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Анотація
Актуальність. Показники фінансово-економічного забезпечення та
міграції
футболістів
створюють
передумови
для
формування
висококонкурентного спортивного середовища в професійних футбольних
клубах і в Українській Прем’єр-Лізі.
Мета дослідження – проаналізувати кількісні показники міграції
футболістів в Українській Прем’єр-Лізі у взаємозв’язку з фінансовоекономічним забезпеченням професійних футбольних клубів і систематизувати
отримані результати.
Матеріал і методи: аналіз та узагальнення даних науково-методичних
літературних джерел і мережі Інтернет, педагогічні спостереження, контентаналіз матеріалів офіційних сайтів професійних футбольних клубів української
Прем’єр-Ліги, офіційних сайтів Української Асоціації Футболу та української
Прем’єр-Ліги, методи математичної статистики.
Результати. Проаналізовано взаємозв’язки фінансової вартості
українських спортсменів і футболістів-мігрантів, які заявлені в змагання
Української Прем’єр-Ліги сезону 2021-2022 рр.
Висновки. Аналіз фінансової вартості професійних футбольних клубів
Української Прем’єр-Ліги у взаємозв’язку з показниками міграції футболістів
дозволяє констатувати, що лідерами спортивного рейтингу є найбільш
фінансово-спроможні команди: «Шахтар» (Донецьк) і «Динамо» (Київ), при
загальній трансферній вартості футболістів 179 700 000 Євро і 136 100 000 Євро
відповідно. Усереднені показники вартості одного футболіста-мігранта у
провідних професійних футбольних клубах Української Прем’єр-Ліги «Шахтар»
(Донецьк) складає 8 800 000 Євро, «Динамо» (Київ) ‒ 3 420 000 Євро. Аналіз
трансферної вартості вітчизняних спортсменів і футболістів-мігрантів в
заявкових листах Української Прем’єр-Ліги свідчить про відсутність прямих і
© Соболь Едуард, Сватьєв Андрій,
Дорошенко Едуард, 2021
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зворотних лінійних взаємозв’язків, що дозволяє зробити припущення про
наявність складних багаторівневих залежностей, які потребують обробки більш
складними математико-статистичними методами і попереднього групування
наявних експериментальних даних.
Ключові слова: міграція, селекція, футбол, рейтинг, трансфер,
національний чемпіонат, професійний футбольний клуб.
FINANCIAL VALUE OF UKRAINIAN PREMIER LEAGUE CLUBS IN
RELATIONSHIP WITH FOOTBALL MIGRATION INDICATORS
Sobol Eduard1, Svatyev Andrii1, Doroshenko Eduard2
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Zaporizhia National University, Zaporizhzhia, Ukraine
Zaporizhia State Medical University, Zaporizhzhia, Ukraine
Abstract

