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УДК 339. 331.101

Уварова І. С. Модель впливу міжнародних міграційних процесів на економіку України
У статті визначено, що, незважаючи на те, що різні аспекти наявних теоретичних концепцій міграції працюють і в даний час, єдиної загальної 
теорії міграції досі немає. Саме тому класичні теорії міграції не втрачають своєї актуальності донині й використовуються для вирішення по-
ставлених цілей і завдань. За роки незалежності в Україні формально були створені державні інститути, до повноважень яких належать пи-
тання регулювання міжнародної міграції населення, а також закладено підвалини нормативно-правової бази в цій сфері. Проте й нині в державі 
відсутня чітка, науково обґрунтована і, що найважливіше, реалістична зовнішня міграційна політика, яка б ураховувала наявну демографічну 
ситуацію і стан вітчизняного ринку праці, відповідала б інтересам держави в цілому, її окремих регіонів, а також різних груп населення, у тім 
числі безпосередніх мігрантів. На основі оцінки економетричної моделі впливу міграції виявлено, що загальна кількість доходу від працюючих ім-
мігрантів в Україні є нижчою за відносні темпи зміни обраних факторів. Якщо трудовий дохід збільшиться на 1%, то відносні темпи зростання 
припливу робочої сили в Україну зростуть приблизно на 4% за умови незмінності усіх інших чинників. З огляду на це, стратегія участі України у 
світових процесах трудової міграції має бути спрямована на боротьбу з бідністю.
Ключові слова: міграційні процеси, державна стратегія, дохід, бідність, робоча сила, економетрична модель.
Рис.: 1. Табл.: 3. Формул: 13. Бібл.: 8. 
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УДК 339. 331.101
Уварова И. С. Модель влияния международных миграционных  

процессов на экономику Украины
В статье определено, что, несмотря на то, что различные аспек-
ты существующих теоретических концепций миграции работают и 
в настоящее время, единой общей теории миграции до сих пор нет. 
Именно поэтому классические теории миграции не теряют своей ак-
туальности по сей день и используются для решения поставленных 
целей и задач. За годы независимости в Украине формально были соз-
даны государственные институты, в обязанности которых входят 
вопросы регулирования международной миграции населения, а также 
заложены основы нормативно-правовой базы в этой сфере. Однако и 
в настоящее время в государстве отсутствует четкая, научно обо-
снованная и, что самое важное, реалистичная внешняя миграционная 
политика, которая бы учитывала имеющуюся демографическую си-
туацию и состояние отечественного рынка труда и отвечала инте-
ресам государства в целом, ее отдельных регионов, а также различ-
ных групп населения, в том числе непосредственных мигрантов. На 
основе оценки эконометрической модели влияния миграции выявлено, 
что общее количество дохода от работающих иммигрантов в Украи-
не ниже, чем относительные темпы изменения избранных факторов. 
Если трудовой доход увеличится на 1%, то относительные темпы ро-
ста притока рабочей силы в Украине возрастут примерно на 4% при 
неизменности всех других факторов. Учитывая это, стратегия уча-
стия Украины в мировых процессах трудовой миграции должна быть 
направлена на борьбу с бедностью.
Ключевые слова: миграционные процессы, государственная страте-
гия, доход, бедность, рабочая сила, эконометрическая модель.
Рис.: 1. Табл.: 3. Формул: 13. Библ.: 8. 
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Uvarova I. S. Model of the International Migration Influence  

on the Economy of Ukraine
In the article has been determined that, although various aspects of available 
theoretical concepts of migration are still in use, the unified general theory 
of migration still does not exist. This is why classical theories of migration 
do not lose its relevance to this day and can be useful for solving problems 
and achieving assigned goals. During the years of independence, Ukraine 
formally established State institutions, whose duties include the manage-
ment of international migration, as well as laid foundations of the regulatory 
framework in this sphere. Though, even at the present stage, the State lacks 
a clear, scientifically sound and, most importantly, realistic foreign policy of 
migration, which would take into account the current demographic situation 
and the status of the domestic labor market and meet interests of the State 
in a whole, its individual regions in particular, as well as various groups of 
the population, including direct migrants. On the basis of assessment of an 
econometric model of the migration influence has been displayed that the 
total income from working immigrants in Ukraine are lower than the rela-
tive rates of changes as to selected factors. If the employment income will 
increase by 1%, the relative growth rate of the labor force in Ukraine will 
increase by about 4% when all other factors remain unchanged. With this 
in mind, the strategy of Ukraine's participation in the global migration pro-
cesses should be focused on reduction of poverty.
Key words: migration processes, State strategy, income, poverty, labor force, 
econometric model.
Pic.: 1. Tabl.: 3. Formulae: 13. Bibl.: 8. 
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В останні десятиліття Україна була ареною актив-
них міграційних процесів. За оцінкою Світового 
банку (СБ), країна входить до п’ятірки найбіль-

