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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Найбільш популярним глобальним спортом у світі

за кількістю відвідувачів та глядачів є футбол, оскільки

саме на футбол припадає 22 з 35 найбільших професіо(

нальних організованих спортивних змагань за кількістю

проданих квитків за 2014 р. [1, с. 113]. Ключовими еко(

номічними суб'єктами у футболі є професіональні фут(

больні клуби, завдяки наданню розважальних, реклам(

них та інших послуг, що створюють робочі місця та до(

дану вартість, сплачують податки, здійснюючи вплив на

економічний розвиток країни. При цьому важливу роль

у підвищенні їх конкурентоспроможності відіграють ліги

як регулятори і організатори змагань. Зростання впли(

ву ліг на діяльність футбольних клубів пояснюється не(

обхідністю оптимізації витрат на проведення матчів та

підвищенню частки доходів від їх трансляції в загальній

структурі доходів, що досягається шляхом консолідації

прав на трансляції всіх клубів та їх централізованого

продажу на національному та міжнародному ринках.
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Ця проблема набула особливої актуальності в ук(

раїнському чемпіонаті Прем'єр(лізі, формат якої ак(

тивно обговорювався представниками клубів, ліги,

телетрансляторами, федерацією футболу і був

змінений з метою підвищення інтересу до цього зма(

гання, що в свою чергу, як очікується, призведе до

підвищення рівня конкуренції в турнірі та дозволить

клубам підвищити рівень своєї конкурентоспромож(

ності в майбутньому. Конкурентоспроможність як

вітчизняних футбольних клубів, так і самої ліги на

міжнародних ринках поки залишається досить низь(

кою. Це пов'язано з несприятливим економічним се(

редовищем, в якому функціонують українські клу(

би, а також високою конкуренцією і домінуванням

топ(чемпіонатів Англії (Великобританії), Іспанії,

Німеччини,  Італії ,  які зосередили переважну

більшість найбагатших клубів та найкращих гравців.

В свою чергу високий рівень конкуренції між клуба(

ми на міжнародному ринку сприяє пошуку нових
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ринків збуту для реалізації медіа прав на трансляції

за межами національних ринків.

Розвиток футбольних ліг і укладання нових більш

вигідних угод щодо продажу прав на трансляції та за(

лучення спонсорів має стимулювати доходи ліг та їх пе(

рерозподіл між клубами. Враховуючи, що доходи від

продажу прав на трансляцію є одним із основних чин(

ників підвищення конкурентоспроможності клубів як на

вітчизняному, так і на зарубіжних ринках, необхідно

приділяти увагу аналізу впливу ліг на економічну конку(

ренцію між клубами та порівняльному аналізі доходів,

що генеруються лігами в Європі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження теоретичних та практичних факторів

впливу спортивних ліг на економічну конкуренцію між

клубами дістали значного розвитку в роботах іноземних

вчених: У. Ніла, Т. Хоена, С. Зиманскі, Р. Нола, Дж. Го(

дарда, У. Лаго, В. Андрефа, Б. Джерарда та інших. По(

дальшого дослідження потребує визначення факторів

забезпечення конкурентоспроможності футбольного

клубу за рахунок участі в організованих змаганнях ліг.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є дослідження детермінант впливу ліг

на забезпечення конкурентоспроможності професіо(

нальних футбольних клубів та порівняльний аналіз фут(

больних клубів та ліг за рівнем доходів від продажу прав

на трансляції.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Професійна діяльність командного спорту спрямо(

вана на забезпечення інтересу глядачів не тільки в ок(

ремому матчі, а і в чемпіонаті протягом всього сезону.

Хоча кожна професійна спортивна команда є само(

стійним суб'єктом господарювання, проте його

діяльність не мала би значного економічного ефекту в

разі відсутності організатора змагань, оскільки ліги да(

ють змогу підтримувати інтерес уболівальників до матчів

протягом усього сезону [2]. Переваги організованих

змагань полягають в тому, що ліги створюють можли(

вості продавати велику кількість ігор у чемпіонаті, що

призводить до суперництва протягом усьому сезону.

