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Annotation
The sphere of professional sports today is striking by the size of its revenues. In recent years there has been a 

tendency towards a significant increase in their level in various kinds of professional sports. In particular, according 
to statistics, the largest revenues belong to the North American leagues. Therefore, it is interesting to find out the 
size of these revenues in the leading North American professional sports organizations (NFL, MLB, NBA and NHL) 
today. Purpose: to establish the level of leading professional sports organizations revenues in North America in the 
season of 2017-2018. Methods of research: analysis and generalization of literature and Internet data, comparative 
method. Results. Today's professional sport is characterized by billions dollars of revenues. The organization, 
which in 2017/18 generated the largest revenues, was the NFL. The size of it revenues exceeded 13 billion dollars. 
Somewhat lower wealth during this period managed to accumulate MLB. The league earns about $ 10 billion dollars 
in last season. The third place in the rating of most of the highest-income sports organizations was belonged to NBA. 
The Association's total revenue from various sources amounted to 7,4 billion dollars. The NHL, in its turn, earned 
4.43 billion dollars in 2017/18 season. Each of these organizations managed to substantially increase their revenues 
(from 7 to 25%) compared to revenues of the previous season. Accordingly, during the study season, the value of 
franchises NFL, MLB, NBA and NHL also increased. All this suggests about significant increase of professional 
sports popularity as a large-scale social phenomenon in the North American continent, in particular in the world as a 
whole. Conclusions. Estimating of professional sports revenues in the 2017/18 years season on the North American 
continent suggests that today's scope includes organizations that are billionaires in fact. In addition, according to 
experts' records, the growth of economic indicators of these organizations is still ahead.

Key words: professional sport, revenue, value, franchise.

Анотація
Сфера професійного спорту сьогодні вражає величиною своїх доходів. В останні роки спостерігається 

тенденція до суттєвого зростання їх рівня у різних видах професійного спорту. Зокрема, згідно статистич-
них даних, найбільші доходів все ж належать північно-американським лігам. Тому цікавим питанням є ви-
явлення розмірів цих доходів у провідних північно-американських організацій професійного спорту (NFL, 
MLB, NBA та NHL) сьогодні. Мета: встановити рівень доходів провідних організацій професійного спорту 
в Північній Америці за сезон 2017/2018 років. Методи дослідження: аналіз та узагальнення даних літерату-
ри та Інтернет-мережі, метод порівняння. Результати. Сучасний професійний спорт характеризується сьо-
годні мільярдними доходами. Організацією, яка у 2017/18 роках згенерувала найбільший з них, була NFL. 
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Вступ. Сфери сучасного су-
спільства функціонують у бага-
тьох аспектах, орієнтуючись на 
закони економіки. Різноманітні 
організації прагнуть отримувати 
якомога вищі прибутки, пропону-
ючи на ринок свої, в чомусь уні-
кальні, товари чи послуги. 

Не відстає в цьому відношен-
ні і професійний спорт, який що-
року лише примножує свої дохо-
ди від виробництва спортивних 
видовищ. Яскравим прикладом 
ефективної економічної політики 
зокрема є північно-американська 

модель професійного спорту, а 
саме чотири провідні її органі-
зації – NFL, MLB, NBA та NHL. 
Вони сьогодні досягли фінансо-
вих вершин. Це пов’язано з по-
стійним і детальним вивченням 
ринку потреб глядачів саме у 
сфері спорту. Відповідно фахівці 
провідних професійних спортив-
них ліг піддають систематичному 
оновленню засоби, методи, фор-
ми зацікавлення глядача, оскіль-
ки останні, по суті, – первинне 
джерело прибутків професійного 
спорту. Як стверджує Богдано-

