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ВСТУП 

 
Механізм ціноутворення, який повинен збалансовувати різноспрямовані інтереси продавців (виробників) і покупців 

(споживачів) товару, розподіляти ресурси, стимулювати раціональне розміщення виробництва, впровадження інновацій тощо 
посідає особливе місце в економіці країни. Від ефективності виконання цим механізмом покладених на нього функцій залежать 
стан і тенденції розвитку як окремих секторів економіки, так і національного господарства загалом. Динаміка цін виступає 
важливим індикатором стану окремих галузей економіки, а вплив на формування цін є одним з інструментів оптимізації 
економічних процесів.  

Зазначене повною мірою стосується ціноутворення у вітчизняному аграрному секторі. Ціни на сільськогосподарську 
продукцію є найдинамічнішою характеристикою аграрного ринку. Вони чутливо реагують на вплив численних економічних, 
технологічних, погодних, соціально-політичних чинників й у свою чергу визначають вектори і темпи розвитку окремих 
сільськогосподарських галузей, рівень продовольчої безпеки країни. Значна диференціація та коливання в динаміці цін реалізації 
сільськогосподарської продукції свідчать про слабку керованість процесами на агропродовольчому ринку. Це породжує 
нестабільність, яка знижує інвестиційну привабливість аграрного сектору, посилює диспропорції в розвитку окремих його 
складових. Цінова нестабільність зумовлює необхідність здійснення моніторингу та системного аналізу цін на продукцію 
сільськогосподарських товаровиробників [1].  

Діяльність учасників будь-якого ринку неможлива без наявності інформації про ціни, попит і пропозицію. Ціновий 
моніторинг аграрного сектору може бути використаний для виявлення критичних явищ, інформування громадськості та органів 
державної влади, прийняття рішень щодо розвитку галузі та тактики поведінки на ринку, а також забезпечує зворотній зв'язок у 
відношенні відповідних державних програм. 

Здійснення цінового моніторингу в Україні є невід’ємною умовою існування досконалого ринку сільськогосподарської 
продукції. Функціонування системи оперативного збору, обробки, зберігання та розповсюдження інформації про рівень 
внутрішніх цін серед суб’єктів ринку є важливою передумовою реформування аграрного сектора на ринкових засадах і розвитку 
агробізнесу. За відсутності належної системи інформування про цінові тенденції щодо сільськогосподарської продукції продавці та 
покупці у недостатній мірі володіють знаннями відносно поточних і очікуваних цін, а також розміщення товарів та послуг. 
Необхідність забезпечення прозорості аграрного ринку для продавців та покупців з метою оперативного доступу до цінової 
інформації зумовлює актуальність проведених досліджень.  
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1. РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  

ДИНАМІКИ ЗАКУПІВЕЛЬНИХ ЦІН НА ВЕЛИКУ РОГАТУ ХУДОБУ  
В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС 

 
1. 1 Динаміка закупівельних цін на велику рогату худобу, прийняту на забій від господарств населення України 

(за даними НДІ "Украгропромпродуктивність") 
 

Рівень поточних цін в середньому по Україні. 
 

Станом на 15 січня 2019 року середні арифметичні незважені ціни на молодняк ВРХ знаходяться в межах 31,72 грн за 1кг 
живої ваги (телиці вагою до 330 кг) та 34,98 грн за 1кг живої ваги (бички вагою 330 кг і більше), ціни на корів (за вгодованістю) – 
у межах 23,81–29,03 грн за 1 кг живої ваги (табл. 1.1). 
 

Таблиця 1.1 Динаміка та діапазон закупівельних цін на ВРХ 
 

 15.01.2019 р. 17.12.2018 р. 09.01.2018 р. 

Молодняк 
ВРХ,грн/кг 31,72-34,98 31,33-34,59 30,30-32,63 

Корови, грн/кг 23,81-29,03 23,55-28,89 23,30-28,62 
 

Регіональний зріз.  
 

Найнижчі закупівельні ціни на молодняк ВРХ – у Сумській, Житомирській, Львівській, Тернопільській та Рівненській областях. 
Найвищими були середні закупівельні ціни на молодняк ВРХ у Полтавській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Херсонській та Київській 
областях (табл. 1.2). 