Оскільки завдання чемпіонату генерувати інтерес убо(

лівальників, матчі ліги сприяють більш ексклюзивному

висвітленню чемпіонату засобами масової інформації,

які тим самим організовують масове просування, нада(

ючи можливість командам координувати розклад, спи(

раючись на серії двосторонніх протистоянь [3].

Економічна і спортивна конкуренція в професіо(

нальному командному спорті є взаємозалежними. Чим

вища ймовірність виграшу в матчі однієї команди, тим

нижчий економічний стимул для того, щоб мати велику

перевагу в грі у порівнянні з іншими командами ліг і, як

наслідок, нижчий глядацький інтерес. Однією з основ(

них функцій спортивних ліг є запобігання монополії та

підтримання конкурентного балансу, який досягається

шляхом ряду обмежень на ринку футбольних гравців

таких, як гранична кількість гравців, яка може бути за(

явлена для участі у змаганні, обмеження сукупних ви(

трат одного клубу на оплату праці гравців та перероз(

поділу доходів від продажу прав на трансляцію чемпіо(

нату.

Характер впливу обмежень на команди залежить від

моделі спортивних ліг. Експерти виділяють дві основні

моделі спортивних ліг: північноамериканську та євро(

пейську, які мають ряд характеристик, що впливають на

конкуренцію між спортивними клубами (табл. 1).

Відмінності між північноамериканською моделлю і

європейською дають можливість констатувати, що фак(

тори забезпечення конкурентоспроможності для фут(

больних клубів будуть відрізнятися від клубів інших

видів спорту тим, що в клубному футболі існує пряма

залежність між спортивними виступами та економічни(

ми вигодами, наприклад, коли чемпіон отримує більшу

частку доходів від футбольних ліг, ніж інші клуби. В

північноамериканських змаганнях існує закрита систе(

ма спортивних ліг з тими ж самими командами, що зма(

гаються за першість в кожному сезоні, а доходи розпо(

Таблиця 1. Відмінності північноамериканської моделі спортивних ліг та європейської моделі
футбольних ліг

Джерело: розроблено автором на основі джерел [3] і [4].
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діляються рівномірно. Тому в Північній Америці фактич(

но ускладнений вихід на ринок нових спортивних клубів,

у той час як в Європі існує відкрита система переходу

футбольних клубів між дивізіонами за спортивним прин(

ципом.

Ринок гравців у Північній Америці надто зарегу(

льований з обмеженнями такими як драфт гравців, що

надає пріоритетне право останньому клубу в таблиці

брати нового гравця з найвищим рейтингом, а також

обмеженнями сукупних витрат клубу на оплату праці.

Окрім цього, в північноамериканських спортивних

лігах перерозподіл доходів може охоплювати не

тільки доходи від продажу прав на трансляцію, а й

частини доходів від продажу квитків, як це відбуваєть(

ся в лізі НФЛ (американський футбол). Такі обмежен(

ня застосовуються, щоб не дозволити якійсь команді

мати домінуюче положення у змаганнях за рахунок

свого економічного потенціалу. В той час як в Європі

такі види обмежень або повністю відсутні або менш

поширені. Купівля і продаж гравців відбувається на

ринкових умовах, тобто клуби домовляються щодо

суми компенсації шляхом переговорів. Футбольні клу(

би Європи мають можливість інвестувати у дитячі ака(

демії, готуючи професіоналів для свого клубу, які

можуть в майбутньому або стати гравцями основної

команди або бути проданими, що в свою чергу може

бути одним із факторів підвищення конкурентоспро(

можності клубу.