ших постачальників мігрантів у світі, поступаючись 
лише Мексиці, Індії, Китаю та Росії [8].

За роки незалежності в Україні формально були 
створені державні інститути, до повноважень яких на-
лежать питання регулювання міжнародної міграції насе-
лення, а також закладені підвалини нормативно-правової 

бази в цій сфері. Проте й до нині в державі відсутня чіт-
ка, науково обґрунтована і, що найважливіше, реаліс-
тична зовнішня міграційна політика, яка б ураховувала 
наявну демографічну ситуацію і стан вітчизняного рин-
ку праці, відповідала б інтересам держави в цілому, її 
окремих регіонів, а також різних груп населення, у тому 
числі безпосередніх мігрантів. Беручи до уваги сказане, 
а також з урахуванням запропонованих стратегічних за-
сад участі України у світових процесах трудової міграції, 
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сьогодні актуальним бачиться пошук шляхів удоскона-
лення існуючої зовнішньої міграційної політики з метою 
недопущення можливих негативних наслідків активного 
входження України до світового ринку праці.

Метою статті є виявлення параметрів та оцінка 
моделі впливу міжнародних міграційних процесів на еко-
номіку України за допомогою сучасного економетрично-
го інструментарію.

Дослідження сучасного стану міжнародного руху 
робочої сили в Україні дає підстави стверджува-
ти, що оптимізація державної міграційної полі-

тики повинна передбачати:
1) пом’якшення впливу факторів, які активізують 

зовнішню трудову еміграцію;
2) розширення можливостей легального праце-

влаштування українських громадян за кордоном;
3) забезпечення належного правового і соціаль-

ного захисту українських трудових мігрантів у країнах 
прийому;

4) стимулювання надходження міграційного капі-
талу (валютних переказів) в Україну;

5) сприяння поверненню українських заробітчан 
на Батьківщину та створення умов для їх якнайшвидшої 
продуктивної інтеграції в українське суспільство;

6) залучення іноземної робочої сили відповідної 
якості у достатній кількості з урахуванням потреб еко-
номіки і поточної демографічної ситуації в державі;

7) протидія нелегальним потокам міжнародної 
трудової міграції.

Про це свідчить значне збільшення за останнє 
десятиліття числа монографічних робіт, статей і дисер-
тацій. Серед вітчизняних вчених, роботи яких приверта-
ють особливу увагу, можна виділити публікації Вечкано-
ва Г. С., Вітковської Г. С., Вяткіна А. Р., Денисенко М. Б., 
Зайончковської Ж. А., Заславської Т. І., Єлізарова В. В., 
Іонцева В. А., Кам’янського А. Н., Кваша А. Я., Костакова 
В. Г., Красінец Є. С., Моісеєнко В. М., Панаріна С. А., Пе-
реведенцева В. І., Плетньова Е. П., Рибаківської Л. Л., Ста-
ровєрова О. В., Судоплатова А. П., Тишкова В. А., Хоре- 
ва Б. С. та ін.

Серед вчених інших країн СНД, що займаються 
науковими дослідженнями з міграційної проблематики, 
слід виділити роботи Арутюняна Л. A., Ата-Мірзоєва О., 
Кумскова Г. В., Кумскової Н. Х., Максакової Л. П., При-
биткової І. М., Хомри А. У., Чернової Є. П. та ін.

Незважаючи на різнобічність дослідження про-
блем міграції робочої сили, як і раніше, залишається 
безліч невирішених питань, які потребують серйозної 
уваги як з теоретичної, так і з практичної точок зору. 
Недостатньо досліджено вплив міжнародної трудової 
міграції на економічне зростання України.