Introduction. Indicators of financial and economic support and migration of
football players create preconditions for the formation of a highly competitive sports
environment in professional football clubs and in the Ukrainian Premier League.
The aim of the study is to analyze the quantitative indicators of migration of
football players in the Ukrainian Premier League in relation to the financial and
economic support of professional football clubs and to systematize the results.
Materials and methods: analysis and generalization of data of scientific and
methodical literature sources and the Internet, pedagogical observations, content
analysis of materials of official sites of professional football clubs of the Ukrainian
Premier League, official sites of the Ukrainian Football Association and the Ukrainian
Premier League, methods of mathematical statistics.
Results. The relationship between the financial value of Ukrainian athletes and
migrant footballers, who are declared in the competition of the Ukrainian Premier
League of the season 2021-2022, is analyzed.
Conclusions. Analysis of the financial value of professional football clubs of the
Ukrainian Premier League in relation to the migration of football players allows us to
state that the leaders of the sports rating are the most financially capable teams:
«Shakhtar» (Donetsk) and «Dynamo» (Kyiv), with a total the transfer value of the
players is € 179,700,000 and € 136,100,000 respectively. The average cost of a migrant
player in the leading professional football clubs of the Ukrainian Premier League
«Shakhtar» (Donetsk) is 8,800,000 €, «Dynamo» (Kyiv) ‒ 3,420,000 €. Analysis of the
transfer value of domestic athletes and migrant footballers in the application letters of
the Ukrainian Premier League shows the absence of direct and inverse linear
relationships, which suggests the presence of complex multilevel dependencies that
require processing by more complex mathematical and statistical methods and
preliminary grouping of available experimental data.
Key words: migration, selection, football, rating, transfer, national
championship, professional football club.
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у
футбольному
колективі
є
запорукою
формування
оптимального складу національної
збірної
команди
і
створює
можливості для досягнення високих
спортивних результатів на офіційних
міжнародних змаганнях.
В останні роки, вивчення
проблем міграції кваліфікованих і
висококваліфікованих футболістів
отримало значне поширення у
науково-методичній літературі, при
висвітленні питань розвитку футболу
під егідою національних асоціацій.
Передумови цієї зацікавленості
закладені у дослідженнях історичної
ретроспективи чинників міграції у
світовому
футболі
[21],
які
стосуються питань формування
національних футбольних асоціацій,
уніфікації правил і регламентів
проведення
змагань,
інтеграції
національних асоціацій у регіональні
та світові спортивні об’єднання ‒
UEFA (англ., Union of European
Football Associations, 55 асоціацій) i
FIFA (фр., Federation Internationale de
Football Association, 221 асоціація).
Ці організації не тільки
об’єднують національні футбольні
асоціації країн і організовують
офіційні змагання футбольних клубів
і збірних команд європейського та
світового
рівнів,
а
також
розподіляють прибутки від реклами і
трансляцій
між
клубами
і
національними асоціаціями, що
входять до їх складу в якості
асоційованих членів.
Крім цього, історичні аспекти
міграції футболістів вивчалися в
якості передумов вивчення міграції
як
історико-культурного
та
соціально-економічного феномену в

Вступ
У термін з 11 червня по 11
липня 2021 року відбувся фінальний
турнір чемпіонату Європи з футболу
(EURO-2020), який було перенесено
у зв’язку з глобальною пандемією,
яка викликана СOVID-19, за участі
24 національних збірних команд.
Стає
традиційним,
що
переважна більшість спортивних
фахівців ‒ науковців і практиків, при
аналізі
результатів
офіційних
міжнародних змагань, вивчають
передовий
досвід
спортивної
практики
команд-переможців,
причини поразок менш ефективних
команд, визначають шляхи корекції
багаторічної
підготовки
і
прогнозують
темпи
розвитку
футболу в національних асоціаціях.
У цьому сенсі значущим є
аналіз різних сторін підготовленості
національної
збірної
команди
України з футболу у контексті
впливу глобальних чинників, а саме,
показників міграції футболістів (на
матеріалах Української Прем’єрЛіги) та їх взаємозв’язку з
фінансовим станом професійних
футбольних клубів.
Ці чинники, істотним чином,
впливають на спортивний рівень
національного чемпіонату (Прем’єрЛіга) і створюють передумови для
формування висококонкурентного
спортивного
середовища
в
професійних футбольних клубах, в
чемпіонаті України і, зрештою,
підвищують рівень внутрішньої
конкуренції в національній збірній
команді України з футболу.
В свою, чергу, високий рівень
внутрішньої спортивної конкуренції
185

ХІХ і ХХ століття в комплексних
наукових дослідженнях [24], що дало
змогу інтегрувати знання про
міграцію спортсменів (на матеріалі
футболу), в загальну історію науки.
Політичні підґрунтя міграції
футболістів вивчено в дослідженні
P. Dietschy [11], в якому наголошено,
що політичні процеси, які пов’язані зі
зміною
суспільно-економічної
формації або зміною орієнтації
держави
на
інших
зовнішньополітичних партнерів, є
рушійним чинником для масової
міграції найбільш кваліфікованих та
затребуваних
футболістів
до
виступів в інших національних
чемпіонатах, а, іноді, до зміни
громадянства – до так званої
«натуралізації».
Подальшим
розвитком
досліджень спортивної міграції
політичної спрямованості є робота
T. Dima [15], яка характеризує
міграційні
та
натуралізаційні
процеси
відомих
спортсменів,
родини яких вимушено мігрували в
період громадянських і військових
конфліктів на територію колишньої
Югославії,
зокрема,
нинішньої
території Хорватії.
Чинники масової міграції, які
стосуються розвитку футболу, на
матеріалах
міграції
громадян
Туреччини
до
Німеччини,
проаналізовано
в
дослідженні
S. Metzger, O. Ozvatan [17].
Наголошено, що рушійним
чинником міграції до Німеччини є
фінансово-економічна
мотивація
турецьких громадян і можливості
інтеграції
громадянського
суспільства країни Європейського
Союзу
для
отримання
висококонкурентної
освіти,