У північноамериканських лігах клуби, як правило,

належать лігами, які продають франшизу інвестору, при

цьому здійснюючи контроль за діяльністю клубу. В

європейській моделі футбольний клуб не може належа(

ти лігам, в результаті чого повний контроль над діяль(

ністю належить власникам та інвесторам і вихід на ринок

професіонального футболу можливий для будь(якого

клубу в разі отримання ліцензії або атестату під егідою

національної асоціації або федерації. Це дає можливість

припустити, що для футбольних клубів існує більше

інструментів для управління конкурентоспроможністю,

ніж для клубів інших видів спорту. Мета та обсяг впли(

ву, яких дотримуються в своїй діяльності футбольні ліги

різних країн можуть відрізнятися.

Наприклад, головна мета утворення Прем'єр(ліги

України — підвищення організаційних засад професі(

онального футболу та створення належних соціаль(

но(економічних умов для його подальшого розвитку на

основі поєднання та координації спортивної, госпо(

дарської та соціальної діяльності учасників [5]. Серед

основних завдань Прем'єр(ліги України можна виділи(

ти наступні:

— сприяти створенню конкурентного середовища

у змаганнях ПЛ на основі чесної спортивної боротьби

та підвищення якості гри;

— налагодити співпрацю з телекомпаніями щодо

створення сучасного конкурентоспроможного медіап(

родукту — якісних телетрансляцій матчів та навколо(

футбольних програм;

— налагодити координацію взаємодії ПЛ та її учас(

ників з рекламодавцями, рекламними та інформаційни(

ми агентствами, теле( і радіокомпаніями та забезпечи(

ти реалізацію комерційних та інших прав, переданих ПЛ

її учасниками.

Задоволення футбольними лігами колективних інте(

ресів всіх клубів перебуває в прямому конфлікті із за(

доволенням індивідуальних інтересів найбільш успіш(

них клубів щодо максимізації прибутку. Більш конку(

рентоспроможні клуби можуть залучити більш сильні(

ших гравців, які в свою чергу збільшують шанси на пе(

ремогу в лігах, а перемога в лігах створює можливості

для зростання доходів. Якщо конкурентоспроможність

футбольного клубу можна визначити як рівень компе(

тенції футбольного підприємства щодо ефективного

використання власних та залучених ресурсів у по(

рівнянні з іншими клубами для досягнення високих

спортивних результатів, то конкурентоспроможність

ліги полягає у здатності підтримувати конкурентний ба(

ланс між всіма клубами, щоб завоювати інтерес глядачів

не тільки на національному ринку, а й на міжнародно(

му, що проявляється у рівні доходів, які здатні генеру(

вати ліги.

Основними джерелами доходів професіональних

футбольних клубів є продаж прав на трансляції матчів,

квитків, а також спонсорство і реклама. Доходи, що ге(

неруються лігами охоплюють переважно продаж медіа

прав на трансляцію змагань, при чому їх продаж може

здійснюватися як ряду національних телетрансляторів,

так і ряду міжнародних. Велика частина доходів клуб(

ного футболу від трансляцій була отримана за рахунок

прав на телетрансляції внутрішніх матчів. Незважаючи

на те, що показники інтересу глядачів мають велике зна(

чення, доходи від продажу телевізійних прав в значній

мірі залежать від кон'юнктури місцевого телевізійного

ринку (наявність безкоштовних теле( та інтернет(транс(

ляцій і платного телебачення, число і рівень конкурую(

чих телетрансляторів).

Сукупний обсяг доходів всіх європейських фут(

больних клубів вищих дивізіонів від продажу прав на

трансляцію за 2014 фінансовий рік збільшився на 17%

в порівнянні з попереднім роком і склав 5,3 млрд євро,

що становить 34% сукупних доходів [1, с. 40]. Таке

зростання доходів відбулося переважно за рахунок ук(

ладених угод з телетрансляторами Прем'єр(лігою

Англії та вищим дивізіоном Німеччини ("Бундеслігою"),

що може свідчити про зростання глобального медіа

ринку.

