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ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІГРАЦІЇ
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Анотація
Актуальність. Сучасний футбол характеризується тенденціями до
збільшення показників міграції та трансферної активності в провідних
європейських футбольних лігах і зниженням кількісних показників наявності
вихованців власних дитячо-юнацьких академій провідних футбольних клубів
Європейських чемпіонатів за період 2009‒2019 рр.
Мета дослідження — дослідити і визначити рівень фінансового
забезпечення процесів міграції кваліфікованих футболістів у провідних
європейських клубах на основі їхньої трансферної діяльності (за даними
відкритих джерел інформації).
Матеріал і методи: аналіз та узагальнення даних науково-методичних
літературних джерел мережі Інтернет, педагогічні спостереження, контент-аналіз
матеріалів офіційних сайтів футбольних клубів, UEFA та FIFA, методи
математичної статистики.
Результати. У «TOP-20» рейтингу провідних європейських футбольних
клубів станом на кінець 2019 року за показниками загальної суми трансферних
витрат, які детермінують показники міграції кваліфікованих футболістів, наявний
наступний розподіл: Barclays Premier League (Велика Британія) — 8 футбольних
клубів (40%) із трансферними витратами 4726 млн € (43,40%); Liga de Futbol
Profesional, Primera Division (Іспанія) — 4 футбольних клуби (20%) із трансферними
витратами 2415 млн € (22,17%); Lega Nazionale Professionisti Serie A TIM (Італія) —
4 футбольних клуби (20%) із трансферними витратами 1816 млн € (16,67%); Le
championnat de France de football (Франція) — 2 футбольних клуби (10%) із
трансферними витратами 1261 млн € (11,58%); Fußball-Bundesliga (Німеччина) — 2
футбольних клуби (10%) із трансферними витратах 673 млн € (6,18%).
Висновки. Аналіз структури прибутків «TOP-20» рейтингу провідних
європейських клубів свідчить, що усереднені показники становлять: орієнтовно
44% — продаж прав на телетрансляцію змагань, орієнтовно 40% — рекламні
прибутки і близько 16% становить частка прибутків із реалізації квитків і
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абонементів. Показники фінансової активності провідних європейських
футбольних клубів є предметом моніторингу програм UEFA та FIFA на предмет
відповідності вимогам і критеріям фінансового Fair Play.
Ключові слова: міграція, футбол, рейтинг, трансфер, прибуток, витрати,
клуб, капіталізація.
INDICATORS OF FINANCIAL SUPPORT FOR FOOTBALL PLAYERS’
MIGRATION IN LEADING EUROPEAN LEAGUES
Sobol Eduard1, Svatyev Andrii1, Doroshenko Eduard2
1
Zaporizhia National University, Zaporizhzhia, Ukraine
2
Zaporizhia State Medical University, Zaporizhzhia, Ukraine
Abstract
Introduction. Modern football is characterized by increasing trends in migration
and transfer activity in the leading European football leagues and a decrease in the
number of students of their own children's and youth academies of the leading football
clubs of the European Championships for the period 2009-2019.
The aim of the study is to investigate and determine the level of financial support
for the migration of qualified players in leading European clubs on the basis of their
transfer activities (according to open sources).
Material and methods: analysis and generalization of data of scientific and
methodical literature sources and the Internet, pedagogical observations, content
analysis of materials of official websites of football clubs, UEFA and FIFA, methods
of mathematical statistics.
Results. In the «TOP-20» ranking of leading European football clubs at the end of
2019 in terms of total transfer costs, which determine the migration of qualified
players, there is the following distribution: «Barclays Premier League» (England) – 8
football clubs (40%) with transfer costs € 4,726 million (43,40%); «Liga de Futbol
Profesional, Primera Division» (Spain) – 4 football clubs (20%) with transfer costs of
2415 million € (22,17%); «Lega Nazionale Professionisti Serie A TIM» (Italy) – 4
football clubs (20%) with transfer costs of € 1,816 million (16,67%); «Le championnat
de France de football» (France) – 2 football clubs (10%) with transfer costs of 1261
million € (11,58%); «Fußball-Bundesliga» (Germany) – 2 football clubs (10%) with a
transfer cost of € 673 million (6,18%).
Conclusions. Analysis of the structure of profits «TOP-20» ranking of leading
European clubs, shows that the average is: about 44% – the sale of rights to telecast
competitions, about 40% – advertising revenue and about 16% is the share of revenue
from tickets and season tickets. Indicators of financial activity of leading European
football clubs are monitored by UEFA and FIFA programs for compliance with the
requirements and criteria of financial «Fair Play».
Key words: migration, football, rating, transfer, profit, expenses, club,
capitalization.
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Вступ.
Сучасні
проблеми
розвитку світового футболу істотно
детерміновані впливом чинників
глобалізації на розвиток спорту
вищих досягнень — міграцією
футболістів і тренерів, прискореною
інформатизацією
суспільства,
професіоналізацією
спортсменів,
тренерів
і
комерціалізацією
офіційних міжнародних змагань,
підвищенням
рівня
соціалізації
провідних футболістів, тренерів,
політичним впливом національних і
міжнародних
інституцій
на
організацію та проведення змагань
[1, 3, 6, 7].
У цих умовах актуальними і
своєчасними є питання не лише про
вдосконалення
та
корекції
тренувального процесу з урахуванням
чинників міграції футболістів, а й і
визначення основних тенденцій та
шляхів його загального розвитку під
впливом
глобальних
чинників,
зокрема фінансового забезпечення
міграції спортсменів і їх відповідність
критеріям фінансового Fair Play, який
задекларовано FIFA та UEFA як
одного з провідних чинників розвитку
сучасного футболу [5, 9, 12].
Цей науковий напрям є відносно
новим для досліджень у галузі
спортивної науки, хоча й отримав
певне поширення у наукових
розробках щодо шляхів розвитку
командних
спортивних
ігор,
вдосконалення
інтегральної
підготовленості гравців і підвищення
професійної майстерності спортивних
менеджерів і тренерів [2, 6, 18].
Дослідники наголошують, що
значущість
іноземних
гравців
(«легіонерів»)
у
провідних
футбольних командах європейських