медицини, соціальних гарантій тощо.
Показники
фінансової
спроможності
професійних
футбольних клубів Європи як
провідний
чинник
міграції
спортсменів
розглянуто
в
дослідженні Е. Соболь, А. Сватьєв,
Е. Дорошенко [5].
На
матеріалах
провідних
європейських чемпіонатів, Англії,
Іспанії, Італії, Франції та Німеччини,
авторами розглянуто взаємозв’язки
між
показниками
фінансового
забезпечення та кількісно-якісними
показниками міграції футболістів,
наголошено,
що
міграції
висококваліфікованих футболістів
призводить до істотного підняття
рівня відповідного національного
чемпіонату в загальному рейтингу
UEFA.
Розвитку
футболу
в
національних
асоціаціях
з
урахуванням впливу дії глобальних
чинників
також
присвячені
дослідження науковців, а саме
Е. Kyeremeh [16] – на матеріалах
вивчення
зворотної
міграції
футболістів Гани, L. Finnegan [14] – на
матеріалах вивчення міграції та
натуралізації футболістів Ірландії,
Е.
Дорошенко,
Е.
Соболь,
І. Дорошенко [2], Р. Сушко,
Д. Мельник [7] – на матеріалах
вивчення
процесів
міграції
в
українській Прем’єр-Лізі.
Крім цього, значущим є
наукова
екстраполяція
схожих
процесів глобального характеру, які
відбуваються в ігрових видах спорту,
зокрема, у тенісі [1] та баскетболі [6].
Зважаючи на те, що переважна
більшість
науковців
вважає
недоцільними прямі екстраполяції з
інших видів спорту, але, все ж таки,
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раціональна
систематизація
та
узагальнення дають підстави для
формування загальних принципів,
критеріїв і методичних підходів до
урахування глобальних процесів
(міграції) в системі багаторічної
підготовки
кваліфікованих
і
висококваліфікованих футболістів [3].
Також значущим є розгляд
чинників
міграції
у
дитячоюнацькому віці, зокрема, на етапах
спеціалізованої базової підготовки і
підготовки до вищих досягнень.
У дослідженні M. Darby [10]
проаналізовано
фінансовоекономічні та соціальні передумови
міграційних
процесів
та
їх
характеристика
на
матеріалах
дитячо-юнацьких спортивних шкіл і
футбольних Академій в Африці, з
подальшими виступами спортсменів
у
провідних
європейських
професійних футбольних клубах.
Зазначено, що підготовка юних
талановитих футболістів в Африці
має економічні передумови: більш
низька вартість роботи дитячоюнацького спортивного закладу і
більш висока вартість спортсмена,
який пройде подальшу підготовку у
висококонкурентному професійному
футбольному клубі.
Аналогічні
проблеми
розглянуто
в
дослідженні
M. Steinbrink [20] на прикладі
аматорського футболу в країнах
Південної Африки.
Міграцією
у
футболі
займаються
селекційні
служби
(відділи) професійних футбольних
клубів та агенти, які мають відповідні
ліцензії.
Вивченню селекційної роботи
в українському футболі присвячене
дослідження Д. Полищук, Р. Сушко