У залежності від рівня розвитку футбольних ліг та

медіа ринку частка в структурі доходів футбольних

клубів, що генерується лігами в різних країнах варіюєть(

ся. В структурі доходів англійських футбольних клубів

в середньому доходи від продажу прав на трансляції

складають 49 %, італійських футбольних клубів — 51%,

турецьких футбольних клубів 45%, іспанських клубів

— 37%, французьких футбольних клубів — 34% [6].

Прем'єр(ліга Англії є найбільшою лігою за обсягом

доходів та з найбільшим рівнем конкуренції. Такий роз(

виток медіа ринку англійських клубів обумовлений най(

більшим рівнем доходів ліги від продажу прав на транс(

ляції та пропорційним їх розподілом між клубами за

спортивним принципом, відповідно до якого перший

клуб ліги отримує на 53 % більше, ніж останній, що сти(

мулює конкуренцію і максимізацію перемог кожного

клубу [7]. Прем'єр(ліга Англії уклала рекордну угоду

щодо продажу медіа прав на три наступні сезони в

розмірі 5,1 млрд фунтів стерлінгів, що значно підвищить
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конкурентоспроможність англійських футбольних

клубів в порівнянні з іншими європейськими клубами [8].

Для порівняння, доходи 14 українських футбольних

клубів від продажу прав на трансляції за 2014 рік сягну(

ли 6 млн євро, що складає лише 4% в структурі доходів

Прем'єр(ліги України, що свідчить про її нездатність

впливати на конкурентоспроможність українських

клубів [6]. Нерівномірність доходів футбольних клубів

від продажу прав на трансляції в різних країнах Європи

визначається різним рівнем дохідності суб'єктів націо(

нального медіа ринку. Рівень ефективності національ(

ного футбольного медіа ринку розраховує Європейсь(

кий союз футбольних асоціацій (УЄФА) шляхом по(

рівняльного аналізу показника валового доходу від

трансляцій в розрахунку на душу населення відповід(

ної країни. Для порівняння даний показник в Англії скла(

дає 35 євро, з тим же показником для вищих ліг в Східній

Європі в таких країнах, як Україна і Росія, де доходи

від продажу прав на телетрансляції складають менше

0,25 євро на душу населення [1, с. 43].

Такий низький рівень доходів українських клубів від

продажу прав на трансляції можна пояснити структур(

но неефективним футбольним ринком в Україні та низь(

кою міжнародною конкурентоспроможністю Прем'єр(

ліги України, а також відсутністю централізованого про(

дажу прав на трансляції. Проблема полягає в тому, що

не всі клуби Прем'єр(ліги України передали права сво(

го клубу на трансляції лізі з метою створення єдиного

телевізійного пулу та його централізованому продажу

на національному і міжнародному ринку.

На практиці кожен клуб України самостійно реалі(

зує права на трансляцію медіа групам на власний роз(

суд. На медіа ринку України лише дві групи транслю(

ють матчі українських клубів: ТОВ "Гравіс(Кіно" (теле(

канал "2+2"), та ТОВ "Медіа Група Україна" (телекана(

ли "Футбол 1" та "Футбол 2"), які конкурують між со(

бою за отримання права трансляції матчів певного клу(

бу, при цьому ведучи переговори на пряму з кожним

окремим клубом. Переваги централізованого колектив(

ного продажу прав на трансляцій показав досвід

Прем'єр(ліги Англії та Ліги Німеччини, до якого потрібно

прагнути Прем'єр(лізі України.

Індивідуальний продаж прав на трансляції здійсню(

вався клубами чемпіонату Іспанії, в результаті чого існу(

вали великі диспропорції в рівнях доходів найбільших

клубів ФК "Реал" Мадрид та ФК "Барселона" в по(

рівнянні з рештою клубів. Підписання королівського

декрету (Royal Decree Law 5/2015) від 30 квітня 2015 р.