Розмір її доходів перевищив 13 млрд. доларів. Дещо нижчі статки за цей період вдалося накопичити MLB. 
Лізі вдалося заробити в минулому сезоні близько 10 млрд. доларів. Третю позицію в рейтингу найбільш ор-
ганізацій професійного спорту з найвищим рівнем доходів посіла NBA. Сумарний дохід Асоціації від різних 
джерел склав 7,4 млрд. доларів. NHL, своєю чергою, за 2017/18 роки отримала 4,43 млрд. доларів. Кожній із 
зазначених організацій вдалося суттєво підвищити свої доходи (від 7 до 25%) порівняно із доходами за попе-
редній сезон. Відповідно в досліджуваному сезоні зросла і вартість більшості франшиз NFL, MLB, NBA та 
NHL. Все це свідчить про суттєве зростання популярності професійного спорту як масштабного соціально-
го явища на північно-американському континенті зокрема і у світі загалом. Висновки. Оцінка доходів про-
фесійного спорту у сезоні 2017/18 років на північно-американському континенті дозволяє стверджувати, що 
ця сфера сьогодні включає організації, які фактично є міліардерами. Окрім того, за твердженнями фахівців 
рекорди зростання економічних показників цих організацій ще попереду. 

Ключові слова: професійний спорт, дохід, вартість, франшиза.

Аннотация
Сфера профессионального спорта сегодня поражает величиной своих доходов. В последние годы на-

блюдается тенденция к существенному росту их уровня в различных видах профессионального спорта. В 
частности, согласно статистическим данным, наибольшие доходы все же принадлежат северо-американ-
ским лигам. Поэтому интересным вопросом является выявление размеров этих доходов в ведущих североа-
мериканских организациях профессионального спорта (NFL, MLB, NBA и NHL) сегодня. Цель: установить 
уровень доходов ведущих организаций профессионального спорта в Северной Америке за сезон 2017/2018 
годов. Методы исследования: анализ и обобщение данных литературы и Интернет-сети, метод сравнения. 
Результаты. Современный профессиональный спорт характеризуется сегодня миллиардными доходами. 
Организацией, в 2017/18 годах которая сгенерировала самый большой из них была NFL. Размер ее доходов 
превысил 13 млрд. долларов. Несколько меньшее состояние за этот период удалось накопить MLB. Лиге 
удалось заработать в прошлом сезоне около 10 млрд. долларов. Третью позицию в рейтинге организаций 
профессионального спорта с самым высоким уровнем доходов заняла NBA. Суммарный доход Ассоциации 
от различных источников составил 7,4 млрд. долларов. NHL, в свою очередь, за сезон 2017/18 года получила 
4,43 млрд. долларов. Каждой из указанных организаций удалось существенно повысить свои доходы (от 7 
до 25%) по сравнению с доходами за предыдущий сезон. Соответственно в исследуемом сезоне выросла и 
стоимость большинства франшиз NFL, MLB, NBA и NHL. Все это свидетельствует о существенном росте 
популярности профессионального спорта, как масштабного социального явления на северо-американском 
континенте и в мире в целом. Выводы. Оценка доходов профессионального спорта в сезоне 2017/18 годов 
на северо-американском континенте позволяет утверждать, что эта сфера сегодня включает организации, 
которые фактически являются миллиардерами. Кроме того, по утверждениям специалистов рекорды роста 
экономических показателей этих организаций еще впереди.

Ключевые слова: профессиональный спорт, доход, стоимость, франшиза.

ва Д.Ш. (2013) сучасна культу-
ра загалом характеризується так 
званою аудіовізуальністю, тобто 
орієнтацією на глядацьке сприй-
няття, що, відповідно актуалізує 
видовищний компонент і спор-
тивних практик.  Водночас сфе-
ра зацікавленості людей у спорті 
професійному – це в основному 
непередбачувана змагальна діяль-
ність від початку сезону і до його 
завершення. Отже, професійні 
ліги працюють здебільшого над 
удосконаленням системи змагань, 
форматів їх проведення та інших 
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складових і на сьогоднішній день 
досягли високого рівня видо-
вищності і непередбачуваності 
змагальних поєдинків. Північ-
ноамериканський професійний 
спорт демонструє дійсно яскраві 
і оригінальні ідеї, які здебільшо-
го перетворюються у грандіозні 
прибутки.

На сучасному спортивному 
ринку простежується суттєве 
збільшення вартості професій-
них клубів. Це, своєю чергою, 
об'єктивно призводить до змі-
ни форми їх власності. Таким 
чином, все частіше власниками 
професійних команд стають не 
приватні особи, а великі корпо-
рації та акціонерні товариства 
(Профессиональный спорт: исто-
рия и современное состояние).