 
Найнижчі закупівельні ціни на корів (за вгодованістю) зафіксовані у Вінницькій, Полтавській, Одеській, Рівненській та 

Тернопільській областях, найвищі – у Черкаській, Донецькій, Івано-Франківській, Волинській та Херсонській областях.
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Таблиця 1.2 Мінімальні та максимальні ціни у розрізі регіонів 

 

Молодняк ВРХ Корови (за вгодованістю) 
вагою< 330 кг вагою >330 кг Назва області 

бички телиці бички телиці 
Назва області 

вища середня нижчесередня 

Сумська 28,90 28,80 29,00 29,00 Вінницька 25,00 23,33 20,00 
Житомирська 29,51 29,51 32,13 29,91 Полтавська 25,00 23,67 22,67 
Львівська 30,33 28,67 32,75 30,37 Одеська 26,00 24,00 20,50 
Тернопільська 30,67 26,67 34,67 28,67 Рівненська 26,50 23,00 17,00 
Рівненська 31,50 30,50 33,00 31,00 Тернопільська 28,17 23,67 19,17 

По Україні 33,21 31,72 34,98 32,87 По Україні 29,03 27,01 23,81 
Полтавська 34,33 33,33 35,00 34,00 Черкаська 31,24 28,34 26,00 
Івано-Франківська 34,45 34,15 36,62 35,92 Донецька 31,25 30,00 30,00 
Чернівецька 34,90 33,17 37,16 34,70 Івано-Франківська 32,45 31,73  
Херсонська 37,40 37,40 39,00 39,00 Волинська 33,82 33,13 25,75 
Київська 38,00 36,00 40,00 38,00 Херсонська 34,00 32,00 30,00 

 

 
Динаміка цін. 
 

Місячна динаміка. За останній місяць найбільше зросли ціни на телиць вагою до 330 кг – на 1,25 %, найменше – на 0,49 % – 
на корів вищої вгодованості (табл. 1.3). 

 
Річна динаміка. За останній рік найбільше зросли ціни на бичків вагою 330 кг і більше – на 8,2 %, найменше – на корів середньої 

вгодованості (на 1,7 %).  
 
Впродовж тривалого періоду найвищими залишаються ціни на бичків вагою 330 кг і більше, динаміка цін на яких наведена на 

рис. 1.1. 
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33,11 34,19
35,75 35,74
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Січ.18 Лют.18 Бер.18 Кві.18 Тра.18 Чер.18 Лип.18 Сер.18 Вер.18 Жов.18 Лис.18 Грг.18 Січ.19

 
 
 
 

 

Рис. 1.1 Динаміка закупівельних цін на молодняк ВРХ,  
прийнятий на забій від господарств населення, грн за 1 кг живої ваги 

 
Довідково: за даними Держстату України у господарствах населення станом на 1 січня 2019 року знаходиться 2239,9 тис. 

голів ВРХ. Це на 5,3 % менше, ніж у відповідний період минулого року [2]. Найбільша чисельність поголів’я ВРХ – у Вінницькій 
(164,2 тис. голів або 7,3 % до загальної чисельності у цій категорії господарств), Хмельницькій (162,7 тис. голів або 7,3 %), 
Львівській (153,3 тис. голів або 6,8 %), Житомирській (134,0 тис. голів або 6,0 %) та Одеській (132,9 тис. голів або 5,9 %) областях, 
найменша – у Донецькій (32,7 тис. голів або 1,5 %), Луганській (37,3 тис. голів або 1,7 %), Черкаській (41,9 тис. голів або 1,9 %), 
Київській (42,1 тис. голів або 1,9 %) та Кіровоградській (63,9 тис. голів або 2,9 %) областях.  