футбольних ліг стає дедалі вищою.
Відсоткове
значення
кількості
хвилин, які проведені футболістами«легіонерами», становить 64,7% — у
«Прем’єр-лізі» (Велика Британія),
61% — у «Серії А» (Італія), 51,5% —
у «Бундеслізі» (Німеччина), 39% — у
«Ла Лізі» (Іспанія) та 37,3% — у «Лізі
1» (Франція) [15].
Щодо
цієї
проблематики,
проаналізовано взаємозв’язок між
міграцією гравців і щорічним
рейтингом національних команд
кожної країни згідно зі світовим
футбольним
рейтингом
(World
Football Elo Rating) [20].
Дослідження, що опубліковане в
журналі Frontiers in Psychology в 2019
р., базувалося на щорічному аналізі
243 країн за період з 1994 по 2018 рр.
[16].
Показники
міграційних
процесів фіксували на підставі
аналітичних даних кількості гравців«легіонерів» із кожної країни, які
виступали на змаганнях «великої
п’ятірки»: «Прем’єр-ліга» (Велика
Британія), «Серія А» (Італія),
«Бундесліга» (Німеччина), «Ла Ліга»
(Іспанія) та «Ліга 1» (Франція).
Результати експериментальних
досліджень дали змогу констатувати,
що високі показники національної
збірної у чемпіонаті Європи або світу
є рушійним чинником міграційних
процесів і змушують значну кількість
гравців із цієї країни негайно
переїхати до інших змагань із вищим
футбольним рівнем національної
ліги.
Провідні футболісти достатньо
швидко підписують контракти з
найбільш заможними європейськими
найкращими клубами. Однак вплив
міграційних процесів, який частково
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характеризує
спортивну
майстерність
гравців-членів
національних збірних, що емігрували
до інших національних чемпіонатів,
не має високих показників.
Позитивний
вплив
результативності
гравців«легіонерів» на позиції національної
збірної у світовому футбольному
рейтингу (World Football Elo Rating)
підсумовується протягом чотири
років після міграції до чемпіонату
іншої країни.
Отже, розвиток футболу та
пов’язані з ним явища глобалізації
суттєво
прогресують.
Наразі
міграційні процеси є провідним
чинником і рушійним фактором
щодо подальшого розвитку футболу.
Наукові дані свідчать, що
наявність гравців, які проходять
спортивну підготовку у структурі
«власних»
футбольних
клубів
(футбольні школи, академії), стає
менш значущою [14, 17].
Проблемними питаннями у
процесі комплектації футбольних
команд залишається оптимальне
поєднання обох варіантів розвитку
футболу: підтримка багаторічної
підготовки кваліфікованих гравців у
структурі «власного» футбольного
клубу і якісна робота селекційного
підрозділу щодо підсилення команди
футболістами з інших клубів і
професійних футбольних ліг —
«легіонерів» [4, 10, 11, 13].
Нині
остаточно
не
дослідженими залишаються питання
фінансового забезпечення процесів
міграції
та
їхній
вплив
на
функціонування системи управління
багаторічною
підготовкою
футболістів різних вікових груп і