Зростання економічних по-
казників і (або ж) їх стабільність 
у професійному спорті можливі 
лише за умови постійного пошу-
ку нових джерел фінансування. 
Ця тенденція знаходить своє ві-
дображення в збільшенні числа 
маркетингових досліджень, у по-
силенні комерційної діяльності 
команд, в розширенні ліг тощо.

Отже, сьогодні цікавим і ак-
туальним може виявитися аналіз 
показників економічної діяль-
ності провідних організацій про-

фесійного спорту та ключових 
факторів їх діяльності, які дозво-
ляють отримувати високі доходи.

Мета дослідження: встанови-
ти рівень доходів провідних ор-
ганізацій професійного спорту в 
Північній Америці.

Матеріали та методи. Для 
досягнення мети нашого до-
слідження ми використовували 
здебільшого інформацію з Інтер-
нет-ресурсів, офіційних сайтів 
провідних організацій професій-
ного спорту та даних журналу 
Forbes. Таким чином, ключовим 
методом виступив аналіз та уза-
гальнення даних літератури та Ін-
тернет-мережі. Також було засто-
совано метод порівняння, який 
дозволив порівняти доходи та пи-
тому вагу різних джерел доходів 
організацій професійного спорту 
Північної Америки.

Організація дослідження: 
Проведення дослідження від-

бувалося у три етапи:
На першому етапі  проводився 

збір і попередній аналіз літера-
турних джерел щодо статей дохо-
дів та їх питомої ваги у загально-
му доході провідних організацій 
професійного спорту у сезоні 
2017/18 років.

На другому етапі був проведе-
ний поглиблений аналіз, система-

тизація та узагальнення матеріа-
лів дослідження.

На третьому етапі здійснювало-
ся оформлення результатів дослі-
дження, формулювання виснов-
ків та .

Результати дослідження та 
їх обговорення. Говорячи про су-
марні доходи професійних спор-
тивних ліг, варто відзначити, що 
сьогодні йдеться про мільярди до-
ларів. У 2018 році на ринку про-
фесійного спорту озвучена значна 
грошова сума. Загалом 106 спор-
тивних франшиз у всьому світі 
оцінюються у понад 1 млрд. дола-
рів та отримують мільйони дола-
рів прибутків від своєї діяльності 
(Mathewson, 2019). 

Рейтинговий список очолює 
вже тривалий час NFL. У 2018 ро-
ці ліга отримала дохід у 13 млрд. 
доларів і на сьогодні володіє 29 
з 50 кращих франшиз у всьому 
світі. Футбольний клуб Dallas 
Cowboys, згідно даних журна-
лу Forbes, сьогодні – найцінніша 
франшиза, вартість якої становить 
4,8 млрд. доларів. Якщо порів-
нювати з 2017 роком, то ця сума 
зросла на 14% і продовжує зрос-
тати (Forbes Releases 21st Annual 
NFL Team Valuations, 2018). У 
сезоні 2017/18 Dallas Cowboys 
не потрапили до розіграшу Super 

Таблиця 1
Економічні показники провідних команд NFL у 2018 році

№ Команда Поточна вартість 
(млрд.дол.)

Зміна вартості 
за 1 рік (%)

Річний дохід 
(млн. дол.)

Річний прибуток 
(млн. дол.)

1 Dallas Cowboys 5 4 864 365
2 The New England Patriots 3,8 3 593 235
3 New York Giants 3,3 0 493 149
4 Los Angeles Rams 3,2 7 366 68
5 Washington Redskins 3,1 0 491 122
6 San Francisco 49ers 3,05 0 470 106
7 Chicago Bears 2,9 2 431 100
8 New Youk Jets 2,85 4 443 130
9 Houston Texans 2,8 0 464 161
10 Philadelphia Eagles 2,75 4 458 114

© Хіменес Х., Пітин М., 
Унгуріан Б., 2019



98

№ 4. 2019
Спортивний вісник Придніпров’я
Науково-практичний журнал

Bowl вперше за 23 роки, проте 
це не завадило команді отримати 
864 млн доларів доходів. The New 
England Patriots стала другою в 
рейтингу найцінніших команд 
NFL. Її вартість сьогодні скла-
дає 3,8 млрд. доларів. Третю по-
зицію посідає New York Giants, 
яка оцінена у 3,3 млрд. доларів. 
Четверте і п’яте місця, згідно по-
точної командної вартості, посі-
дають  команди Los Angeles Rams 
і Washington Redskins відповід-
но, вартість яких складає 3,2 та 
3,1 млрд. доларів (табл. 1).

