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Сучасна система змагань національної
футбольної ліги в умовах сталого розвитку
Євген Приступа, Юрій Бріскін, Христина Хіменес,
Мар’ян Пітин
Львівський державний університет фізичної культури
імені Івана Боберського, Львів, Україна
Анотація. Видовищність є ключовим чинником систем змагань професійних видів спорту. Сьогодні суспільні запити щодо бачення яскравого спортивного шоу дещо трансформуються, а отже існує потреба перегляду окремих складових систем змагань, зокрема і в
ігрових видах професійного спорту. Водночас у провідних організаціях професійного спорту
(NFL, NBA, MLB тощо) простежується прагнення до поєднання звичних традицій та внесення актуальних оновлень у структуру та зміст систем змагань. Сьогодні на світовому спортивному ринку провідною організацією професійного спорту з отримання прибутків за сезон залишається Національна футбольна ліга (NFL), а отже можна вважати, що структура і зміст розробленої нею системи змагань є еталонною. Мета. Виявити ключові компоненти сучасної системи змагань в американському футболі та їх зміст. Методи. Аналіз
інформаційних ресурсів і документальних матеріалів, що пов’язані з організацією змагань
в NFL; теоретичний аналіз та узагальнення, історичний метод, теоретична інтерпретація та
пояснення; системний аналіз. Результати. NFL сьогодні організувала таку систему змагань,
яка в організаційному та економічному аспектах є найбільш ефективною. Першочерговим
орієнтиром для внесення коректив у її структуру та зміст є потреби сучасного споживача
спортивних послуг. Не менш вагому роль у цьому процесі відіграють економічні, політичні
обставини, зокрема в США та, що актуалізовано сьогодні, – карантинні обмеження в останні
два роки. Структура сучасного чемпіонату NFL: 32 команди, розподілені на дві конференції,
по чотири дивізіони та по чотири команди у кожному з них. Чемпіонат складається з двох
етапів – регулярного сезону та плей-офф. Ігрові матчі команд плануються таким чином, що
найбільшу їх кількість кожна команда грає з командами свого дивізіону, і меншу кількість
ігор – з командами інших дивізіонів своєї конференції та командами іншої конференції. Регулярний чемпіонат триває 18 тижнів (17 ігрових + 1 – відпочинковий). Серед 32 команд, 14
отримують шанс розіграти Super Bowl в іграх плей-офф.
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Modern system of competitions of the national football
league under sustainable development conditions
Summary. Spectacularity is a key factor in professional sports competition systems. Nowadays,
public demands for a vision of an exciting sports show are somewhat transformed, so there is
a need to review some components of competition systems, especially in professional sports.
Furthermore, the leading professional sports organizations (NFL, NBA, MLB, etc.) show a desire
to combine the usual traditions and relevant updates in the structure and content of competition systems. Today, the National Football League (NFL) remains the leading revenue-generating
professional sports organization in the world sports market, so the structure and content of the
competition system it has developed can be considered a benchmark. Objective. To identify the
key components of the modern system of competition in American football and their content.
Methods. Analysis of information resources and documentary materials related to the organization
of competitions in the NFL; theoretical analysis and generalization, historical method, theoretical
interpretation and explanation; system analysis. Results. Today, the NFL has organized a competition system that is the most efficient in organizational and economic terms. The primary reference
point for making adjustments to its structure and content is the needs of modern consumers of
sports services. No less important role in this process is played by economic and political environment, especially in the United States, and quarantine restrictions during the last two years that
is currently relevant. The structure of the modern NFL championship: 32 teams divided
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Вступ. Зростання масштабів сфери професійного спорту сьогодні вражає. Про це свідчать ресурси, які він
отримує щороку від свого функціонування. Так, згідно зі статистичними підрахунками, у 2019 р. сумарний дохід цього виду діяльності становив 129 млрд дол. Прогнозувалося, що у 2020 р. ця цифра сягне
135,3 млрд дол., проте наслідки пандемії COVID-19 суттєво завадили, і
дохід професійного спорту становив
73,7 млрд дол. [7]. Проте, судячи з
тенденцій, це лише вимушений спад,
який очевидно буде компенсований
уже найближчим часом.