кваліфікаційних категорій.
На
подальше
дослідження
чекають
питання
міграції
перспективних футболістів віком 13‒
17 років, що також свідчить про
актуальність і своєчасність питань
фінансового
забезпечення
міграційних процесів у світовому та
європейському футболі.
Мета дослідження — дослідити
і визначити рівень фінансового
забезпечення
процесів
міграції
кваліфікованих
футболістів
у
провідних європейських клубах на
основі їх трансферної діяльності (за
даними
відкритих
джерел
інформації).
Матеріал
та
методи
дослідження.
Контингент: футболісти, які
офіційно заявлені у змаганнях
«Прем’єр-ліги» (Велика Британія),
«Серії А» (Італія), «Бундесліги»
(Німеччина), «Ла Ліги» (Іспанія),
«Ліги 1» (Франція), «Прем’єр-ліги»
(Португалія)
і
«Ередівізі»
(Нідерланди) за період 2009‒2020 рр.
Методи дослідження: аналіз та
узагальнення
даних
науковометодичних літературних джерел
мережі
Інтернет,
педагогічні
спостереження,
контент-аналіз
матеріалів
офіційних
сайтів
футбольних клубів, UEFA та FIFA,
методи математичної статистики.
Організація
дослідження:
узагальнено та систематизовано
науковий матеріал із проблемних
питань фінансового забезпечення
міграції кваліфікованих футболістів
на матеріалі трансферної діяльності
провідних європейських футбольних
клубів. За даними із відкритих
джерел
інформації
визначено
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фінансові показники діяльності
провідних європейських футбольних
клубів, фінансові показники їхньої
трансферної діяльності, провідні
напрями
фінансової
діяльності
футбольних клубів.
Результати дослідження та
обговорення. Вплив глобальних
чинників на розвиток сучасного
футболу — це процес, який
зумовлений істотним підвищенням
показників
сумарної
вартості
міжнародних
і
національних
трансферів спортсменів, орендних
відносин футболістів, тренерів і
реалізації супутніх проектів (продаж
спортивних товарів і послуг,
міждержавних інвестицій, наукової
та методичної інформації тощо),
контрактів на право телетрансляцій
матчів провідних європейських
чемпіонатів.
Показники міграційних процесів
у європейському футболі істотно
зросли за останні десять років,
оскільки
ліміт
на
наявність
іноземних гравців («легіонерів») у

заявці
команди
у
провідних
європейських лігах часто відсутній
або мінімальний.
Провідні європейські футбольні
клуби
спрямовують
фінансову
діяльність з урахуванням чинників
розвитку
підприємницької
активності та фінансового Fair Play,
який впроваджений UEFA та FIFA як
один з пріоритетних напрямів
розвитку футболу.
За
даними
європейської
футбольної обсерваторії (CIES), яка є
дослідницьким
підрозділом
міжнародного Центру вивчення
спорту (м. Невшатель, Швейцарія),
відсоток іноземних гравців у
провідних європейських лігах за
період 2009‒2019 рр. зріс до 41,8% у
2019 році (у 2009 році — 34,7%).
Показники гравців, які пройшли
багаторічну підготовку в структурі
футбольного клубу (у дитячоюнацькому футбольному закладі),
знизились за цей же період: у 2009
році — 23,2%, а в 2019 році — 17,2%
(рис. 1).