 

За 9 місяців 2018 року переробними підприємствами було куплено із загального обсягу надходження тварин у живій масі 
16499,9 т великої рогатої худоби в господарствах населення, що на 3,7 % менше за обсяги відповідного періоду минулого року, у 
тому числі у ІІІ кварталі 2018 року – 7260,3 т. 
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Таблиця 1.3 Закупівельні ціни на велику рогату худобу (ВРХ), прийняту від господарств населення України 
 

Закупівельна ціна за 1 кг живої ваги, грн (станом на 15 січня 2019 р.) 
молодняк ВРХ 

вагою до 330 кг вагою 330 кг і більше 
Назва області 

бички телиці бички телиці 

корови вищої 
вгодованості 

корови середньої 
вгодованості 

корови  
нижчесередньої 
вгодованості 

АР Крим***               
Вінницька 35,00  36,00 33,00 25,00 23,33 20,00 
Волинська     37,80 36,25 33,82 33,13 25,75 
Дніпропетровська**              
Донецька 33,25 32,00 34,00 33,00 31,25 30,00 30,00 
Житомирська 29,51 29,51 32,13 29,91 29,05 27,03 23,15 
Закарпатська 32,00 32,00 32,00 32,00 28,00 27,00 26,00 
Запорізька**               
Івано-Франківська 34,45 34,15 36,62 35,92 32,45 31,73   
Київська 38,00 36,00 40,00 38,00 27,00 26,00 25,00 
Кіровоградська 33,10 32,00 34,30 33,20 28,70 26,30 23,10 
Луганська*               
Львівська 30,33 28,67 32,75 30,37 27,20 24,30 22,02 
Миколаївська**              
Одеська 35,00 30,00 34,50 26,50 26,00 24,00 20,50 
Полтавська 34,33 33,33 35,00 34,00 25,00 23,67 22,67 
Рівненська 31,50 30,50 33,00 31,00 26,50 23,00 17,00 
Сумська 28,90 28,80 29,00 29,00 28,00 27,00 26,00 
Тернопільська 30,67 26,67 34,67 28,67 28,17 23,67 19,17 
Харківська**               
Херсонська 37,40 37,40 39,00 39,00 34,00 32,00 30,00 
Хмельницька 32,71 31,64 35,00 33,64 28,60 26,20 23,00 
Черкаська     36,66 33,58 31,24 28,34 26,00 
Чернівецька 34,90 33,17 37,16 34,70 31,33 28,00 25,00 
Чернігівська 33,50   35,00   30,25 28,50 24,25 
По Україні 33,21 31,72 34,98 32,87 29,03 27,01 23,81 

* В  Луганській області приймання ВРХ від господарств населення бойні не здійснюють  
** За минулий період приймання ВРХ від господарств населення не здійснювалось 
*** Інформація відсутня 
 
Станом на 17 грудня 2018 32,87 31,33 34,59 32,69 28,89 26,78 23,55 
Зміни за період,% 1,02 1,25 1,12 0,57 0,49 0,87 1,11 
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1.2  Середні ціни реалізації великої рогатої худоби сільськогосподарськими підприємствами (за даними Держстату) 
 

Середні ціни реалізації великої рогатої худоби (у живій масі) сільськогосподарськими підприємствами за січень – листопад 
2018 року зменшилися порівняно з відповідним періодом 2017 року на 3577 грн/т. У шести областях середня реалізаційна ціна 
великої рогатої худоби більша за середню по Україні (30761 грн/т) (рис. 1.2) [2, 3]. 

 

 
 
 
 

Рис. 1.2 Середні ціни на велику рогату худобу,  реалізовану сільськогосподарськими підприємствами 
 за всіма напрямами,  грн/т 
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Середні ціни реалізації великої рогатої худоби (наростаючим підсумком) сільськогосподарськими підприємствами за 
всіма напрямами за січень – листопад 2018 року зменшилися: проти відповідного періоду 2017 року – на 11,6 %, проти 
попереднього місяця – на 0,8 %. 