Сучасний професійний спорт змінюється. Це стосується організаційних, правових, економічних та суто
спортивних його складових [11]. Ця
трансформація зумовлена передовсім
запитами суспільства щодо бачення
спортивних розваг як таких [1].
Для яскравого прикладу слід звернути увагу на сучасну Національну
футбольну лігу (NFL). Є кілька цікавих і неоднозначних фактів, які певно
мірою можуть виглядати неймовірно,
проте водночас є фактично підтвердженими [10].
Отже NFL – найприбутковіша спортивна організація у світі (станом на
2020 р. – 12 млрд дол.). Водночас, популярність її продукту поширюється
лише на теренах Північної Америки. В цьому закладено певний парадокс, оскільки навіть організація, яка
розвиває найбільш популярний у цілому світі футбол – FIFA – отримала
267 млн дол. у сезоні 2019–2020 рр.
[18], що становить лише 2,2 від прибутку NFL [15].
Це свідчить про вагому роботу над
компонентами системи загань в американському футболі, яка здатна зацікавлювати глядачів, телекомпанії,
спонсорів тощо і стимулювати їх вкладати фінансовий ресурс у цю діяльність [5, 6]. При цьому, понад 90 %
вболівальників американського футболу ніколи не були на грі NFL наживо
[2], оскільки дістати квитки на домаш-
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into two conferences, each of them has four divisions of four teams each. The championship
consists of two stages: the regular season and the playoffs. Games between teams are planned in
such a way that the largest number of them each team plays with the teams from its own division,
and a smaller number of games are between the teams from other divisions of its conference and
teams from another conference. The regular season lasts 18 weeks (17 games + one week for
rest). Among the 32 teams, 14 get a chance to play the Super Bowl in the playoffs.
Keywords: American football, structure, content, factors, revenue.

ню гру вкрай важко. На цьому суттєво виграють телекомпанії (CBS, NBC,
Fox, ABC), які готові підписувати багатовартісні контракти з NFL [2]. Зокрема, станом на сьогодні діє контракт,
підписаний лігою з телекомпаніями
ще у 2014 р. на 6 млрд дол. щорічно [4]. Слід зазначити, що в поточному році NFL підписала новий контракт
з п’ятьма телекомпаніями (Amazon,
CBS, ESPN/ABC FOX, NBC) на суму
10 млрд дол. за сезон 2023–2033 рр.
[9, 16], що на 4 млрд дол. більше, ніж
отримує ліга від продажу прав на телетрансляції щороку згідно з чинним
контрактом.
Американський футбол до того ж
досить зручний і для рекламодавців.
Побудова гри передбачає досить багато пауз, які рекламодавці можуть
заповнити потрібним для себе чином.
У середньому матч триває трохи більше трьох годин (без овертаймів), що
відкриває багато можливостей для
реалізації реклами [2, 16]. Це приносить NFL близько 1,5 млрд дол. щорічно.
Отже, система змагань, яку сьогодні пропонує NFL, є організаційно та
економічно ефективною. При цьому
вона піддається динамічним змінам,
що зумовлені зовнішніми запитами.
Тому цікавим і актуальним видається з’ясувати ключові закономірності
її формування та сучасне структурнозмістове наповнення.
Мета дослідження – виявити ключові компоненти сучасної системи
змагань в американському футболі та
їх зміст.
Методи дослдіження: теоретичний аналіз та узагальнення; історичний метод; теоретична інтерпретація
та пояснення; аналіз документальних
матеріалів; системний аналіз.
Результати дослідження та їх обговорення. Створення NFL датується 1920 р., проте свою нинішню назву вона отримала у 1922 р., до цьо-

го вона існувала під назвою Американська професійна футбольна асоціація. Сьогодні ця Ліга об’єднує 32
клуби, котрі розподілені на дві конференції (Американську та Національну) по чотири дивізіони (Східний, Західний, Північний та Південний) у кожній, до яких включено по чотири команди. Востаннє збільшення кількості
команд в NFL (з 31 до 32) відбулося
ще у 2002 р. Тобто, як і більшість провідних професійних ліг ігрових видів
спорту Північної Америки (NBA, NHL,
MLB) розширення складу відбувається не часто.