Рисунок 1. Динаміка процесів міграції та підготовки футболістів
у структурі футбольних клубів у період 2009-2019 рр.
(на матеріалах європейських футбольних ліг) [16]:
- показник міграції футболістів;
- показник підготовки футболістів у структурі футбольних клубів.
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Наведені дані свідчать, що тренд
показників міграції протягом періоду
2009‒2019 рр. є таким, що постійно
зростає. Виняток становлять періоди
2010‒2011 рр. і 2013‒2014 рр., але з
мінімальними значеннями відхилень
(0,1 %). За цей самий період
показники
підготовки
кваліфікованих
футболістів
у
структурі
футбольного
клубу
постійно
знижувались,
окрім
періодів 2012‒2013 рр. (21,7 % і

21,7%) і 2018‒2019 рр. (0,2 %), також
із
мінімальними
значеннями
відхилень.
Трансферна
діяльність
футбольних клубів потребує значних
фінансових інвестицій від власників
(ради директорів) і відповідної
спрямованості
на
отримання
прибутків, що визначено у критеріях
фінансового Fair Play згідно вимог
UEFA та FIFA (табл. 1).

Таблиця 1
Показники трансферної активності «TOP-20» рейтингу європейських
футбольних клубів у сезоні 2019‒2020 рр., n=20
(за даними www.uefa.com [19])
№

Клуб

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Chelsea FC
Manchester City FC
Juventus FC
Tottenham Hotspur FC
Leeds United FC
Sport Lisboa e Benfica
Internazionale FC
Aston Villa FC
Parma Calcio 1913
Arsenal FC
Manchester United FC
Wolverhampton FC
Club Atlеtico de Madrid
Liverpool City FC
Everton FC
S.S.C. Napoli
Stade Rennais FC
Sevilla FC S.A.D.
Sheffield United FC
Football Club Ajax
Середнє значення:

Трансфери футболістів
Баланс,
витрати, гравець, прибуток, гравець,
€
€
n
€
n
247,20 млн
42
57,30 млн
26
-189,90 млн
171,80 млн
38
61,65 млн
26
61,65 млн
128,20 млн
25
46,50 млн
21
-81,70 млн
110,50 млн
18
13,30 млн
13
-97,20 млн
106,78 млн
19
‒
17
-106,78 млн
105,00 млн
40
76,92 млн
22
-28,08 млн
100,00 млн
67
82,55 млн
41
-17,45 млн
98,15 млн
15
2,77 млн
17
-95,38 млн
95,79 млн
76
4,30 млн
57
-91,49 млн
84,00 млн
21
18,65 млн
19
-65,35 млн
83,50 млн
16
18,40 млн
12
-65,10 млн
82,80 млн
26
79,20 млн
25
-3,60 млн
82,00 млн
28
73,30 млн
19
-8,70 млн
81,37 млн
22
43,20 млн
15
-38,17 млн
74,87 млн
22
4,43 млн
21
-70,45 млн
73,50 млн
54
111,69 млн
38
38,19 млн
71,00 млн
23
50,38 млн
22
-20,62 млн
70,00 млн
31
19,50 млн
19
-50,50 млн
62,70 млн
17
‒
18
-62,70 млн
62,50 млн
17
101,00 млн
15
38,50 млн
95,583 млн
30,85
43,252 млн 23,115 -57,19 млн

За даними табл. 1 констатуємо,
що у «TOP-20» рейтингу провідних
європейських футбольних клубів
станом на кінець 2020 року за
показниками трансферної активності
щодо
придбання
і
продажу

футболістів 11 футбольних клубів
(55%)
представляють
Barclays
Premier League (Велика Британія); 4
футбольні клуби (20%) — Lega
Nazionale Professionisti Serie A TIM
(Італія); 2 футбольні клуби (10%) —
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Liga de Fútbol Profesional, Primera
División (Іспанія); по 1 футбольному
клубу (5%) — Le championnat de
France de football (Франція); Primeira
Liga (Португалія) і Eredivisie
(Нідерланди).
Водночас
за
показниками
балансу (витрати ‒ прибуток)
трансферної
активності
наявні
наступні показники:
‒ Barclays Premier League (Велика
Британія) має показники -637,6 млн €
(середній показник балансу -57,96 млн €);
‒ Lega Nazionale Professionisti Serie A
TIM (Італія): -152,45 млн € (середній
показник балансу -38,11 млн €);
‒ Liga de Futbol Profesional, Primera

Division (Іспанія): -59,2 млн € (середній
показник балансу -29,6 млн €);
‒ Le championnat de France de football
(Франція): -20,62 млн € (середній
показник балансу -20,62 млн €);
‒ Primeira Liga (Португалія): -28,08
млн € (середній показник балансу
28,08 млн €);
‒ Eredivisie (Нідерланди): 38,5 млн €
(середній показник балансу 38,5 млн €).
Показники сумарних витрат на
фінансове забезпечення міграційних
процесів за період 2010‒2019 рр.
«TOP-20» рейтингу європейських
футбольних клубів і показники
сумарного рейтингу клубів UEFA
висвітлено в табл. 2.
Таблиця 2
Сумарні витрати і змагальний рейтинг за даними «TOP-20» рейтингу
європейських футбольних клубів у сезонах 2010‒2019 рр., n=20
(за даними www.uefa.com [19])