Середня вартість команди NFL 
сьогодні – 2,57 млрд. доларів і це 
на 2% вище порівняно з попере-
днім сезоном.

Компанія Green Bay Packers 
(Report: NFL teams' revenue share 
topped $8 billion in 2017, 2017)  
проаналізувала, що кожна з ко-
манд NFL у 2017 році зібрала по 
255 млн доларів. При розподілі 
прибутків ліги між командами 
загальна сума становила понад 8 
млрд. доларів для 32 команд ліги. 
Грошові надходження NFL зде-
більшого стосуються успішних 
контрактів із засобами масової ін-
формації (ESPN, CBS, NBC, Fox 
та Direc TV). Зазначимо, що ліга 
підписала телевізійний контракт 
на суму 6 млрд. дол. на рік в пе-

ріод з 2014 до 2021 року (NBA TV 
deal: How the new $24B contract 
stacks up against other leagues, 
2018). 

Президент однієї з команд NFL 
«Green Bay Packers» Марк Мерфі 
вказав на те, що, зважаючи на її від-
сутність у плей-офф в останньо-
му сезоні, сумарно вдалося отри-
мати прибуток лише у 34,1 млн 
доларів. В той час, як у попере-
дньому сезоні ця сума склала 
65,4 млн доларів. Зросли також і 
витрати команди (на 11,9%).

Наступним «гігантом», згідно 
отриманих прибутків, вважається 
MLB.  Варто зазначити, що 2016 
рік для MLB був доволі успіш-
ним: ліга отримала рекордний 
валовий дохід. Упродовж сезону 
2017/18 років, її доходи склали 
трохи більше 10 млрд. доларів. 
При цьому до цієї суми не вра-
ховані доходи від продажу акцій 
компанії  BAMTech до Disney за 
2,58 мільярди доларів (MLB Sees 
Record Revenues Of $ 10.3 Billion 
For 2018, 2019). Водночас, цін-
ність франшиз MLB далеко не до-
сягає показника NFL. Лише шість 
зі списку MLB потрапляють до 
50 кращих у світі. Найдорожча з 
них – New York Yankees, розта-
шовується на 5 місці, а її вартість 
сьогодні сягає близько 4 млрд. до-

ларів. Цій команді вдалося отри-
мати найбільший дохід в лізі за 
минулий сезон – 619 млн доларів. 
Щорічно її цінність зростає при-
близно на 15% (Baseball Team 
Values 2018, 2019) (рис.1). 

Цілковито протилежними 
є показники команди Miami 
Marlins, дохід якої на противагу 
New York Yankees склав усього 
224 млн доларів за минулий се-
зон. Це пов’язано з різноманіт-
ними внутрішньо командними 
труднощами, а також зниженням 
зацікавленості її грою з боку гля-
дачів. Проте у 2018 році вартість 
Miami Marlins була оцінена у 
1,2 млрд. доларів. Для порівняння 
варто зазначити, що у 2002 році 
ця сума склала всього 158 млн до-
ларів (MLB Sees Record Revenues 
Of $ 10.3 Billion For 2018, 2019). 

Загалом статистичні дані де-
монструють, що середня вартість 
франшизи MLB сьогодні стано-
вить 1,65 млрд. доларів, що на 7% 
перевищує показник 2017 року. 
Відповідно дохід ліги в середньо-
му зріс на 4,7% по відношенню 
до 2016 року, шляхом розширен-
ня телевізійних контрактів і спон-
сорської підтримки. Водночас 
річний прибуток MLB сьогодні 
знизився приблизно на 17%, що 
пов’язано зі збільшенням витрат 

Рис. 1 Річні доходи 10 кращих команд MLB 
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на маркетингову діяльність, під-
готовку гравців та аналітику.