[4], у якому визначено кількісні
характеристики динаміки заявки
футболістів-мігрантів в офіційних
заявочних
листах
провідних
професійних клубах України –
«Шахтар» (Донецьк) і «Динамо»
(Київ) у національному чемпіонаті за
період
2000-2020
рр.
і
проаналізовано селекційну роботу
цих клубів на трансферному ринку з
позицій ефективності фінансовоекономічного
забезпечення
та
досягнення максимально високих
спортивних результатів.
В останні роки суттєво
збільшилась
зацікавленість
науковців, тренерів і менеджерів до
питань, які стосуються взаємозв’язку
міграційних процесів із показниками
фінансово-економічної
забезпеченості
професійних
футбольних клубів [8, 12, 13, 18] і
дотримання принципів фінансового
«Fair Play», який задекларовано UEFA
i FIFA, в якості одного з провідних
чинників
розвитку
світового
професійного футболу [9, 19].
Незважаючи на ґрунтовне та
детальне висвітлення міграційних
процесів і показників фінансовоекономічного
забезпечення
функціонування
професійних
футбольних клубів у науковометодичній
літературі
та
інформаційних матеріалах з мережі
Інтернет,
залишається
низка
остаточно невирішених питань, які
стосуються особливостей розвитку
футболу у країнах, що утворилися
після розпаду СРСР та утворення
незалежних країн: це зокрема
проблемних
питань
розвитку
українського футболу в контексті
впливу міграційних процесів.
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Всього проаналізовано 780
профілей футболістів, які були заявлені
в змагання сезону 2021-2022 рр.

Мета роботи
Мета
дослідження
–
проаналізувати кількісні показники
міграції футболістів в Українській
Прем’єр-Лізі у взаємозв’язку з
фінансово-економічним
забезпеченням
професійних
футбольних клубів і систематизувати
отримані результати.

Результати дослідження та
обговорення
На сучасному етапі розвитку
футболу дослідження фінансовоекономічного
забезпечення
професійних футбольних клубів є
актуальною проблемою.
Високий рівень конкуренції,
значуща фінансова мотивація для
клубів, які змагаються в європейських
кубкових
турнірах
(Ліга
Конференцій, Ліга Європи, Ліга
чемпіонів) і вимоги UEFA стосовно
відповідності
професійних
футбольних
клубів
критеріям
національної атестації та принципам
фінансового «Fair Play» акцентують
зацікавленість науковців, тренерів і
менеджерів футбольних клубів на
питаннях взаємозв’язку селекційної
роботи професійних футбольних
клубів,
фінансово-економічного
забезпечення їх функціонування та
показників міграції футболістів (в
окремих випадках і «натуралізації»
футболістів, яку можна розглядати як
наслідок міграційних процесів).
В табл. 1 наведено показники
фінансової вартості професійних
футбольних
клубів
Української
Прем’єр-Ліги у взаємозв’язку з
показниками міграції футболістів, яка
також характеризує трансферну
активність команди.
Порівняльний
педагогічний
аналіз даних, які наведені в табл. 1,
дозволяє констатувати, що за
показниками
взаємозв’язку
фінансово-економічного забезпечення
функціонування
професійних
футбольних клубів УПЛ і кількісних

Матеріал і методи дослідження
Методи дослідження: аналіз та
узагальнення
даних
науковометодичних літературних джерел і
мережі
Інтернет,
педагогічні
спостереження,
контент-аналіз
матеріалів
офіційних
сайтів
професійних футбольних клубів
Української Прем’єр-Ліги, офіційних
сайтів
Української
Асоціації
Футболу та Української Прем’єрЛіги [22, 23], методи математичної
статистики.
Організація
дослідження:
узагальнено та систематизовано
науковий матеріал з проблемних
питань
фінансово-економічного
забезпечення
функціонування
професійних футбольних клубів
української Прем’єр-Ліги в контексті
показників міграції футболістів і
трансферної активності команд.
За даними відкритих джерел
інформації
(офіційних
сайтів
професійних футбольних клубів,
Української Асоціації Футболу та
Української Прем’єр-Ліги) визначено
фінансово-економічні
показники
функціонування
українських
футбольних клубів у контексті
кількісних
характеристик
міграційних процесів і проведено
порівняльний аналіз трансферної
вартості українських і закордонних
футболістів.
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показників міграції футболістів наявні
п’ять груп команд: 1) лідери; 2)
команди зони UEFA; 3) претенденти

зони UEFA; 4) аутсайдери; 5) інші
команди.
Таблиця 1.