Сьогодні структура чемпіонату
NFL містить 18-тижневий регулярний
сезон по 17 ігор для кожної команди
(вересень–січень). Один з тижнів команди не проводять ігор. Після цього
14 кращих команд виходять до плейофф, дві кращих серед яких розігрують Супербоул. Цей матч є найпопулярнішим видовищем у США.
Загалом система змагань NFL є
чітко структурованою сьогодні, чого
не спостерігалося на початку формування та становлення Ліги. Упродовж
1920–1960 рр. чіткого розкладу ігор
не існувало. Команди грали від 8 до
16 ігор. Їх конкурентами на спортивній
арені були здебільшого університетські та аматорські команди. Потім ще
упродовж 20 років команди грали від
11 до 15 сезонних ігор. Це залежало
від кількості клубів у Лізі. Більш структурованим регулярний сезон NFL став
у 1961 р. З цього часу кожна команда
з восьми грала 14 ігор (одну вдома і
одну на виїзді) протягом 15-тижневого циклу. За 1978–1989 рр. кількість
ігор зросла до 16 і тривалість регулярного сезону збільшилася до 16 тижнів
відповідно. Ще один додатковий (так
званий вільний) тиждень у регулярний сезон Ліга ввела у 1990 р. З цього
часу кожен клуб продовжував проводити по 16 ігор, проте уже за 17 тижнів. У 1993 р. до структури регулярно-

го сезону було введено ще один додатковий (вільний) тиждень. У 2021 р.
NFL згідно з новою колективною угодою з National Football League Players
Association (NFLPA) (укладена 2020 р.)
затвердила структуру регулярного сезону, яка складається з 17 ігор протягом 18 тижнів [13].
Ще одним досить цікавим нововведенням у 2002 р. стало проведення матчу–відкриття сезону, з 2004 р.
він проходить за участю чинного переможця Супербоулу на його полі.
Обговорюючи більш детально саму систему змагань, яка сьогодні прийнята в NFL, варто відзначити, що
більшість ігор регулярного сезону
проводять у неділю. Традиційно одна
з таких недільних ігор проводиться
пізно увечері. Вона має назву Sunday
Night Football. В межах традицій ліги
також є проведення однієї пізньої гри
у понеділок – Monday Night Football.
В останні кілька років одну з ігор також виносять на четвер – Thursday
Night Game [8]. У п’ятницю та суботу
ліга не проводить матчів, оскільки ці
дні зайняті молодіжними змаганнями
(серед шкіл та коледжів). Нечасто також проводяться матчі NFL у вівторок
та суботу, лише у випадках, коли необхідно перенести матчі з планованих
днів.
Дещо складною, проте ефективною з організаційної та економічної
позиції є формула проведення матчів.
Ігри стартують у межах дивізіонів, де
кожна команда повинна зіграти двічі
проти трьох інших. При цьому, одна
гра відбувається вдома, а інша – на
виїзді. У результаті – це шість ігор для
кожної команди.
Наступний етап – вихід за межі
дивізіону. Кожна команда проводить
матч проти чотирьох команд іншого
дивізіону своєї конференції. Це ще чотири гри. При такому варіанті проведення за три роки усі команди конференції зустрінуться в межах спортивної арени.
Щодо ігор з іншими двома дивізіонами своєї конференції, кожна команда грає дві гри з тими командами, які
посіли у них ті самі місця у підсумковій таблиці дивізіонів у попередньому
сезоні (наприклад, команда, що посіла перше місце у попередньому се-
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зоні гратиме з лідером іншого дивізіону). Одна з цих ігор проводиться на
домашній арені, а інша – на полі суперника.
Проти чотирьох учасників дивізіону іншої конференції кожна команда
грає по одній грі (разом – чотири). З
них дві вона проводить на своєму полі
і ще дві – на полі суперника. Призначений дивізіон змінюється щороку. Це
дозволяє кожній команді упродовж
чотирирічного періоду зіграти з усіма
командами іншої конференції.
З 2021 р. також кожна команда
проводить одну гру проти команди з
визначеного дивізіону іншої конференції, яка посіла у підсумковому заліку аналогічне місце у попередньому сезоні (на основі чотирирічної ротації).
З 32 команд-учасниць NFL лише
14 (до 2020 р. – 12) проходять до наступного етапу ігор – плей-офф [12].