У 2018 році ліга перевищила 
поріг у 10 млрд. доларів доходу, 
але темпи зростання уповільни-
лися у порівнянні з попередніми 
роками. Очевидно, це пов’язано 
зі зниженням відвідуваності мат-
чів MLB. З 30 команд ліги матчі 
17 характеризувалися суттєвим 
зниженням відвідуваності (зага-
лом, на 4%), що призвело до втра-
ти 93,7 млн доларів. Відповідно і 
такі джерела доходів, як продаж 
атрибутики, паркування автомо-
білів, концесії спортивних споруд 
тощо також зазнали значних збит-
ків (близько 50 млн доларів втра-
ти). Факт зниження відвідуванос-
ті матчів MLB сьогодні викликає 
занепокоєння її управлінської 
частини, оскільки саме на заці-
кавленості глядачів загалом пер-
шочергово будується фінансова 
успішність будь-якого виду спор-
ту. За даними бейсбольних аналі-
тиків, така ситуація пов’язана з 
тим, що команди не вдосконалю-
ються, вони перестали витрачати 
гроші на висококласних гравців і 
загалом якість їх підготовленості 
знизилася, як і конкурентоспро-
можність (Calcaterra, 2019). 

Водночас доходи в лігу від 
телебачення суттєво зросли. 
Так, упродовж 2014-2021 років 
ліга щороку отримує близько 1,6 

млрд. доларів доходів від теле-
візійних контрактів. На перспек-
тиву MLB також має вагомі під-
стави не хвилюватися з приводу 
укладання вигідних телевізійних 
контрактів (Baseball Team Values 
2018, 2019).

Підсумовуючи, варто зазна-
чити, що, починаючи з 1992 року, 
коли Буд Селіг прийняв на себе 
керівництво лігою, її валові до-
ходи загалом зросли на 377%, з 
урахуванням інфляції. 

Щодо NBA, – як ще однієї з 
провідних організацій професій-
ного спорту в Північній Америці, 
то її дохід за сезон 2017/18 років 
склав 7,4 млрд. доларів, що виве-
ло асоціацію на третю позицію. 
Порівнюючи цю суму із попере-
днім сезоном, варто відзначити, 
що дохід NBA зріс на 25%.

За твердженнями журналу 
Forbes вперше кожна франшиза 
NBA коштує понад 1 млрд. до-
ларів у 2018 році (в середньому 
– 1,65 млрд., що на 22 % біль-
ше, ніж у 2017 році). Серед них 
найціннішою сьогодні є New 
York Knicks, вона випереджає 
Los Angeles Lakers, Golden State 
Warriors і Chicago Bulls. Її вар-
тість склала в минулому році 3,6 
млрд. доларів. При цьому за сезон 
2017/2018 років вони отримали 
426 млн доларів доходу (Forbes 
Releases 20th Annual NBA Team 

Valuations, 2018). За словами Ада-
ма Сільвера (комісіонер NBA), 
ціни на франшизи Асоціації по-
стійно зростають завдяки самим 
бізнес-титанам, які влаштовують 
«полювання» за ними. Сьогодні 
існує високий попит у бажанні 
бути власником висококласної 
команди NBA. Така конкуренція 
відповідно породжує постійне 
зростання їхньої вартості (NBA 
Commissioner Adam Silver Has a 
Game Plan, 2018). До прикладу, 
The Houston Rockets у 2017 році 
продали за 2,2 млрд. доларів, а 
50% акцій Brooklyn Nets нещо-
давно були куплені за 2,3 млрд. 
доларів. 

Три команди, New York Knicks, 
Los Angeles Lakers і Golden State 
Warriors Асоціації, заробили по-
над 100 млн. доларів у 2018 році, 
тоді як Cleveland Cavaliers була 
єдиною франшизою, яка втрати-
ла гроші, оскільки виплачувала 
надто високі зарплати гравцям. 
У середньому прибутки франшиз 
становили 52 млн доларів, а це на 
68% більше, ніж у попередньому 
сезоні (табл. 2). 