Показники фінансової вартості футбольних клубів Української Прем’єрЛіги у взаємозв’язку з показниками міграції спортсменів, n=16 [22, 23]*
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Заявковий лист, n
UA (%)
Інші (%)
Σ (∆ %)
Шахтар (Донецьк)***
39 (73,58)
14 (26,42)
53 (47,16)
Динамо (Київ)
46 (88,46)
6 (11,54)
52 (76,92)
Зоря (Луганськ)
35 (81,40)
8 (18,60)
43 (62,80)
Ворскла (Полтава)
38 (79,67)
10 (20,83)
48 (58,84)
Дніпро-1 (Дніпро)***
42 (89,36)
5 (10,64)
47 (78,72)
Колос (Ковалівка)***
39 (82,98)
8 (17,02)
47 (65,96)
Десна (Чернігів)
48 (97,96)
1 (2,04)
49 (95,92)
Львів**
49 (87,50)
7 (12,5)
56 (75,00)
Олександрія**
42 (93,33)
3 (6,67)
45 (86,66)
Інгулець (Петрово)
40 (90,91)
4 (9,09)
44 (81,82)
Маріуполь**
50 (100,00)
0 (0,00)
50 (100,00)
Верес (Рівне)
42 (97,67)
1 (2,33)
43 (95,34)
Рух (Львів)
55 (94.83)
3 (5,17)
58 (89,66)
Металіст-1925 (Харків) 47 (94,00)
3 (6,00)
50 (88,00)
Чорноморець (Одеса)
46 (95,83)
2 (4,17)
48 (91,66)
Минай**
44 (93,62)
3 (6,38)
47 (87,24)
Всього:
702
78
780
Клуб

Фінансова вартість спортсменів, млн €
UA (%)
Інші (%)
Σ (∆ %)
55,4 (30,83) 124,3 (69,17) 179,7 (-38,34)
115,6 (84,94) 20,5 (15,06) 136,1 (69,88)
13,27 (74,13) 4,63 (25,87) 17,9 (48,26)
8,4 (60,43)
5,5 (39,57)
13,9 (20,86)
8,5 (73,28)
3,1 (26,72)
11,6 (46,56)
6,1 (62,56)
3,65 (37,44) 9,75 (25,12)
8,05 (100,00)
0 (0,00)
8,05 (100)
5,1(66,23)
2,6 (33,77)
7,70 (32,46)
5,05 (81,45) 1,15 (18,55)
6,20 (62,9)
5,13 (85,79) 0,85 (14,21) 5,98 (71,58)
5,68 (100,00)
0 (0,00)
5,68 (100)
5,4 (95,58)
0,25 (4,42)
5,65 (91,16)
4,75 (85,59)
0,8 (14,41)
5,55 (71,18)
4,9 (91,59)
0,45 (8,41)
5,35 (83,18)
0,38 (13,67)
2,4 (86,33)
2,78 (-72,66)
1,1 (61,11)
0,7 (38,89)
1,80 (22,22)
252,81
170,88
423,69

Примітки: * ‒ сезон 2021-2022 рр.; ** ‒ футбольний клуб з однойменного міста; *** ‒ без
урахування показників натуралізації спортсменів; UA ‒ українське громадянство

До команд-лідерів віднесені
провідні професійні футбольні клуби
УПЛ:
«Шахтар»
(Донецьк)
і
«Динамо» (Київ), загальна фінансова
вартість яких складає 179 700 000
Євро і 136 100 000 Євро відповідно.
За показниками трансферної
активності футболістів-мігрантів, ці
професійні клуби також мають
високі
позиції
у
загальному
рейтингу: «Шахтар» (Донецьк) – 14
футболістів-мігрантів, що складає
26,42% від загальної кількості
заявлених футболістів (найвищий
показник в УПЛ); «Динамо» (Київ) –
6 футболістів-мігрантів, що складає
11,54% від загальної кількості
заявлених
футболістів
(шостий
показників УПЛ).
Але слід зазначити, що
трансферна вартість футболістів-

