няття азартних ігор було офіційно закріплено в Законі України «Про заборону 
грального бізнесу в Україні» від 15 травня 2009 р. (далі – Закон). 

Відповідно ч. 1 ст. 1 Закону, гральний бізнес – це діяльність, пов’язана з 
організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор 
у казино, на гральних автоматах, комп’ютерних симуляторах, у букмекерсь-
ких конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) ка-
зино незалежно від місця розташування сервера. У ч. 2 цієї статті визначено, 
що азартна гра – це будь-яка гра, обов’язковою умовою участі в якій є сплата 
гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає 
змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не 
отримати його залежно від випадковості. Важливо зазначити, що обов’язко-
вою ознакою азартної гри є те, що одержання або неодержання гравцем ви-
грашу (призу) перебуває у вирішальній залежності від випадковості, а також 
те, що особа, яка сплачує гроші за гру, безпосередньо бере в ній участь. Також 
важливою ознакою є стан азарту, тобто емоційний стан, пов’язаний із психо-
логічним збудженням, неможливістю відірватися від гри та повністю контро-
лювати свої дії. 

Згідно із зазначеним Законом, до азартних ігор не належать різноманітні 
розіграші, гра в більярд, гра в кеглі (боулінг) та інші ігри, які проводяться без 
одержання гравцем призу (виграшу), творчі конкурси, спортивні змагання, 
лотереї тощо. 

На виконання основних положень цього Закону, чинний Кримінальний 
кодекс України (далі КК України) у 2010 р. було доповнено ст. 203-2 «Зай-
няття гральним бізнесом», тобто, фактично – криміналізовано такого роду 
злочинну діяльність. Згідно із цією нормою, суб’єктом злочину визнаються 
організатори азартних ігор, фізичні та юридичні особи – суб’єкти підприєм-
ницької діяльності, що здійснюють діяльність з організації і проведення аза-
ртних ігор з метою отримання прибутку. 
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За змістом же аналізованого раніше Закону, суб’єктами цього злочину 
також можуть виступати особи, які фактично виступають в ролі зазначених 
організаторів, але при цьому не зареєстровані як суб’єкти підприємницької 
чи іншої господарської діяльності. 

Не можуть визнаватися суб’єктами цього злочину ті особи, яких органі-
затор набирає за договором для виконання окремих видів робіт чи надання 
певних послуг, зокрема касири, продавці, круп’є, оператори тощо. Це зда-
ється дещо невиправданим, адже фактично такі особи сприяють зайняттю 
гральним бізнесом. 

Означені та ряд інших розбіжностей в законодавчих актах свідчать про іс-
нування певних прогалин в правовому регулюванні грального бізнесу в Україні. 

Ми вважаємо, що одним із варіантів урегулювання цього питання може 
бути легалізація грального бізнесу в окремих ігорних зонах задля поповнення 
бюджету за рахунок продажу ліцензій для організації такого бізнесу. За під-
рахунками Міністерства фінансів, азартні ігри змогли б приносити не менше 
5 млрд грн додаткового доходу, причому частка онлайн-казино в цьому сег-
менті становить близько 20 %. Нині казино легально працюють у багатьох 
країнах світу, наприклад, у Європі: Великобританії, Італії, Німеччині, 
Польщі, Латвії, Литві, Франції, а ще у США, Канаді, Аргентині, Австралії та 
багатьох інших. До речі, і у нашій країні онлайн-казино працюють цілком ві-
льно. В Україні поліція впродовж минулого року викрила понад 1,3 тис. гра-
льних закладів. Доки цей бізнес в Україні не буде легалізовано у визначених 
ігрових зонах, прибутки від його діяльності не будуть офіційними, а гральний 
бізнес буде існувати нелегально, під виглядом оператора державної лотереї, 
спорт–барів та ін. Однак, слід зауважити на необхідності попередньої глибо-
кої науково-теоретичної розробки цього питання, формування міцного зако-
нодавчого підґрунтя для легалізації грального бізнесу в Україні. 

Одержано 03.04.2019 

* 

УДК 343.26/343.27 
Тетяна Олександрівна НЕЇЗЖАЛА, 
курсант групи Ф1-304 ХНУВС 
Науковий керівник: доктор юридичних наук, доцент Ященко А. М. 
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Законом України «Про внесення змін до Кримінального та Криміналь-
ного процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції 
Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому наси-
льству та боротьбу з цими явищами» від 6 грудня 2017 року № 2227-VІІІ до 
КК України було внесено низку змін. Ухвалені зміни стосуються криміналізації: 