Це не в останню чергу 
пов’язано з тим, що сьогодні NBA 
співпрацює із ЗМІ згідно нового 
контракту (2016-2021 роки), дохо-
ди від якого складають 2,6 млрд 
доларів на рік (NBA TV deal: How 
the new $24B contract stacks up 

Таблиця 2
Економічні показники провідних команд NBA у 2018 році

№ Команда Поточна вартість 
(млрд. дол.)

Зміна вартості 
за 1 рік (%)

Річний дохід 
(млн дол.)

Річний прибуток 
(млн дол.)

1 New York Knicks 3,6 9 426 140
2 Los Angeles Lakers 3,3 10 371 136
3 Golden State Warriors 3,1 19 359 120
4 Chicago Bulls 2,6 4 281 95
5 Boston Celtics 2,5 14 257 85
6 Brooklyn Nets 2,3 28 273 52
7 Houston Rockets 2,2 33 296 95
8 Los Angeles Clippers 2,15 7 257 35
9 Dallas Mavericks 1,9 31 233 21
10 Miami Heat 1,7 26 253 63
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годні жодна з 31 не входить до 
першої половини 50-х найцін-
ніших у 2018 році, згідно даних 
журналу Forbes (Forbes Releases 
20th Annual List of NHL Team 
Valuations Plan, 2018). Лише чо-
тири франшизи NHL оцінюються 
у понад 1 млрд. доларів. Найцін-
нішою в лізі сьогодні є команда 
The New York Rangers, її вартість 
склала 1,5 млрд. доларів. Незва-
жаючи на те, що ренджери не пот-
рапили  в плей-офф 2017/18 рр., 
вони продовжують генерувати 
більше доходів, ніж будь яка інша 
команда NHL. Другою у списку 
розташувалася команда Toronto 
Maple Leafs, вартість якої сьо-
годні складає 1,45 млрд. доларів. 
Третю позицію у рейтингу най-
дорожчих команд ліги посіла 
Montreal Canadiens, яку оцінюють 
в 1,3 млрд. доларів (табл. 3). За-
галом середня вартість команди 
NHL зросла на 6% порівняно з 
попереднім сезоном. Лише дві 
команди ліги, а саме The Florida 
Panthers і Arizona Coyotes були 
оцінені нижче на 3% порівняно з 
попереднім сезоном.

Середній прибуток команди 
NHL склав у 2018 році рекордних 
25 млн доларів. Порівнюючи з 
попереднім роком ліга отримала 
приріст цього показника на 39% 
(з 18 млн доларів). Це очевидно 
пов’язано із вигідною для ліги ко-

лективною угодою (ратифікована 
в 2013 році), в якій було знижено 
виплати для гравців з 57 до 50% 
від загальної суми доходів.

Команда-новачок The Golden 
Knights була відкриттям мину-
лого сезону NHL. Вона пройшла 
шлях до фіналу і отримала 53 млн 
доларів – п’ятий найвищий при-
буток в лізі. Вступаючи в лігу, The 
Golden Knights заплатила 500 млн 
доларів, але сьогодні її вартість 
складає вже 575 млн.

Окрім того, вагомим досяг-
ненням для NHL було те, що 
команди Washington Capitals і 
Buffalo Sabres подвоїли свої до-
ходи від укладених телевізійних 
контрактів у середньому на 35 і 
25 млн доларів на рік відповідно 
(Campigotto, 2019).

Отже сьогодні, незважаючи на 
те, що NHL залишається четвер-
тою лігою в рейтингу найприбут-
ковіших організацій професійно-
го спорту в Північній Америці, їй 
вдалося досягти рекордного зрос-
тання прибутків по відношенню 
до попередніх сезонів.