мігрантів, які заявлені за «Динамо»
(Київ) істотно переважає показники
інших професійних клубів УПЛ –
20 500 000
Євро
(усереднений
показник
вартості
футболістамігранта ‒ 3 420 000 Євро).
Це другий показник в УПЛ,
який
поступається
лише
усередненим показникам вартості
одного
футболіста-мігранта
в
«Шахтар» (Донецьк) ‒ 124 300 000
Євро (загальна вартість футболістівмігрантів),
8 880 000
Євро
(усереднений показник вартості
футболіста-мігранта).
Відсоткові
значення
діапазону
заявлених
футболістів-мігрантів від 11,54% до
26,42%.
За результатами педагогічного
аналізу даних табл. 1, до другої групи
команд УПЛ (команди зони UEFA)
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віднесено
чотири
професійні
футбольні клуби: «Зоря» (Луганськ),
«Ворскла» (Полтава), «Дніпро-1»
(Дніпро),
«Колос»
(Ковалівка).
Показники загальної фінансової
вартості цих клубів відповідають
діапазону від 9 750 000 Євро до
17 900 000 Євро, діапазон сумарної
фінансової вартості футболістівмігрантів від 3 100 000 Євро до
5 500 000 Євро. Відсоткові значення
діапазону заявлених футболістівмігрантів від 10,64% до 20,83%. При
цьому, в заявках професійних
футбольних
клубів
«Дніпро-1»
(Дніпро) і «Колос» (Ковалівка) на
сезон
2021-2022
рр.
наявні
«натуралізовані» футболісти:
Третю групу команд УПЛ
(претенденти зони UEFA) склали
шість команд, а саме: «Львів»
(Львів),
«Олександрія»
(Олександрія), «Інгулець» (Петрово),
Верес (Рівне), «Рух» (Львів) і
«Металіст-1925»
(Харків).
Показники загальної фінансової
вартості професійних футбольних
клубів
УПЛ
третьої
групи
(середняки) складають діапазон від
5 350 000 Євро до 7 700 000 Євро,
діапазон
сумарної
фінансової
вартості футболістів-мігрантів ‒ від
250 000 Євро до 2 600 000 Євро.
Відсоткові
значення
заявлених
футболістів-мігрантів дорівнюють
діапазону від 2,33% до 12,5%.
До
аутсайдерів
віднесено
професійний
футбольний
клуб
«Минай»
(Минай)
з
такими
показниками: загальна фінансова
вартість ‒ 1 800 000 Євро, сумарна
фінансова вартість футболістівмігрантів ‒ 700 000 Євро, відсоткове
значення заявлених футболістівмігрантів ‒ 6,38%.

П’яту групу склали професійні
футбольні клуби УПЛ, які не
відповідають загальним принципам,
що
покладені
в
основу
систематизації
показників
їх
фінансово-економічного
забезпечення, селекційної роботи і
трансферної активності стосовно
футболістів-мігрантів, які не є
резидентами України. До цієї групи
віднесено професійні футбольні
клуби
«Десна»
(Чернігів)
і
«Маріуполь» (Маріуполь).
За
футбольний клуб «Десна» (Чернігів)
у сезоні 2021-2022 рр. заявлений
один футболіст-мігрант, який є
спортсменом-початківцем і немає
поточної трансферної вартості.
Інші
спортсмени
є
кваліфікованими
футболістами:
загальна трансферна вартість складає
8 050 000 Євро, що є шостим
показником у рейтингу загальної
вартості вітчизняних футболістів у
футбольних кубах УПЛ.
У
заявочному
листі
футбольного клубу «Маріуполь»
(Маріуполь) сезону 2021-2022 рр.
футболісти-мігранти взагалі відсутні,
при цьому загальна трансферна
вартість футболістів 5 680 000 Євро,
що є сьомим показником у рейтингу
вартості футболістів. Показники цих
футбольних клубів не вкладаються у
загальну тенденцію, тому вони
виведені в окрему групу (інші
команди).
Кількісний діапазон показників
заявлених футболістів в УПЛ сезону
2021-2022
рр.
складає
43-58
спортсменів.
Найвищі
показники
зафіксовано у групи футбольних
клубів: «Рух» (Львів), «Львів»
(Львів),
«Шахтар»
(Донецьк),
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«Динамо»
(Київ),
«Маріуполь»
(Маріуполь)
і
«Металіст-1925»
(Харків) ‒ від 58 до 50 заявлених
спортсменів (заявка «А» і «Б»).
До групи команд, які є
аутсайдерами
за
кількісними
показниками заявлених спортсменів
віднесено такі: «Зоря» (Луганськ),
«Верес»
(Рівне),
«Інгулець»
(Петрово),
«Олександрія»
(Олександрія) ‒ від 43 до 45
заявлених футболістів за заявковими
листами «А» і «Б».
Також значущою є відсоткова
різниця
кількісних
показників
заявлених вітчизняних футболістів і
футболістів-мігрантів в УПЛ сезону
2021-2022 рр. За цим показником
визначено групу футбольних клубів,
які є лідерами в УПЛ: «Маріуполь»
(Маріуполь), «Десна» (Чернігів),
«Верес» (Рівне), «Чорноморець»
(Одеса). Діапазон значень складає:
від 91,66 до 100%.
На нашу думку, такий стан
речей свідчить про узагальнену
спрямованість системи багаторічної
підготовки в структурі конкретного
футбольного клубу, зокрема, на
орієнтацію на вихованців власних
дитячо-юнацьких футбольних шкіл,
Академій і максимальне залучення
до заявкових листів професійних
футбольних клубів вітчизняних
спортсменів, які є резидентами
України.
До найнижчих рівнів за цими
показниками віднесені такі команди
професійних футбольних клубів
УПЛ:
«Шахтар»
(Донецьк),
«Ворскла»
(Полтава),
«Зоря»
(Луганськ), «Колос» (Ковалівка).
Діапазон значень складає: від 47,16
до 65,96%.
Аналіз
фінансово-