№

Футбольний клуб

1
Manchester City FC
2
Paris Saint-Germain
3
Real Madrid CF
4
Manchester United FC
5
Juventus FC
6
FC Barcelona
7
Liverpool City FC
8
Chelsea FC
9 Club Atlеtico de Madrid
10 Arsenal FC
11 Everton FC
12 Tottenham Hotspur FC
13 Milan FC
14 Internazionale FC
15 Bayern Munich
16 AS Monaco FC
17 S.S.C. Napoli
18 Borussia Dortmund
19 Leicester City FC
20 Valencia CF
Всього:

Трансферні витрати,
€
1014 млн
913 млн
902 млн
751 млн
719 млн
697 млн
639 млн
561 млн
550 млн
498 млн
486 млн
465 млн
408 млн
364 млн
352 млн
348 млн
325 млн
321 млн
312 млн
266 млн
10891 млн (сер. показн. –
544,55 млн)

Рейтинг клубів UEFA*,
у.о. (місце)
112,00 (6)
108,00 (7)
119,00 (3)
100,00 (8)
118,00 (4)
121,00 (2)
97,00 (9)
86,00 (13-14)
115,00 (5)
91,00 (11)
3,00 (83)
86,00 (13-14)
30,00 (54)
53,00 (25)
129,00 (1)
36,00 (40)
74,00 (20)
88,00 (12)
32,00 (51)
40,00 (37)
1638 млн (сер. показн. – 81,90;
(405 – 20,25)

Примітка. *За період 2016‒2017 рр., 2017‒2018 рр., 2018‒2019 рр., 2019‒
2020 рр. і 2020‒2021 рр.
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За даними табл. 2 констатуємо,
що у «TOP-20» рейтингу провідних
європейських футбольних клубів
станом на кінець 2019 року за
показниками
загальної
суми
трансферних
витрат,
які
детермінують показники міграції
кваліфікованих футболістів наявний
наступний розподіл:
‒ Barclays Premier League (Велика
Британія) — 8 футбольних клубів (40%)
мають загальну суму трансферних
витрат 4726 млн € (43,40%);
‒ Liga de Futbol Profesional, Primera
Division (Іспанія) — 4 футбольних клуби
(20%) мають загальну суму трансферних
витрат 2415 млн € (22,17%);
‒ Lega Nazionale Professionisti Serie A
TIM (Італія) — 4 футбольних клуби
(20%) мають загальну суму трансферних
витрат 1816 млн € (16,67%);
‒ Le championnat de France de football

(Франція) — 2 футбольних клуби (10%)
мають загальну суму трансферних
витрат 1261 млн € (11,58%);
‒ Fußball-Bundesliga (Німеччина) —
2 футбольних клуби (10%) мають
загальну суму трансферних витрат
673 млн € (6,18%);
За останні роки зусилля UEFA
[19] та FIFA [20] щодо дотримання
футбольними клубами критеріїв,
вимог і норм фінансового Fair Play
знайшли своє відображення у
фінансовій діяльності провідних
європейських футбольних клубів і в
стані їх загальної капіталізації.
У табл. 3 наведено показники
«TOP-15»
рейтингу
провідних
європейських футбольних клубів
(Deloitte Football Money League 2020
[20]) щодо отримання прибутків за
показниками сезону 2018‒2019 рр. і
стану їх загальної капіталізації.