Оскільки найбільшу загрозу для вітчизняної еко-
номіки становить неконтрольована масштабна трудо-
ва еміграція, зупинимось передусім на нашому баченні 
шляхів її (загрози) відвернення [5]. Масовий виїзд на-
ших співвітчизників до інших країн виступає індикато-
ром недостатнього соціально-економічного розвитку 
України в цілому та її окремих регіонів зокрема [6]. 

Після подій 2014 – 2015 рр. в Україні міграційним 
процесам будуть властиві структурні зрушення, а дослі-

дження цих процесів буде мати критичне значення для 
української держави.

Враховуючи це, основним інструментом держав-
ного регулювання має стати непряма міграційна політи-
ка, а саме: створення гідних умов життя, забезпечення 
миру та продуктивної зайнятості в Україні, що, у свою 
чергу, приведе до зниження еміграційних настроїв серед 
українців, а відтак –до зменшення обсягів безпосеред-
ньо мігруючого за кордон населення [3].

З метою прогнозування та виявлення основних 
тенденцій міграційних процесів в Україні варто прове-
сти економетричний аналіз для виявлення основних ва-
желів їх впливу на економічне зростання в Україні.

Для створення моделі на основі аналізу вихідних да-
них було відібрано такі показники та фактори (табл. 1). 

Першим кроком до реалізації моделі буде пере-
вірка вихідних даних на нормальність розпо-
ділу. Для перевірки скористаємося основними 

критеріями: Колмогорова – Смирнова / Ліліфора, Ша-
піро – Уілка, Д’Агостіно [2].

Критерій узгодженості Колмогорова – Смирнова ви-
користовується для того, щоб визначити, чи підкоряються 
два емпіричні розподіли одному закону, або визначити, чи 
підкоряється одержаний розподіл деякій моделі [2].

Нехай випадкова величина η має розподіл з функ-
цією розподілу Колмогорова:

         

2 22( ) ( 1) , 0.j te
j

j
K t t




  

  

(1)

Цей розподіл табульований, тому по заданому ε 
легко знайти C таке, що 

    ε = P (η ≥ С).  (2)
Критерій має такий вигляд:

           

1

2

, ( ) ,
( )

, ( ) .
H X C

x
H X C
  
 

 

  

(3)

За допомогою критерію Шапіро – Уілка пропону-
ється робити перевірку припущення щодо нормального 
та логарифмічно нормального розподілів.

Методологічною основою моделювання обрано 
квантильну регресію, що будується на засадах стійкості 
до відхилень. Крім цього, на практиці часто деякі зна-
чення залежної змінної можуть бути цензуровані, що 
ускладнює побудову класичних регресійних моделей.  
У випадку використання моделей квантильної регресії 
ця проблема нівелюється [2].

Нехай (yi , xi), i =1,…n – деякі змінні, де xi – x1 – век-
тор незалежних змінних. 

Припускаємо, що:

         , ( ) ,i i i iy x u Quant y x x        
         

(4)
де Quantθ (yi | xi) означає умовну квантиль yi на векторі ре-
гресора xi ; βθ – оцінка параметра моделі, Θ-тий квантиль.

Розв’язок (4) матиме такий вигляд:

: :

1

1
min { ( (1 ) }

1
min ( ),

i i i ii i i ii y x i y x

n
ii

y x y x
n

u
n

   

 

       

 

 



 

 
де ρθ (λ) = (θ – I (λ < 0)), λ – контрольна функція.

(5)
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Формула ефективної оцінки квантильної регресії 
отримується з рішення рівняння:

1
1 1 1

min (0 )
2 2sgn( )

( ).

n
ui

i i

i i

f x
n y x

y x






 
      

 



   

(6)

Квантильна регресія може бути представлена у 
вигляді задачі лінійного програмування:

1 (1 )1 min max
0

.
10

(1 ) 10

u u y
XX u u y

u

u

 

 





     

  


  


     

(7)

При цьому

      

1 1
sgn( ),

2 2i i iy x     

  

(8)

        

,
,

0
i i i i

i
y x y x

u
    



  

(9)

        

,
.

