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ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ГРАЛЬНОГО БІЗНЕСУ ЯК ІНСТИТУЦІЙНИЙ ФАКТОР 

ДИНАМІКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМАЛЬНИХ ПРАВИЛ 
 

Проблема легалізації грального бізнесу є актуальною для багатьох країн світу, та 

має як своїх прихильників так й противників. Проте, з економічної точки зору, 

економічні наслідки заборони грального бізнесу аналогічні наслідкам до яких 

призводить заборона й інших товарів чи послуг, як то алкоголю, наркотичних засобів 

чи абортів [1 – 5]. Загалом серед негативних наслідків запровадження 

прогібіционистського законодавства найчастіше згадуються: 

– зростання рівня злочинності, внаслідок прагнення злочинних угруповань 

контролювати незаконний прибутковий бізнес; 

– високий рівень витрат на правоохоронні структури, що мають протидіяти як 

безпосередньо самому незаконному бізнесу, так й відповідним злочинним 

угрупованням; 

– шкода здоров’ю та зростання кількості смертей через неякісну продукцію чи 

послуги, що надаються нелегальним бізнесом; 

– зростання рівня корумпованості в структурах, що мають протидіяти  

незаконному бізнесу. 

Основною причиною більшості вищезазначених негативних наслідків є етична 

неефективність відповідних формальних правил – суперечливість чинних 

формальних правил морально-етичним поглядам суспільства, яка може бути оцінена 

як частка населення, що не схвалює введення відповідних формальних правил [6]. 

Більшість формальних правил, в тому числі прогібіционистські формальні правила, є 

компромісом та не мають одностайної підтримки з боку суспільства. Тому, 

незважаючи на законодавчу заборону, завжди будуть існувати зацікавлені групи, що 

прагнутимуть отримати заборонені товари чи послуги та групи, що готові надати 

відповідний товар. Очевидно, що усунення вказаних вище негативних явищ 

неможливо без усунення безпосередньої причини їх появи – високої етичної 

неефективності чинних формальних правил.  

На перший погляд, єдиною беззаперечною перевагою легалізації грального 

бізнесу є скорочення витрат на правоохоронні структури, що мають протидіяти 

незаконному бізнесу або ж вивільнення правоохоронців для протидії більш 

небезпечним явищам. Але при більш ретельному аналізі стає очевидним, що рівень 
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витрат на правоохоронні структури після реформування відповідних формальних 

правил буде напряму залежати від рівня трансакційної ефективності нових 

формальних правил. Високий рівень трансакційних витрат бюрократичних процедур, 

обумовлений трансакційною неефективністю реформованих формальних правил, 

спонукатиме підприємців шукати шляхи його мінімізації. Проте, численні 

бюрократичні процедури та широкі дискреційні повноваження чиновників не 

дозволяють досягти відчутної мінімізації трансакційних витрат не порушуючи 

жодної з вимог чинних формальних правил. В цих умовах у підприємця залишається 

лише два дієві механізми мінімізації трансакційних витрат бюрократичних процедур: 

сплата хабара або ж вихід в тінь. 

Кожен з можливих шляхів мінімізації трансакційних витрат бюрократичних 

процедур пов’язаний з порушенням закону та тягне за собою зростання рівня 

корумпованості та організованої злочинності, що вимагатиме додаткових витрат на 

правоохоронні органи. 

Можливості ж контролю за якістю послуг з боку уповноважених на це державних 

установ, також можуть бути суттєво обмежені через відсутність чітких критеріїв 

якості послуг та прозорої процедури перевірки та притягнення до відповідальності 

постачальника неякісних послуг. Здатність же ринку самостійно контролювати якість 

послуг, що постачаються після скасування заборони, може бути заблокована 

внаслідок обмеження конкуренції, чому можуть сприяти як прагнення чиновників 

видавати ліцензії на відповідний вид діяльності виключно ―своїм‖, так й вади 

формальних правил, що висувають необґрунтовано високі вимоги до підприємців, 

що прагнуть увійти в дану галузь. 

Найменший позитивний ефект від легалізації грального бізнесу 

спостерігатиметься в рівні корумпованості країни. На перший погляд, легалізація 

грального бізнесу дозволяє легалізуватися багатьом підпільним казино та, відповідно 

позбутися необхідності сплачувати хабарі чиновникам контролюючих установ в разі 

викриття їх незаконної діяльності. Проте, незважаючи на легалізацію грального 

бізнесу, чисельні та заплутані формальні правила можуть підвищити рівень 

трансакційних витрат бюрократичних процедур до неприйнятного рівня, що змусить 

підприємців вдаватися до хабарів заради їх зменшення. Тому, після легалізації 

грального бізнесу, рівень  корумпованості буде залежати від трансакційної 

ефективності нових формальних правил: чим менш ефективними будуть нові 

формальні правила, тим вище буде рівень корумпованості.  

Таким чином, скасування заборони грального бізнесу може обернутися заміною 

формальних правил, що характеризуються етичною неефективністю на формальні 

правила, які характеризуються значною трансакційною неефективністю, що, 

очевидно, не гарантує підвищення загальної ефективності реформованих 

інституційних рамок. Успішність же інституційних реформ, у випадку значної 

етичної неефективності, визначатиметься трансакційною ефективністю нових 

формальних правил, що встановлюються після скасування формальних правил, що 

забороняли відповідний вид діяльності. 
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ЗЕМЛЯ ЯК ФАКТОР ВИРОБНИЦТВА 
 

«Фактор виробництва» – базова категорія економічної теорії. В загальному 

визначенню, фактор виробництва – це ресурс, який задіяний у процесі виробництві. 

В економічній теорії склалося два основних підходи до класифікації факторів 

виробництва: марксистський і неокласичний. За марксиського підходу виділяють дві 

групи факторів: речові (засоби праці); особисті (робоча сила).  Неокласичний підхід 

ґрунтується на чотирьох факторах: земля, праця, капітал, підприємницький хист.  

Відповідно до концепції постіндустріального суспільства у якості факторів 

виробництва розглядаються також інформація, наука, організація виробництва, 

технологія, інфраструктура тощо. Таким чином, «земля» – це базовий фактор 

виробництва.  

У процесі виробництва «земля» відіграє неоднакову роль. Як об’єкт спрямування 

праці людини вона є предметом праці. Як середовище і засіб впливу на певні 

предмети праці, наприклад рослинні організми, – знаряддям і засобом праці. Як засіб 

отримання необхідної суспільству продукції – засобом виробництва  (головним 

засобом виробництва у сільському та лісовому господарстві) і важливим речовим 

фактором в інших сферах виробництва [1, с. 602]. 

«Земля» як фактор виробництва включає в себе: саму землю, лісові ресурси, 

водні ресурси, родовища корисних копалин та інші природні багатства, що 

використовуються у виробничому процесі.  