економічного
забезпечення
спортивної діяльності професійних
футбольних клубів УПЛ у сезоні
2021-2022 рр. відповідно до їх
змагального
рейтингу
дозволяє
виокремити
показники
команд
«Десна» (Чернігів) і «Маріуполь»
(Маріуполь) ‒ 100%, при загальній
трансферній вартості футболістів
8 050 000 Євро і 5 680 000 Євро
відповідно.
Але враховуючи, що показники
міграційних процесів футболістів у
цих клубах, знаходяться, практично,
на мінімальному рівні, вважаємо за
доцільне не враховувати показники
цих професійних футбольних клубів
у систематизації та узагальненні
відповідних даних.
Зважаючи на це, найвищими
показниками різниці трансферної
вартості українських спортсменів і
футболістів-мігрантів
є
такі
професійні футбольні клуби УПЛ:
«Верес» (Рівне), «Металіст-1925»
(Харків), «Чорноморець» (Одеса),
«Інгулець» (Петрово), «Рух» (Львів),
при діапазоні даних від 71,18% до
91,16%.
Найнижчі
показники
зафіксовано у таких професійних
футбольних клубів УПЛ: «Ворскла»
(Полтава),
«Минай»
(Минай),
«Колос» (Ковалівка), при діапазоні
значень, від 20,86% до 25,12%.
Слід зауважити, що показники
різниці
трансферної
вартості
українських
спортсменів
і
футболістів-мігрантів
команд
«Шахтар»
(Донецьк)
і
«Чорноморець»
(Одеса)
мають
негативні значення ‒ трансферна
вартість футболістів-мігрантів є
вищою за аналогічні показники
українських футболістів.
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2. Аналіз трансферної вартості
вітчизняних
спортсменів
і
футболістів-мігрантів в заявкових
листах Української Прем’єр-Ліги
свідчить про відсутність прямих і
зворотних лінійних взаємозв’язків,
що дозволяє зробити припущення
про
наявність
складних
багаторівневих залежностей, які
потребують
обробки
більш
складними
математикостатистичними
методами
і
попереднього групування наявних
експериментальних даних.
Перспективи
подальших
досліджень ґрунтуються на вивченні
міграційних процесів у футболістів
на інших рівнях національних
змагань в Україні, зокрема, у
студентському та аматорському
футболі.

Висновки
1. Аналіз фінансової вартості
професійних футбольних клубів
Української
Прем’єр-Ліги
у
взаємозв’язку з показниками міграції
футболістів дозволяє констатувати,
що лідерами спортивного рейтингу є
найбільш
фінансово-спроможні
команди: «Шахтар» (Донецьк) і
«Динамо» (Київ), при загальній
трансферній вартості футболістів
179 700 000 Євро і 136 100 000 Євро
відповідно.
Усереднені показники вартості
одного
футболіста-мігранта
у
провідних професійних футбольних
клубах Української Прем’єр-Ліги
«Шахтар»
(Донецьк)
складає
8 800 000 Євро, «Динамо» (Київ) ‒
3 420 000 Євро.
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