 

 
 

Рис. 1.3. Динаміка середніх цін на велику рогату худобу,* реалізовану сільськогосподарськими 
підприємствами за всіма напрямами, грн/т 

 
 

*Без урахування накладних витрат по закупівлях, транспортних та експедиційних витрат, податку на додану вартість. 
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1.3 Середні ціни на велику рогату худобу у країнах ЄС 
 

 
Середні ціни на телиць у країнах ЄС 

 
За даними Європейської комісії, у 2017 р. на ринках країн ЄС середні ціни продажу телиць були в середньому на 1,9% вищі 

ніж середні ціни купівлі бичків, у 2018 р. – на 2,0% [4]. 
У грудні 2018 р. середня ціна телиць у країнах ЄС становила 2,32 євро за 1 кг живої ваги, що на 2,5% менше ніж у грудні 

2017 р., та на 2,6% більше від попереднього місяця. Водночас це у 2,2 раза перевищує рівень закупівельних цін в Україні (рис. 1.4). 

 
 

Рис. 1.4 Динаміка середніх цін на ВРХ (телиці) в Україні та ЄС 
 
 

*  станом на 08.01.2019 р., за даними Європейської комісії 

** розрахункові дані за відповідний період, згідно з курсом НБУ, що встановлений в останній робочий день місяця 
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У грудні 2018 р. найвищі середні ціни на телиць для відгодівлі серед країн ЄС досягнуто в Італії – 2,96 євро за 1 кг живої 

ваги та Франції – 2,51 євро за 1 кг живої ваги. 
Найнижчі ціни зафіксовані у Австрії – 1,93 євро за 1 кг живої ваги та Ірландії – 1,82 євро за 1 кг живої ваги. 

 
 

Рис. 1.5 Середні ціни на ВРХ (телиці) у розрізі 
основних країн-виробників ЄС* та в Україні, євро за 1 кг живої ваги 

 
 
 
 

*  станом на 08.01.2019 р., за даними Європейської комісії 

** розрахункові дані за відповідний період, згідно з курсом НБУ, що встановлений в останній робочий день місяця 
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Середні ціни на бичків у країнах ЄС 

 
Середня ціна бичків у грудні 2018 р. у країнах ЄС становила 2,21 євро за 1 кг живої ваги, що на 4,7% менше ніж у грудні 

2017 р., та на 1,8% більше попереднього місяця (рис. 1.6). 
 

 
 

Рис. 1.6 Динаміка середніх цін на ВРХ (бички) в Україні та ЄС 
 
 

*  станом на 08.01.2019 р., за даними Європейської комісії 

** розрахункові дані за відповідний період, згідно з курсом НБУ, що встановлений в останній робочий день місяця 
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У грудні 2018 р. найвищі середні ціни на бичків, куплених для відгодівлі, в межах ЄС зафіксовані у Бельгії – 3,53 євро за 1 кг 

живої ваги, Італії – 2,65 євро за 1 кг живої ваги та Франції – 2,46 євро за 1 кг живої ваги. 
Найнижча ціна зафіксована у Ірландії – 1,73 євро за 1 кг живої ваги. 
 

 

 
Рис. 1.7 Середні ціни на ВРХ (бички) у розрізі  

основних країн-виробників ЄС* та в Україні, євро за 1 кг живої ваги 
 

 
 
 

*  станом на 08.01.2019 р., за даними Європейської комісії 

** розрахункові дані за відповідний період, згідно з курсом НБУ, що встановлений в останній робочий день місяця 
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2. РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДИНАМІКИ ЗАКУПІВЕЛЬНИХ ЦІН НА СВИНЕЙ 
В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС 

2.1 Динаміка закупівельних цін на свиней, прийнятих від господарств населення України 
(за даними НДІ "Украгропромпродуктивність")  

Рівень поточних цін в середньому по Україні. 
Станом на 15 січня 2019 року середні арифметичні незважені ціни на свиней знаходяться в межах 44,94 грн за 1кг живої ваги 

(категорія перша-екстра) та 43,41 грн за 1кг живої ваги (друга категорія). Середня ціна поросят-молочників становить  1345,59 грн 
за голову (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 Динаміка закупівельних цін на свиней 
 

 15 січня 2019 р. 17 грудня 2018 р 
Свині категорії перша-екстра, грн/кг живої маси 44,94 44,96 
Свині другої категорії, грн/кг живої маси 43,41 42,99 
Поросята-молочники, грн/за голову 1345,59 1349,25 

Регіональний зріз. 
Найнижчі закупівельні ціни на свиней у Сумській, Тернопільській, Черкаській, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, 

Одеській, Запорізькій областях (на 2,1 % – 11,9 % нижчі, ніж в Україні); найвищі – у Полтавській, Вінницькій, Київській, Миколаївській, 
Волинській, Чернівецькій та Дніпропетровській областях, в яких цей показник в середньому на 3,5 % – 30,5 % перевищує 
загальноукраїнське значення (табл. 2.2). 