щодо централізованого комерційного продажу прав у

професіональному футболі призвело до укладання кол(

лективної угоди Лігою Іспанії з телетрансляторами на 3

сезони, яка як очікується підвищить середні доходи

кожного клубу приблизно на 19 млн євро, а новий ме(

ханізм перерозподілу доходів дозволить скоротити роз(

рив у рівні доходів від трансляцій між першими і остан(

німи клубами в таблиці [9].

Оскільки структура європейського клубного футбо(

лу передбачає одночасну участь найкращих клубів у

національних і міжнародних змаганнях, то крім доходів

від трансляцій, що генеруються національною лігою,

клуби мають можливість отримувати доходи від орган(

ізатора європейського змагання, що передбачає призові

за перемогу в окремому матчі, вихід в наступний раунд

змагань, перемогу в турнірі тощо. Успішний виступ

клубів в Європейських клубних змаганнях, що прово(

дяться під егідою УЄФА дозволяє отримати додатко(

вий дохід, середня частка якого складає 8% в струк(

турі сукупних доходів всіх європейських клубів і 14% в

структурі клубів(учасників [1, c. 40].

Залежність між виступами футбольних клубів пев(

ної національної асоціації в єврозмаганнях та їх дохо(

дами від участі в них показує, що чим більше клубів пев(

ної країни успішно виступають у турнірах УЄФА, тим

вище місце в рейтингу займає асоціація і більше доходів

отримують її клуби (табл. 2).

На клубний рейтинг національної асоціації УЄФА

впливають результати виступів одночасно всіх клубів, у

той час як доходи, які отримують клуби залежать від їх

індивідуального виступу. Наприклад, Іспанія змогла очо(

лити рейтинг УЄФА за рахунок участі в фіналі найпрес(

тижнішого європейського клубного турніру Ліги Чемпі(

онів УЄФА 2013/14 двох іспанських клубів ФК "Реал"

Мадрид і ФК "Атлетико" Мадрид та перемозі в іншому

змаганні Ліга Європи УЄФА 2013/14 іспанського клу(

бу "Севілья", що призвело до найвищого рівня доходів

іспанських клубів від змагань УЄФА [11]. В результаті

успішного виступу ФК "Олімпіакос" (Греція) в Лізі Чем(

піонів УЄФА в сезоні 2013/14 клуб заробив 29 млн євро

із 37 млн євро, які припадають на долю 5 клубів Греції,

проте відсутність значного успіху в інших грецьких клу(

бах призвели до того, що Греція зайняла лише 15 місце

в рейтингу УЄФА.

  
   

    
  

 , 
   
    

   
   , 
   2014  

  
   

   
 2013/14 

1  214 1
2  175 2
3  160 3 
4  128 4
5  95 6
6   47 5
7  46 7
8  37 15
9  36 16
10  32 9

Таблиця 2. Залежність між доходами клубів від участі в змаганнях УЄФА та рейтингом УЄФА
національних асоціацій

Джерело: розроблено автором на основі джерел [1, с. 44] і [10].



81

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Для найсильніших команд національної першості є

економічний стимул ефективно конкурувати на євро(

пейському рівні, що позитивно впливає на їх конкурен(

тоспроможність на національному рівні. З одного боку,

подальше зростання диспропорцій у рівні доходів між

першими і останніми командами у внутрішній лізі може

зрештою загрожувати існуванню останніх та підвищити

шанси на потрапляння провідних команд до змагань на

європейському рівні. З іншого боку, вища конкуренція

у внутрішній лізі знижує міжнародну конкурентоспро(

можність клубів на європейській арені, зумовлюючи

клуби використовувати найкращих гравців у всіх клуб(

них змаганнях, що підвищує конкурентоспроможність

внутрішньої ліги внаслідок збільшення непередбачува(

ності перемоги в чемпіонаті.

Хоча Прем'єр(ліга Англії характеризується найбіль(

шими надходженнями від трансляторів, проте схема

перерозподілу доходів Прем'єр(ліги не дозволила най(

кращим англійським клубам очолити рейтинг клубів за

рівнем доходів від трансляцій (табл. 3).