Таблиця 3
Прибутки і стан загальної капіталізації «TOP-15» рейтингу європейських
футбольних клубів у сезоні 2018‒2019 рр., n=15
(за даними Deloitte Football Money League 2020 [21])
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Клуб
FC Barcelona
Real Madrid CF
Manchester United FC
Bayern Munich
Paris Saint-Germain
Manchester City FC
Liverpool City FC
Tottenham Hotspur FC
Chelsea FC
Juventus FC
Arsenal FC
Borussia Dortmund
Atlеtico de Madrid
Internazionale FC
Schalke 04
Всього:
Середнє значення:

Прибутки,
€
840,8 млн
757,3 млн
711,5 млн
660,1 млн
635,9 млн
610,6 млн
604,7 млн
521,1 млн
513,1 млн
459,7 млн
445,6 млн
377,1 млн
367,6 млн
364,6 млн
324,8 млн
8194,6 млн
546,3 млн

Загальна капіталізація,
€
3,193 млрд
3,478 млрд
3,342 млрд
2,878 млрд
1,911 млрд
2,606 млрд
2,658 млрд
2,067 млрд
2,218 млрд
1,735 млрд
1,852 млрд
0,615 млрд
1,197 млрд
0,983 млрд
0,814 млрд
31,55 млрд
2,103 млрд
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Співвідношення
(рейтинг), у.о.
0,26 (6-7)
0,22 (14)
0,21 (15)
0,23 (10-13)
0,33 (4)
0,23 (10-13)
0,23 (10-13)
0,25 (8)
0,23 (10-13)
0,26 (6-7)
0,24 (9)
0,61 (1)
0,31 (5)
0,37 (3)
0,40 (2)
4,38
0,29

Представництво
провідних
європейських відобразилося у «TOP15»
рейтингу
європейських
футбольних клубів станом на кінець
2020
року
за
абсолютними
показниками прибутків і загальної
капіталізації має наступний вигляд:
‒ Barclays Premier League (Велика
Британія) — 6 футбольних клубів
(40%) мають загальні показники
прибутків 3406,6 млрд € (41,57%) із
узагальненою капіталізацією 14746
млрд € (46,74%);
‒ Liga de Futbol Profesional, Primera
Division (Іспанія) — 3 футбольних
клуби (20%) мають загальний
показник прибутків 1965,7 млрд €
(23,99%)
із
узагальненою
капіталізацією 7,868 млрд € (24,94%);
‒ Fußball-Bundesliga (Німеччина) —
3 футбольних клуби (20%) мають
загальний показник прибутків 1362,1
млрд € (16,62%) із узагальненою
капіталізацією 4,307 млрд € (13,65%);
‒ Lega Nazionale Professionisti Serie
A TIM (Італія) — 2 футбольних клуби
(13,33 %) мають загальний показник
прибутків 824,1 млн € (10,06%) із
узагальненою капіталізацією 2,718
млрд € (8,61%);
‒ Le championnat de France de football
(Франція) — 1 футбольний клуб (6,67 %)
має загальний показник прибутків 824,1
млн € (7,76%) із узагальненою
капіталізацією 1,911 млрд € (6,06%).
Висновки:
1. Аналіз та узагальнення даних
науково-методичних
літературних
джерел, мережі Інтернет і контентаналіз матеріалів офіційних сайтів
UEFA та FIFA дозволяє констатувати,
що за період 2009‒2019 рр. наявна
тенденція до збільшення показників
міграції та трансферної активності у

провідних європейських футбольних
лігах: Barclays Premier League (Велика
Британія), Liga de Futbol Profesional,
Primera Division (Іспанія), FußballBundesliga (Німеччина), Lega Nazionale
Professionisti Serie A TIM» (Італія), Le
championnat de France de football
(Франція). До того ж, наявна тенденція
до зниження кількісних показників
наявності вихованців власних дитячоюнацьких
академій
провідних
футбольних клубів Європейських
чемпіонатів за цей же період.
2. Аналіз структури прибутків
«TOP-20»
рейтингу
провідних
європейських клубів, свідчить що
усереднені показники становлять:
близько 44% — продаж прав на
телетрансляцію змагань, близько
40% — рекламні прибутки і близько
16% становить частка прибутків з
реалізації квитків і абонементів.
3. Прибуткова частина провідних
європейських футбольних клубів
переважно складається з фінансових
показників контрактів за право
телевізійних трансляцій, продажу
абонементів, квитків і супутніх
товарів, а також, з преміальних
коштів, які зароблені в змаганнях
«Ліги чемпіонів» і «Ліги Європи»
UEFA.
Фінансова
діяльність
провідних європейських футбольних
клубів є предметом постійного
моніторингу програм UEFA та FIFA
на предмет відповідності вимогам і
критеріям фінансового Fair Play.
Перспективи
подальших
досліджень
ґрунтуються
на
деталізованому вивченні міграції
молодих спортсменів на рівні
змагань
дитячо-юнацьких
національних ліг, зокрема дитячоюнацької футбольної ліги України.
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