 

Найнижчі ціни на поросят-молочників у Тернопільській, Рівненській, Запорізькій, Черкаській областях – на 14,5 % -– 26,2 % нижчі 
ніж  в середньому по Україні, найвищі – у Чернівецькій, Львівській, Чернігівській та Сумській областях (на 11,7 % – 30,1 %). 

 
 

Таблиця 2.2 Мінімальні та максимальні ціни у розрізі регіонів 
Найменування області Свині категорії 

перша-екстра, грн/кг 
Найменування 

області 
Свині другої 

категорії, грн/кг 
Найменування  

області 
Поросята-молочники, 

грн/голову 
Сумська 43,00 Закарпатська 38,25 Тернопільська 993,30 
Тернопільська 43,00 Львівська 39,74 Одеська 1050,00 
Черкаська 43,67 Одеська 40,00 Запорізька 1150,00 
Івано-Франківська 44,00 Запорізька 40,00 Черкаська 1150,00 

По Україні 44,94 По Україні 43,41 По Україні 1345,59 
Полтавська 46,50 Волинська 45,65 Чернівецька 1502,50 
Вінницька 47,00 Полтавська 46,50 Львівська 1550,00 
Київська 47,00 Чернівецька 47,50 Чернігівська 1612,50 
Миколаївська 47,13 Дніпропетровська 56,65 Сумська 1750,00 
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Довідково: за офіційними даними Держстату України у господарствах населення станом на 1 січня 2019 року найбільша 

чисельність поголів’я свиней знаходиться у Закарпатській (223,0 тис. голів або 8,5 % до загальної чисельності у цій категорії 
господарств), Волинській (204,1 тис. голів або 7,8 %) та Рівненській (185,3 тис. голів або 7,1 %) областях, найменша – у Луганській 
(17,0 тис. голів або 0,7 %), Донецькій (32,4 тис. голів або 1,2 %) та Миколаївській (39,6 тис. голів або 1,5 %)  областях [2]. 
 

За 9 місяців 2018 року переробними підприємствами було куплено із загального обсягу надходження тварин у живій масі 
25,3 т свиней у господарствах населення, що становить 38,4 % до обсягів відповідного періоду минулого року, у тому числі у ІІІ 
кварталі 2018 року – 6,4 т або 21,1% до 2017 року. Динаміку середніх цін купівлі свиней у цій категорії господарств наведено на 
рис. 2.1. 

 
 

 

ІІІ кв. 2017 р
ІV кв. 2017 р

І кв. 2018 р
ІІ кв.2018 р

ІІІ кв. 2018 р

35,8 37,2
35,5 38,0 41,4

 

Рис. 2.1 Середні ціни купівлі свиней переробними підприємствами 
у населення, грн/кг живої маси 
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Таблиця 2.3 Закупівельні ціни на свиней, прийнятих від господарств населення України 
 

Закупівельні ціни на свиней та поросят станом на 15 січня 2019 р. 
ціна за 1 кг живої маси, грн ціна за голову, грн Назва області 

свині категорії перша-екстра свині другої категорії поросята - молочники 
АР Крим*       
Вінницька 47,00 40,50 1450,00 
Волинська 45,75 45,65 1230,00 
Дніпропетровська   56,65 1300,00 
Донецька** – – – 
Житомирська – – 1399,00 
Закарпатська 44,50 38,25 – 
Запорізька – 40,00 1150,00 
Івано-Франківська 44,00 41,00 1462,00 
Київська 47,00 44,70 1340,90 
Кіровоградська 45,30 43,30 1400,00 
Луганська** – – – 
Львівська 44,00 39,74 1550,00 
Миколаївська 47,13 45,63 1375,00 
Одеська 44,00 40,00 1200,00 
Полтавська 46,50 46,50 1250,00 
Рівненська 44,00 43,00 1050,00 
Сумська 43,00 42,00 1750,00 
Тернопільська 43,00 42,00 993,30 
Харківська – –   
Херсонська 45,00 43,00 1466,67 
Хмельницька – 43,00 1280,00 
Черкаська 43,67 42,33 1150,00 
Чернівецька – 47,50 1502,50 
Чернігівська 45,25 43,50 1612,50 
По Україні 44,94 43,41 1345,59 