0
i i i i

i
y x y x

u
    



  

(10)

Окремо побудуємо дві квантильні регресії:

 

 
1 0 1 1 2 2 3 3

4 4 5 5

ˆ ˆ ˆ ˆ

ˆ ˆ ,

Y X X X

X X u

     

            
(11)

де Y1 – загальна кількість доходу від працюючих іммі-

грантів в Україні, тис. грн; 1 5
ˆ ˆ, ...,  – оцінки параме-

трів моделі; X1, …, X5 – фактори впливу (модель № 1).
Модель впливу факторів на кількість підприємств, 

які реалізовували інноваційну продукцію за межі Украї-
ни, що може виступати показником впливу нанотехно-
логій на міжнародні конкурентні позиції України, ма-

тиме такий вигляд (tau = 0,5, асимптотичні стандартні 
помилки вважаються незалежними і однаково розподі-
леними) (табл. 2).

Як бачимо, результати моделювання в основному є 
достовірними. Таким чином, модель матиме такий вигляд:

Y1=–438,958 + 1,064X1–0,00874 X2 + 3,975X3 + 0,06X4 –  
  – 0,000527X5 + u.                                (12)

Для отриманої функції побудуємо 95% довірчий 
інтервал (t(3, 0,025) = 3,182) (табл. 3).

Обчислимо коефіцієнти еластичності:

  

 ˆˆ : ,
j

y j
x j

Y
E

X
 

 
(13)

де 
 ˆ

j – оцінка параметру моделі; 
 Ŷ – середнє значення 

оцінки залежної змінної; Xj – середнє значення відповід-
ного фактора.

Для моделі № 1 коефіцієнти еластичності є такими:

1

339,21
1,064 : 4,5312%;

1444,579xE  

2

339,21
0,00874 : 3,74015%;

145160,2xE  

3

339,21
3,975 : 0,136402%;

11,64xE  

4

339,21
0,06 : 0,266861%;

1508,7xE  

5

339,21
0,000527 : 0,01278%.

8226,5xE  

На основі отриманої моделі № 1 та її найбільш ва-
гомих показників можна дати такі інтерпретації: 
 загальна кількість доходу від працюючих іммі-

грантів в Україні (тис. грн) є нижчою за відносні 
темпи зміни обраних факторів;

таблиця 1

Вихідні дані моделювання впливу інновацій на міжнародні конкурентні позиції України

Рік 
трудовий 
дохід, тис. 

грн, Х1

перекази 
працівників, 

тис. грн, Х2

приватні 
неоплачені 
перекази, 

%, Х3

Кількість 
емігрантів 

України, 
тис. осіб, Х4

Кількість 
іммігрантів,  

які праце-
влашто вані, 
тис. осіб, Х5

Загальна 
кількість дохо-
ду від працюю-
чих іммігрантів 

в Україні,  
тис. грн, Y1

питома вага 
обсягу виплат 

імігрантам  
у ВВп, млн грн, 

%, Y2

2004 1490 120773 14,8 1403 15323 1,16

2005 1479 113341 14,3 1421 19484 276 1,11

2006 1477 107447 14,6 1142 22847 308 1,11

2007 1487 104841 11,5 1482 7416 353 1,24

2008 1505 106603 10 1727 3978 372 1,19

2009 1510 105512 8,2 1808 3152 385 1,09

2010 1452 100245 10 1145 2408 337 0,98

2011 1404 96820 11,5 1419 2526 357 0,93

2012 1378 94138 10,8 1647 2446 341 0,9

2013 1340 92403 10,7 1893 2685 334 0,95

Джерело: отримано автором на основі даних [4].
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таблиця2

Результати оцінок параметрів квантильної регресії для залежної змінної Y1

Коефіцієнт Значення 
коефіцієнта Стандартна помилка t-статистика P-значення

Сonst –438,958 43,2497 –10,1494 0,00204

X1 1,06357 0,0430006 24,7338 0,00014

X2 –0,00873535 0,000400535 –21,8092 0,00021

X3 3,97484 1,15392 3,4446 0,04110

X4 0,0601347 0,00358204 16,7878 0,00046

X5 –0,000527475 0,000271181 –1,9451 0,14698

Побудовано автором в пакеті EViews.

