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виненою економікою. Для покращення ситуації слід: змінити відношення до 
готівки зі сторони населення, зняти законодавчі обмеження на розрахунок 
готівкою, стандартизувати інструменти та процедури монетарної політики 
відповідно до передової практики розвинених країн, підтримувати реальний 
сектор економіки. 

 
Список використаних джерел:
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АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ ІГОР
В МОДЕЛЮВАННІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СПОРТИВНОГО КЛУБУ
 

станнім часом спорт став важливою галуззю економіки багатьох країн, 
зокрема й країни. До ці ї галузі залучені чималі матеріальні та інансові 
ресурси та велика кількість робочої сили. остійно удосконалюються й роз
робляються нові моделі управління спортом і його інансування. азом з тим 
тенденції стрімкої комерціалізації й про есіоналізації спорту, з одного боку, 
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Том 8
 
а також гостра конкуренція навколо бюджетних коштів  з іншого, свідчать про 
те, що спортивні керманичі мають навчитися самостійно одержувати прибуток 
з наявних у їх розпорядженні ресурсів. ому питання підпри мництва у с ері спорту 
мають перебувати у окусі уваги як дослідників, так і ункціонерів спорту .

 наш час спорт  одні ю з найпопулярніших областей інвестування. ін 
привабливий тим, що концентру  навколо себе велику аудиторію абсолютно 
різних верств населення. айчастіше інвесторів цікавлять в спорті великі вкла
дення, наприклад, продаж купівля команд і клубів. е пов язано з транс ерною 
політикою  одним з напрямків про есійної діяльності спортивних клубів, го
ловним чином, утбольних. ермін транс ер  походить від англійського сло
ва    переносити, переміщати. ін використову ться в туристичній, 
банківської, інноваційно економічної та спортивній с ерах діяльності. ранс
ерна політика утбольного клубу  це цілеспрямована діяльність клубу на 
утбольному ринку, спрямована на ормування складу гравців утбольного 

клубу  це область про есійної діяльності, яку здійснюють агенти, що представля
ють комерційні та правові інтереси утбольного клубу або окремого гравця . 
утбольні транс ери  це переходи гравців з одного утбольного клубу в інший 

за певну ціну, обумовлену в контракті між клубами . нвестиції, пов язані 
з транс ерною діяльністю, з часом можуть давати пристойні дивіденди, якщо 
побудувати систему, націлену на прибуток. акож існують варіанти щодо ство
рення або підтримки спортивних ліг, серій і одиничних заходів, їх розвитком 
і подальшою монетизаці ю.

сну  розділ математичної економіки, що пропону  методи розв язання 
кон ліктів між гравцями та пошук їх оптимальних стратегій. ін ма  назву 
еорія ігор  . еорія ігор досліджу  процеси ухвалення рішень у складних 

ситуаціях. Для визначення гри потрібно задати гравців хто власне буде ух
валювати рішення , описати їх можливі дії, визначити всі можливі наслідки дій 
гравців та задати для них так звану ункцію виграшу. ласне гра виника , коли 
виграші одного гравця залежать від дій інших .

роаналізу мо, чи можливе застосовування теорії ігор в моделюванні еконо
мічної діяльності спортивного клубу на прикладі його транс ерної діяльності.

о перше, можна виділити два основні види ігор:
. ра, що відбува ться між двома командами за певного гравця. 
. ра, що розгляда ться зі сторони гравця, як оптимальний вибір між 
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двома командами. 
ерший вид гри поляга  в тому, що під гравцями будемо розуміти дві 

команди, одна з яких прагне здійснити транс ер за максимальною ціною, 
а інша прагне здійснити цей транс ер з якомога низькою ціною. ри цьому не 
буде враховуватись думка особи транс еру. играшем обох команд буде 
договірна ціна транс еру, на яку будуть згодні обидва гравці. 

Другий вид гри поляга  в тому, що гравці дві команди  будуть прагнути 
купити особу транс еру, пропонуючи їй різні варіанти контракту.  свою чергу 
особа буде розглядати ці пропозиції і сама вирішувати на основі власних 
вподобань, до якої команди він при дна ться. играшем в цій грі для особи 
транс еру будуть оптимальні умови контракту, для гравця команди   
придбання особи, програшем для другого гравця другої команди  буде втрата 
купівлі транс еру.

а основі проведеного аналізу можна дійти висновку, що теорію ігор до
цільно використовувати в моделюванні економічної діяльності спортивного 
клубу, адже завжди існують зацікавлені сторони, що мають свої інтереси і праг
нуть збільшити прибутки.

писок використаних джерел:
. собливості підпри мницької діяльності у с ері спорту лектронний ресурс .  ежим 
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: .
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: . . . . .  
. итро анов .  .  ранс ерная деятельность утбольного клуба:  оп т социологи

ческого анализа  . . итро анов  естник . – .  п.  . 
. еорія ігор: дилема ув язненого, стратегія мстивого зяблика та ре орми лектронний 

ресурс .  ежим доступу : : .
 

. утбольн е транс ер  лектронний ресурс .  ежим доступу : 
: . . утбольн е транс ер  

 
 
 
 
 
 