* Інформація відсутня 
** М'ясопереробні підприємства не здійснюють закупівлю  свиней у населення 

Станом на 17.12.2018 44,96 42,99 1349,25 
Зміни за період,% -0,04 0,98 -0,27 
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2.2 Середні ціни реалізації свиней сільськогосподарськими підприємствами (за даними Держстату) 
 

 Сільськогосподарські підприємства дев'яти областей за січень – листопад 2018 року реалізовували свиней за цінами 
вищими, ніж у середньому по Україні (38849 грн/т). 

Найвищі середні реалізаційні ціни були у Чернівецькій області (42353 грн/т), а найнижчі – у Луганській (33572 грн/т) (рис. 2.2). 

 
 

 

Рис. 2.2 Середні ціни на свиней, реалізованих сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами,  грн/т  
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Середня ціна реалізації свиней (у живій масі) сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами за січень – 
листопад 2018 року на  18,0 % (5925  грн/т) більша за  ціну, яка склалася за січень  –  листопад 2017 року, а проти січня  –  
листопада  2016 року – на 66,1 % (15461 грн/т)  (рис. 2.3). 

 

 
 
 

 
Рис. 2.3 Динаміка середніх цін на свиней, реалізованих сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами, грн/т 

 

 

 

*Без урахування накладних витрат по закупівлях, транспортних та експедиційних витрат, податку на додану вартість. 
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2.3 Середні ціни на свиней та поросят у країнах ЄС 
 

Середні ціни на свиней (у забійній вазі) у країнах ЄС 
 
Країни ЄС – другий за величиною (після Китаю) світовий виробник свинини та лідер із експорту даного виду м’яса. У ЄС 

свині формують найбільшу категорію тваринництва. За кількістю поголів’я понад 50,0% усіх свиней припадає на Німеччину 
(майже 27,6 млн голів або понад 18,0%) та Іспанію (майже 30,0 млн голів або понад 19,0%). 

За даними Європейської комісії на ринках країнах ЄС протягом останніх місяців відбувається зниження середніх цін на 
свиней у забійній вазі [4].   

Станом на 31 грудня 2018 р. середня ціна реалізації свиней у забійній вазі класу S становила 136,46 євро за 100 кг, що на 
0,3% менше ніж 24 грудня 2018 р., а свинина класу R – 145,18 євро за 100 кг, що на 2,8% більше. Порівняно з 1 січня 1018 р. 
середні ціни реалізації свиней у забійній вазі класу S та R зменшилися відповідно на 1,3% (з 138,22 євро за 100 кг) та 13,9% (з 
168,58 євро за 100 кг) (рис.2.4). 

 

 
Рис. 2.4 Динаміка середніх цін на свиней у забійній вазі в країнах ЄС 
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Слід зазначити, що вирощування свиней забійних кондицій для класу S зосереджене майже у всіх країнах ЄС, а для класу R – 
лише у дев’яти.  

 
Станом на 24 грудня 2018 р. найвищі середні ціни на свиней у забійній вазі класу S в межах ЄС зафіксовані у Великій 

Британії – 160,58 євро за 100 кг та Румунії – 155,74 євро за 100 кг. Найнижча ціна зафіксована у Нідерландах – 123,70 євро за 100 
кг (рис.2.5). 

 
 

Рис. 2.5 Середні ціни свиней у забійній вазі класу S у розрізі окремих країн ЄС, євро за 100 кг 
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Станом на 24 грудня 2018 р. найвищі середні ціни на свиней у забійній вазі класу R в межах ЄС зафіксовані у Італії – 158,95 
євро за 100 кг. Найнижча ціна зафіксована у Литві – 109,78 євро за 100 кг та Великій Британії – 100,96 євро за 100 кг. 