Серед них по чотири чемпіони своїх
дивізіонів у двох конференціях та ще
по три команди, котрі отримали Wildcard (команди з кращими показниками результативності після чемпіонів дивізіонів). Проте в загальній турнірній таблиці чемпіони дивізіонів завжди займають вищі позиції відносно
команд, котрі пройшли до плей-офф
з Wild-card.
Згідно з думками фахівців [5, 17],
подібне нововведення посилить спортивну конкуренцію між клубами всередині ліги та тим самим приверне ще
більше уваги глядачів матчів.
Подальша формула чемпіонату
розроблена таким чином, що чемпіони конференцій відпочивають у її
першому раунді (раунд Wild Card),
інші команди (2–7-ме місця) розподіляються на пари суперників згідно з рейтингом: 2–7, 3–6, 4–5. Грають вони до чотирьох перемог. Переможці (три команди) виходять до наступного раунду дивізіонів, де чемпіон
конференції, що не брав участі у першому раунді, грає проти команди, яка
виявилася найнижчою у рейтингу після раунду Wild Card, інші дві команди
грають між собою. Наступний раунд –
чемпіонат конференцій, де дві команди, котрі здобули перемогу у попередньому раунді, зустрічаються між собою на полі команди, вищої у рейтин-
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гу. Апогеєм сезону є фінальний матч
Super Bowl між чемпіонами Американської та Національної конференцій.
Загалом розроблена NFL формула проведення матчів, а відповідно зустрічей між командами, дозволяє Лізі
суттєво економити кошти на переїздах. Так, найбільшу кількість ігор кожна команда грає з командами, що розташовані близько в територіальному
сенсі (свого дивізіону та конференції)
і значно меншу їх кількість проводить
з командами дивізіонів іншої конференції. З іншого боку, це також полегшує можливості мобільності уболівальників, а отже сприяє збільшенню
їх кількості на спортивних аренах американського футболу.
Окрім основного чемпіонату, NFL
проводить так званий матч Pro Bowl –
Матч усіх зірок ліги [14]. З 2009 р. він
традиційно проводиться за тиждень
до Super Bowl (до цього часу – за тиждень після Super Bowl). При цьому,
гравці, котрі беруть участь у фінальному матчі сезону, звільняються від
участі у грі Pro Bowl, щоб уникнути зайвого травматизму.
Щодо вшанування переможців,
слід зазначити, що кубки отримують
чемпіони конференцій: чемпіон Національної конференції – George Halas Trophy, а чемпіон Американської –
Lamar Hunt Trophy. Команда-переможець чемпіонату отримує Vince Lombardi Trophy, а її гравці та тренерський
штаб – Super Bowl rings. Учасники команди, що програла чемпіону, також
отримують нагороди, проте не такі дороговартісні.
Водночас NFL активно популяризує свій вид спорту і поза межами
США. Сьогодні кілька ігор регулярного чемпіонату команди проводять у
Лондоні (Велика Британія) та в Мехіко (Мексика). З 2017 р. такі ігри набули системного характеру та отримали
назву The NFL International Series [3]. У
2019 р. було відкрито новий Tottenham
Hotspur Stadium, на якому проводяться виїздні матчі NFL, проте у 2020 р.
матчів за межами США ліга не проводила через пандемію COVID-19.
Варто констатувати, що розроблена NFL система змагань є її основним
продуктом, який характеризується
чіткою організаційною структурою,

яка виявляє свою дієвість і ефективність упродовж десятиліть. Загалом
ліга вносила і вносить окремі оновлення, орієнтуючись на вимоги того
чи іншого періоду в історії, проте ключові елементи цієї системи залишаються сталими.
Описана структура системи змагань NFL поза сумнівом характеризується організаційною ефективністю.
У ній простежується чітка збалансованість між кількістю матчів у сезоні
(272 загалом) та потребами глядача. З
одного боку, побудова сезону дозволяє забезпечити повноцінне відновлення гравців команд від однієї гри до
іншої. Відповідно, такий крок забезпечує вищий рівень їх можливостей, а
отже і самої гри. З іншого боку – немає перенасиченості календаря змагань, що дозволяє зберігати та підігрівати футбольну інтригу для вболівальників.