Висновки. Рівень доходів про-
відних організацій професійного 
спорту Північної Америки зрос-
тає з року в рік. Сьогодні суми 
цих доходів сягають мільярдів 
доларів. Це відповідно свідчить 
про зростання популярності про-
фесійного спорту як масштабного 

against other leagues, 2018). 
На відміну від MLB, в NBA 

відвідуваність матчів не знизила-
ся. За сезон 2017/18 років понад  
22 млн вболівальників відвідало 
ігри. Це перший сезон за усю іс-
торію існування Асоціації, коли 
арени були заповнені на 95%. 
Окрім того, в цьому сезоні зросли 
доходи від продажу товарів. По-
рівнюючи з попереднім сезоном, 
відбувся приріст на 25%.

Загалом NBA сьогодні харак-
теризується зростаючою роллю 
у світі. Вона є одним з найбільш 
масштабних розповсюджувачів 
спортивного видовища. Про це 
зокрема свідчить і розвиток під 
її керівництвом різних організа-
цій і напрямів діяльності: WNBA; 
NBA G League, Ліга розвитку; 
електронна спортивна ліга за-
снована на відео-іграх – NBA 
2K; NBA League Pass, популяр-
ний відео-сервіс ігор у реальному 
часі, велика кількість експери-
ментів з передовими технологіч-
ними платформами, включаю-
чи  Facebook, YouTube і Tencent 
(NBA Commissioner Adam Silver 
Has a Game Plan, 2018). 

Ще одна з провідних ліг про-
фесійного спорту – NHL протя-
гом сезону 2017/18 років отри-
мала дохід у 4,43 млрд. доларів. 
Говорячи про вартість її фран-
шиз, треба зазначити, що на сьо-

Таблиця 3
Економічні показники провідних команд NHL у 2018 році

№ Назва команди Поточна вартість 
(млрд./млн дол.)

Зміна вартості 
за 1 рік (%)

Річний дохід 
(млн дол.)

Річний прибуток 
(млн дол.)

1 The New York Rangers 1,55 3 253 106,7
2 Toronto Maple Leafs 1,45 4 232 94,3
3 Montreal Canadiens 1,3 4 239 102,2
4 Chicago Blackhawks 1 5 201 51,7
5 Boston Bruins 925 4 191 36,8
6 Los Angeles Kings 810 8 193 43,9
7 Philadelphia Flyers 800 8 186 37,7
8 Detroit Red Wings 775 11 171 33,4
9 Vancouver Canucks 735 1 168 37,3
10 Washington Capitals 725 16 194 45,8
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соціального явища у світі.
Таким чином, найвищих успі-

хів у 2018 році вдалося досягти 
NFL, яка заробила 13 млрд. дола-
рів. Сьогодні вона включає най-
більшу кількість дорогих фран-
шиз серед усіх функціонуючих 
організацій професійного спорту 
(29 з 50 кращих). Вартість шести 
з них становить понад 3 млрд. до-
ларів.

Доходи MLB сьогодні переви-
щили 10 млрд. доларів (7% зростан-
ня порівняно з попереднім роком). 
Шість франшиз ліги потрапили до 
списку 50-и кращих. Середня вар-
тість франшизи MLB сьогодні ста-

новить 1,65 млрд. доларів.
Високі економічні показни-

ки демонструє і NBA. Її дохід у 
2018 році 7,4 млрд. доларів (25% 
зростання порівняно з попере-
днім сезоном). Середня вартість 
її франшизи сьогодні, так само, 
як в MLB оцінюється в 1,65 млрд. 
доларів. При цьому кожна з них 
вартує не менше 1 млрд. доларів.

NHL посідає сьогодні четверту 
позицію в рейтингу найбільших 
доходів серед організацій профе-
сійного спорту Північної Амери-
ки. Її доходи у 2018 році досягли 
позначки 4,43 млрд. доларів. Її 
команди сьогодні не входять до 

рейтингу 50 кращих у світі, однак 
чотири з них сьогодні оцінюють-
ся у понад 1 млрд. доларів.

Оцінка доходів професійного 
спорту у 2018 році на північно-
американському континенті до-
зволяє стверджувати, що ця сфера 
сьогодні включає організації, які 
фактично є міліардерами. Окрім 
того, за твердженнями фахівців 
рекорди зростання економічних 
показників цих організацій ще 
попереду. 

Проведене дослідження не по-
требувало фінансової чи іншої 
матеріальної підтримки.
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