 

 
Рис. 2.6 Середні ціни свиней у забійній вазі класу R у розрізі країн-виробників ЄС, євро за 100 кг 
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Середні ціни на поросят у країнах ЄС 

 
На відміну від цінової ситуації на ринках країн ЄС з продажу свиней, з жовтня спостерігається щотижневе зростання 

середньої ціни реалізації поросят. З 22 жовтня по 31 грудня 2018 р. ціна зросла на 21,8 %. 
 
У грудні  2018 р. середня ціна реалізації поросят становила 39,80 євро за голову, що на 7,4% менше, ніж у грудні  2017 р. 

(42,98 євро). Порівняно з попереднім тижнем станом на 31 грудня 2018 р. середня ціна зросла на 1,01 євро за голову (рис. 2.7).  
 
 

 
 

Рис. 2.7 Динаміка середніх цін на поросят (приблизно 20 кг) у живій вазі в ЄС, євро за голову 
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Станом на 24 грудня 2018 р. порівняно з 25 грудня 2017 р. у основних країнах-виробниках свиней в ЄС відзначається 

зменшення середньої ціни на поросят. 

 
 

Рис. 2.8 Середні ціни на поросят у розрізі основних країн-виробників ЄС, євро за голову 
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3. РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДИНАМІКИ ЗАКУПІВЕЛЬНИХ ЦІН НА МОЛОКО  
В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС 

 
3.1 Динаміка закупівельних цін на молоко незбиране ІІ ґатунку,  

придбане суб'єктами господарювання у господарствах населення України  
(за даними НДІ "Украгропромпродуктивність") 

 

Рівень поточних цін в середньому по Україні. 
 

Станом на 15 січня 2019 року середня арифметична незважена ціна на молоко незбиране ІІ ґатунку по Україні становить 5,18  
грн/л, що на 4,1 % менше у порівнянні з 9 січня  2018 року (табл. 3.1). 

 

Таблиця 3.1. Динаміка та діапазон цін на молоко незбиране ІІ ґатунку 
 15 січня 2019 р. 17 грудня 2018 р. 9 січня 2018 р. 

в розрізі регіонів, грн./л:    
min 4,20-9,00 4,00-8,50 4,00-7,00 
max 4,80-9,00 4,80-8,50 4,80-8,20 

середня по Україні 5,18 5,14 5,40 

Регіональний зріз. 
 

Найвищі середні закупівельні ціни у Полтавській, Запорізькій, Вінницькій, Херсонській та Закарпатській областях – на 5,8 % 
– 73,8 % вищі від загальноукраїнського значення (табл. 3.2). 

 

Найнижчі середні закупівельні ціни у Волинській, Одеській, Миколаївській, Тернопільській та Житомирській областях – на 
5,4– 10,2 % нижчі, ніж в середньому по Україні. 

 

Мінімальна закупівельна ціна, яка становить 4,20 грн/л, зафіксована у Хмельницькій області, максимальна – 9,00 грн/л – у 
Закарпатській області (табл. 3.3). 

 

Довідково: згідно з офіційною статистикою у січні – грудні 2018 року в господарствах населення було вироблено 7338,8 тис. т 
молока, що становить 72,7 % до обсягів його виробництва в господарствах усіх категорій [2]. Товарність молока від господарств 
населення становить 15,7 %, що на 6,5 % менше за показник відповідного періоду минулого року. Господарства населення Черкаської 
області мають найвищу товарність молока (61,7%), а Одеської та Кіровоградської областей – найменшу (0,7 %). 
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Таблиця 3.2. Рівень мінімальних та максимальних закупівельних цін в розрізі регіонів 

Рівень закупівельних цін на молоко незбиране ІІ ґатунку, грн/л 
Область 

середня min max 
Волинська 4,65 4,30 5,00 
Одеська 4,68 4,54 4,80 
Миколаївська 4,77 4,30 5,50 
Тернопільська 4,82 4,30 5,00 
Житомирська 4,90 4,45 5,70 

Україна 5,18 4,76 5,96 
Полтавська 5,48 5,00 6,50 
Запорізька 5,59 5,00 6,30 
Вінницька 5,78 5,00 7,00 
Херсонська 6,07 5,50 6,40 
Закарпатська  9,00 9,00 9,00 

Динаміка цін. 
 