Кращий англійський футбольний клуб у 2014 році

заробив в 1,3 рази більше середнього показника в

Прем'єр(лізі Англії, а доходи іспанських найбільших

клубів перевищили середній показник Ліги Іспанії в 3,8

рази. Чемпіон Італії ФК "Ювентус" заробив в 2,3 рази

більше показника середнього доходу від трансляцій в

чемпіонаті Італії.

Всі клуби Прем'єр(ліги Англії входять до рейтингу

25 клубів за рівнем доходів від продажу прав на транс(

ляції, що безперечно позитивно сприяє нарощенню

конкурентоспроможності англійських клубів. Якщо в

сезоні 2014/15 футбольний клуб "Лестер" в своєму

першому сезоні в Прем'єр(лізі Англії ледве не вилетів

в нижчий дивізіон, то після отримання доходів від

трансляцій, ефективно використавши свої фінансові

можливості, в сезоні 2015/16 став чемпіоном ліги. А

такий високий рівень конкуренції в лізі, значно підви(

щує інтерес глядачів з усього світу, що робить Прем'єр(

лігу Англії найбільш конкурентоспроможною лігою в

світі.

В Іспанії існування великих диспропорцій в доходах

від трансляцій найкращих і найгірших клубів, пов'язана

з децентралізованою реалізацією прав, що дозволило

ФК "Реал" Мадрид та ФК "Барселона" очолити рейтинг

клубів Європи за рівнем доходів від трансляцій. Почи(

наючи з сезону 2015/16, очікується скорочення цих

диспропорцій шляхом централізованого продажу

прав і більш рівномірного розподілу доходів, що доз(

волить підвищити конкурентоспроможність як Ліги

Іспанії, так і іспанських футбольних клубів.

ВИСНОВКИ ТА ПОДАЛЬШІ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Підсумовуючи дослідження в сфері економіки

спорту, можна зазначити, що матч, який відбувається

в рамках організованих змагань (турніру, кубку або

ліги), дозволяє підвищити ступінь протистояння і ба(

жання всіх учасників здобути перемогу. Економісти

відзначають, що визначальним чинником попиту на

матч є інтерес телеглядачів та відвідувачів, в основі

якого лежить невизначеність результату. А для підтри(

мання найвищого ступеню інтересу в лігах необхідне

перешкоджання монополії та підтримання конкурентно(

го балансу, який досягається шляхом ряду обмежень

на ринку праці таких, як гранична кількість гравців, яка

може бути заявлена для участі у змаганні та пропорцій(

ного перерозподілу доходів від продажу прав на транс(

ляцію чемпіонату на основі спортивних показників.

Рівень обмежень європейської моделі футбольних ліг є

більш ліберальним в порівнянні з північноамерикансь(

кою моделлю спортивних ліг, що створює більші мож(

ливості для футбольних клубів щодо управління конку(

рентоспроможністю.

Нарощення конкурентоспроможності клубів за ра(

хунок продажу прав на трансляцію залежить від рівня

дохідності суб'єктів медіа ринку в країні та конкуренції

на ньому, від популярності та інтересу до чемпіонату з

боку телеглядачів і відвідувачів. Найчастіше продаж

прав на трансляцію чемпіонату здійснюється лігами, а

отримані доходи розподіляються між клубами в залеж(

ності від зайнятого місця та інших факторів, таких як

телевізійний рейтинг, кількість переглядів тощо. Здат(

ність ліг впливати на конкурентоспроможність клубів

характеризується часткою доходів від трансляцій в

структурі сукупних доходів кожного окремого клубу.

Яскравим прикладом такого впливу є Прем'єр(ліга

Англії, яка є найбільшим чемпіонатом за обсягом до(

ходів від трансляцій, і за рахунок ефективної схеми роз(

поділу доходів їй вдається підтримувати високий рівень

конкуренції в чемпіонаті.