Окрім того, календар змагань NFL
є відносно стабільним упродовж багатьох років, що забезпечує можливість
планування глядачами відвідування її
матчів. У випадку форс-мажорних обставин Ліга оголошує про зміни у розкладі матчів заздалегідь з допомогою
засобів масової інформації.
Сама система змагань у професійному американському футболі організована таким чином, щоб забезпечити
непередбачуваність чемпіона сезону аж до останнього матчу, що також
змушує уболівальників перебувати у
постійному очікуванні кожної наступної гри. Слід зазначити, що, якщо в
межах змагального сезону постійне
заохочення отримують кращі команди
(ігри зі слабшими командами, ключові матчі на домашній арені тощо),
то під час відбору гравців за системою драфт, пільги належать командам, що нижчі за рейтингом [17]. Такий хід суттєво підвищує ефект спортивної непередбачуваності.
Щодо економічної ефективності,
слід констатувати, що NFL сьогодні
утримує найвищі позиції у рейтингу
професійних спортивних ліг за річними доходами. Ключовою у цьому є популярність американського футболу
та, відповідно, рівень організації змагань у ньому. Так, упродовж десятиліття показник доходу ліги зростає з
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Рисунок 1 – Доходи NFL протягом 2010–2020 рр.

року в рік (рис. 1): з 2010 до 2011 р. –
на 5,3 %, з 2011 до 2012 р. – на 3,9 %,
з 2012 до 2013 р. – на 4,3 %, з 2013
до 2014 р. – на 13,4 %, з 2014 до
2015 р. – на 8,8 %, з 2015 до 2016 р. –
на 7,6 %, з 2016 до 2017 р. – на 3,5 %,
з 2017 до 2018 р. – на 7,9 %, з 2018 до
2019 р. – на 5,2 %. Проте у 2020 р. NFL
втратила близько 4 млрд дол. (27,2 %
доходу порівняно з 2019 р.) унаслідок
пандемії COVID та діючих карантинних
обмежень. Проте вона залишилася на
найвищій позиції щодо прибутковості серед усіх професійних організацій,
котрі займаються розвитком професійного спорту у світі й у цьому році.
Слід зазначити, що комісіонер NFL
Roger Goodell заявив, що до 2025 р.
ліга планує підвищити планку доходів
до 25 млрд дол. на рік [10].
Ще одним вагомим і водночас показовим фактом економічної ефективності NFL сьогодні є вартість її
32 франшиз, яка оцінена станом на
2019 р. у 62,9 млрд дол. Це загалом
більше, аніж вартість усіх франшиз
MLB та NBA разом узятих [17].
Сьогодні професійний американський футбол, який розвивається під
егідою NFL, демонструє показники високого рівня організаційної та економічної ефективності. При цьому спостерігається постійне удосконалення компонентів існуючої системи змагань та змістовного наповнення її
компонентів.
Висновки. Національна футбольна
ліга (NFL) завдяки сформованій фактично століттям системі змагань сьогодні є найприбутковішою спортивною організацією у світі. Починаючи з 2014 р., її дохід становить понад

10 млрд дол., а в 2019 р. перетнув позначку у 15 млрд дол.
Чітка структурованість і видовищний зміст змагань з американського
футболу заохочують уболівальників
відвідувати матчі, а рекламодавців,
телекомпанії та спонсорів – бути патронатами цього шоу.
Структура змагань включає два
етапи – регулярний чемпіонат (32 команди) та плей-офф (14 кращих команд), які розподілені на раунди.
Окрім того, важливим аспектом формули чемпіонату NFL є те, що провідні команди ліги зустрічаються лише у
фінальних матчах, що суттєво підвищує інтригу турніру упродовж усього
сезону.
Загалом ефективність системи
змагань NFL пов’язана з тісною конкурентоспроможністю команд, стабільністю календаря змагань протягом
багатьох років, можливістю економити кошти на переїздах і урахуванням
сучасних вимог суспільства щодо наповненості спортивних видовищ.
Перспективи подальших досліджень передбачають вивчення особливостей структури та змісту систем
змагань інших провідних організацій
ігрових видів професійного спорту в
Європі та Північній Америці та зіставлення спільних та відмітних рис у них.
Конфлікт інтересів. Автори заявляють, що відсутній будь-який конфлікт
інтересів.
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