Медіана залежної змінної  341,0000 Стандартне відхилення залежної змінної  32,92416

Сума модулів помилок  27,40922 Сума квадратів залишків  389,4467

Логарифм правдоподібності –25,26122 Критерій Акаіке 62,52244

Критерій Шварца  63,70578 Критерій Хеннана – Куінна  59,96878

таблиця 3

Спостереження, оцінка та 95% довірчий інтервал для Моделі № 1

Рік Y1 Оцінка Стандартна помилка 95% довірчий 
інтервал

2001 276,000 276,000 3,49756 (264,869, 287,131)

2002 308,000 308,000 3,48972 (296,894, 319,106)

2003 353,000 357,663 3,25699 (347,298, 368,028)

2004 372,000 372,000 3,27841 (361,567, 382,433)

2005 385,000 385,000 3,41452 (374,133, 395,867)

2006 337,000 337,000 3,46900 (325,960, 348,040)

2007 357,000 338,244 3,26814 (327,844, 348,645)

2008 341,000 344,990 3,19745 (334,814, 355,166)

2009 334,000 334,000 3,38493 (323,228, 344,772)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

400

380

360

340

320

300

280

260

Y1
forecast

95 percent interval 











 




Рис. 1. Графічне представлення результатів моделювання (модель № 1, квантильна регресія)

 якщо трудовий дохід (тис. грн) (Х1) збільшить-
ся на 1%, то відносні темпи зростання припливу 
робочої сили в Україну зростуть приблизно на 
4 % за умови незмінності всіх інших чинників;

 якщо приватні неоплачені перекази (Х3) збіль-
шиться на 1 %, то відносні темпи зростання 

припливу робочої сили в Україну зростуть на 
0,136 % за умови незмінності всіх інших чин-
ників;

 між переказами працівників (тис. грн) (Х2), з од-
ного боку, і кількістю іммігрантів, які працевла-
штовані (Х5), з іншого, існує обернений зв’язок.

http://www.business-inform.net
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З огляду на це стратегія участі України у світових 
процесах трудової міграції має бути спрямована на бо-
ротьбу з бідністю, а саме: 
 суттєве підвищення оплати праці працівникам 

бюджетної сфери та усунення існуючих дис-
пропорцій у міжпосадових співвідношеннях її 
оплати, забезпечення заробітної плати у бю-
джетній сфері не нижче середньої у промисло-
вості, а для працівників освіти – не нижче двох 
середніх заробітних плат у промисловості;

 захист невід’ємного права працівників на сво-
єчасне отримання заробітної плати в повному 
обсязі, а в разі заборгованості з її виплати – на 
погашення;

 якнайшвидше наближення мінімальної заробіт-
ної плати до реального прожиткового мінімуму;

 зменшення навантаження на фонд оплати праці 
завдяки перерозподілу платежів та зборів між 
роботодавцями і працівниками, а також удоско-
наленню наявної в країні податкової політики;

 створення нових високооплачуваних робочих 
місць шляхом залучення іноземних інвестицій;

 стимулювання розвитку малого і середнього 
бізнесу особливо в регіонах масової трудової 
еміграції за кордон (надання податкових пільг, 
спрощення процедури започаткування підпри-
ємницької діяльності та обмеження переліку 
видів діяльності, що потребують багаточисель-
них дозволів);

 подолання різких регіональних диспропорцій 
в якості життя населення завдяки «наздоганя-
ючому» соціально-економічному та культурно-
му розвитку депресивних територій;

 дотримання цільової спрямованості соціальних 
програм, поглиблення адресності соціальної 
допомоги громадянам, формування загально-
державної бази даних і реєстру реципієнтів усіх 
видів соціальної допомоги і пільг, спрощення 
процедури отримання всіх видів державної до-
помоги (за принципом «одного вікна»);

 впровадження нових форм державної допомо-
ги особам, які найбільше її потребують (діти-
сироти, діти з багатодітних чи неблагополучних 
родин, люди похилого віку, громадяни без ви-
значеного місця проживання тощо).

Очевидно, що успішне подолання бідності в Украї-
ні перш за все пов’язане з державним регулюван-
ням національного ринку праці [7]. Саме тому,  

з метою забезпечення його сталого розвитку, необхідно 
розробити та прийняти спеціальну державну програму 
щодо протидії масовим звільненням працівників із під-
приємств усіх форм власності. Позитивний ефект може 
бути досягнутий завдяки створенню на підприємствах 
цільових фондів зайнятості для фінансування процесів 
вивільнення, перерозподілу та перекваліфікації трудо-
вих ресурсів. На державному, регіональному та місце-
вих рівнях доцільно сконцентрувати зусилля на реалі-
зації суспільно важливих інфраструктурних проектів, а 
також розширенні застосування оплачуваних громад-
ських робіт [1]. Обов’язкового вдосконалення потребу-

ють інструменти заохочення населення до самозайня-
тості, а суб’єктів господарювання – до створення нових 
робочих місць. 