Вплив Прем'єр(ліги України на конкурентоспро(

можність клубів був досить низьким за результатами

2014 року, що підтверджується низькою часткою (4%)

доходів від продажу прав на трансляцію в структурі су(

купних доходів клубів. Зміна формату змагань та ско(

рочення кількості учасників не будуть мати ефекту на

рівень конкуренції в чемпіонаті без значних інвестицій,

які повинна залучити ліга від спонсорів, реклами, цент(

ралізованого продажу прав на трансляції та скороченні

диспропорцій в рівнях доходів перших і останніх клубів.

Ліга обмежується лише організацією змагань, не

здійснюючи суттєвий вплив на рівень конкуренції в чем(

піонаті і на підвищення доходів футбольних клубів Ук(

раїни.

Можна виділити наступні ключові причини низько(

го впливу Прем'єр(ліги України на конкурентоспро(

можність клубів:

  
  

,  
  

  
 
 

 
, % 

1 « »  ( )  142 26
2 « » ( ) 139 29 
3 «  » ( ) 122 29
4 « » ( ) 121 40
5 « » ( ) 119 31
6 «  » ( ) 116 22
7 « » ( ) 114 32 
8 « » ( )  107 50
9 « » ( ) 106 73
10 « » ( ) 101 36

Таблиця 3. Рейтинг футбольних клубів за рівнем
доходів від трансляцій за 2014 фінансовий рік

Джерело: [1, с. 42].
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1. Відсутність колективного централізованого про(

дажу прав на трансляції, що ефективно використовуєть(

ся в топ(чемпіонатах Європи, а в Іспанії навіть перехід

до колективного централізованого комерційного про(

дажу прав на трансляції у професіональному футболі

був встановлений на державному законодавчому рівні,

оскільки уряд зацікавлений у створенні сприятливих

умов для розвитку футбольної галузі. В Україні урядо(

ва підтримка професіонального футболу фактично

відсутня.

2. Низький розвиток медіа ринку України, про що

свідчить показник рівня доходів українських клубів від

трансляцій на душу населення (0,25 євро), що більш ніж

в 1000 разів менше, ніж в Англії. Зміна формату чемпіо(

нату, яка дозволила підвищити кількість рейтингових

матчів, не призвела до укладання вигіднішої угоди з те(

летрансляторами, в результаті чого для деяких клубів

вигідніше здійснювати продаж своїх медіа прав на пря(

му певному телетранслятору.

3. Конфлікт інтересів між двома телетранслятора(

ми, які конкурують між собою і домовляються з кож(

ним окремим клубом індивідуально, що перешкоджає

консолідації прав лігою та їх централізованому прода(

жу.

4. У цілому погіршення економічної ситуації в країні,

що призводить до зменшення інвестицій у неприбутко(

вий вид діяльності, яким наразі є український профе(

сіональний футбол.

Перспективи підвищення впливу Прем'єр(ліги Украї(

ни на конкурентоспроможність українських футбольних

клубів досить малі і стрімких позитивних змін в украї(

нському професіональному футболі не очікується до тих

пір, поки ліга не перейде до моделі централізованого

продажу прав на трансляцію на внутрішньому і міжна(

родному ринках та не зможе залучити інвесторів і спон(

сорів, які підвищать доходи клубів. У результаті чого

клуби будуть мати можливість залучити більш сильні(

ших гравців, що в свою чергу підвищить інтерес до чем(

піонату та конкурентоспроможність українських клубів.

Таким чином, можна вважати, що без розвинутого

внутрішнього чемпіонату і високої конкуренції в ньому,

клуби не можуть бути конкурентоспроможними на

міжнародній арені. На основі високого впливу націо(

нальних ліг в управлінні конкурентоспроможністю фут(

больного клубу можуть формуватися джерела конку(

рентних переваг, які базуються на вищому рівні доходів

від трансляцій в порівнянні з іншими лігами та ефектив(

ному використанні наявних та залучених ресурсів в умо(

вах конкурентного ринку.
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