ВИСНОВКИ
У контексті регулювання розвитку національного 

ринку праці та реалізації державної стратегії, спрямова-
ної на поетапне підвищення доходів населення, не слід 
забувати, що дієвою альтернативою виїзду української 
робочої сили за кордон повинна стати внутрішня тру-
дова міграція. 

Нарощування обсягів останньої можливе завдяки 
створенню загальнодержавного реєстру вільних вакан-
сій та безперешкодного доступу до нього всіх зацікавле-
них, поліпшенню економічної, соціально-культурної та 
транспортно-комунікаційної інфраструктури в регіонах 
України.

На основі отриманих результатів побудови еконо-
метричної можна дати такі інтерпретації:
 значний влив на зростання ВВП мають такі по-

казники, як: виплати емігрантів, а також пра-
цевлаштовані іммігранти в Україні;

 з кожним роком динаміка еміграційних проце-
сів зсувається в бік збільшення;

 загальна кількість доходу від працюючих ім-
мігрантів в Україні зростає, що посилює між-
народні конкурентні позиції національної еко-
номіки.                     
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Блудова т. В., Кулик А. Б., Щекань Н. п. Зв’язок між зовнішніми інвестиціями і рентабельністю продукції на молокопереробному підприємстві

Метою статті є дослідження зв’язку між зовнішніми інвестиціями і рентабельністю продукції, зокрема знаходження області еластичності однієї з виробничих функ-
цій. Розглянуто зв’язок між зовнішніми інвестиціями і рентабельністю продукції на молокопереробному підприємстві. Проілюстровані області еластичності функції, 
яка описує основне виробництво. Залежно від значення коефіцієнта еластичності показано області, де буде існувати рентабельність і при яких значеннях інвестицій. 
Наведені рисунки підтверджують економічні властивості еластичності і дають можливість проаналізувати економічні показники функціонування молокоперероб-
ного підприємства (рентабельність), що необхідно враховувати при побудові системи показників ефективності функціонування молокопереробних підприємств. Ця 
система повинна характеризувати ступінь результативності виробництва і здійснювати оцінку динаміки економічного ефекту при залученні додаткових ресурсів.
Ключові слова: математична модель, мале підприємство, інвестиції, рентабельність.
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Блудова Т. В., Кулик А. Б., Щекань Н. П. Связь между внешними инвестициями 
и рентабельностью продукции на молокоперерабатывающем предприятии
Целью статьи является исследование связи между внешними инвестициями 
и рентабельностью продукции, в частности нахождение области эластично-
сти одной из производственных функций. Рассмотрена связь между внешними 
инвестициями и рентабельностью продукции на молокоперерабатывающем 
предприятии. Проиллюстрированы области эластичности функции, которая 
описывает основное производство. В зависимости от значения коэффициента 
эластичности показаны области, где будет существовать рентабельность 
и при каких значениях инвестиций. Приведенные рисунки подтверждают эко-
номические свойства эластичности и дают возможность проанализировать 
экономические показатели функционирования молокоперерабатывающего 
предприятия (рентабельность), что необходимо учитывать при построении 
системы показателей эффективности функционирования молокоперераба-
тывающих предприятий. Эта система должна характеризовать степень 
результативности производства и осуществлять оценку динамики экономи-
ческого эффекта при привлечении дополнительных ресурсов.
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Bludova T. V., Kulyk A. B., Tshekan’ N. P. Relationship between External Investment 

and Product Profitability of Dairy Processing Enterprise
The article is aimed to study the relationship between external investment and the 
production profitability, in particular finding the area of elasticity for one of production 
functions. The relationship between external investment and production profitability 
of dairy processing enterprise is considered. Areas of the elasticity function that de-
scribes the main production are illustrated. Depending on the value of the coefficient 
of elasticity, the areas of profitability, with the corresponding values for investment, 
have been displayed. The presented figures confirm the economic properties of elas-
ticity and provide opportunity to analyze the economic indicators of performance of 
dairy enterprise (profitability), i.e. what must be considered when building a system of 
performance indicators of dairy enterprises. This system should characterize the degree 
of efficiency of production and to evaluate the dynamics of economic effect in attract-
ing additional resources.
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