Місячна динаміка. За останній місяць середня закупівельна ціна зросла на 0,7 %. Зростання середньої закупівельної ціни 
відбулося у шістнадцяти областях, найбільше – у Чернігівській області (на 6,9 %). Зниження закупівельної ціни на 3,6 % зафіксоване в 
Івано-Франківській області (табл. 3.3). 

Річна динаміка. За останній рік порівняно з 9 січня 2018 року середня мінімальна закупівельна ціна в Україні знизилася на 1,9 %, 
середня максимальна – на 4,8 %, середня по Україні – на 4,1 % (рис. 3.1). 

5,20 5,02

4,50
4,27 4,26

4,98 5,14 5,185,36 5,34

4,34 4,44
4,75

Січ.18 Лют.18 Бер.18 Кві.18 Тра.18 Чер.18 Лип.18 Сер.18 Вер.18 Жов.18 Лис.18 Грг.18 Січ.19
 

 
 

Рис.3.1 Динаміка закупівельних цін на молоко незбиране ІІ ґатунку,  придбане в особистих селянських господарствах, грн/л 
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Таблиця 3.3 Закупівельні ціни на молоко ІІ ґатунку, придбане суб'єктами господарювання  
у господарствах населення України 

 

Рівень закупівельних цін на 
молоко незбиране ІІ гатунку, 

грн/л 

Середні ціни  за даними 
моніторингу науково-дослідних 

центрів продуктивності: Область 

мінімальний максимальний Станом на  
15 січня 2019 р. 

Станом на  
17 грудня 2018 р. 

Зростання 
(зниження) 

середніх цін за 
період,% 

Товарність молока в 
господарствах населення 
за січень-вересень 2018 р. 
(розрахунки проведено за 

даними Держстату) 

Обсяги закупівлі молока 
переробними 

підприємствами  
у населення за 

січень-вересень.2018 р., тис. т 
АР Крим*               
Вінницька 5,00 7,00 5,78 5,68 1,8 27,3 132,4 
Волинська 4,30 5,00 4,65 4,50 3,3 0,0** 0,0** 
Дніпропетровська 4,70 8,00 5,12 4,96 3,2 9,5 16,2 
Донецька 4,70 6,00 5,35 5,27 1,5 - - 
Житомирська 4,45 5,70 4,90 4,80 2,1 25,5 88,6 
Закарпатська  9,00 9,00 9,00 8,50 5,9 - - 
Запорізька 5,00 6,30 5,59 5,52 1,3 24,5 40,7 
Івано-Франківська 4,60 5,60 5,11 5,30 -3,6 4,6 15,0 
Київська 5,00 6,50 5,26 5,11 2,9 5,8 10,8 
Кіровоградська 4,50 7,00 5,36 5,28 1,5 0,7 1,4 
Луганська*               
Львівська 4,70 5,00 4,96 4,96 0,0 2,0 8,0 
Миколаївська 4,30 5,50 4,77 4,77 0,0 32,3 74,1 
Одеська 4,54 4,80 4,68 4,68 0,0 0,7 1,6 
Полтавська 5,00 6,50 5,48 5,40 1,5 27,8 77,9 
Рівненська 5,00 5,00 5,00 5,00 0,0 23,5 63,1 
Сумська 5,00 6,50 5,16 4,84 6,6 19,8 36,1 
Тернопільська 4,30 5,00 4,82 4,82 0,0 13,9 40,8 
Харківська*       6,14 -100,0 4,2 9,4 
Херсонська 5,50 6,40 6,07 5,98 1,5 19,1 35,7 
Хмельницька 4,20 6,00 5,00 4,97 0,6 25,5 93,1 
Черкаська 5,10 5,80 5,39 5,16 4,5 61,7 95,4 
Чернівецька 5,00 6,00 5,21 5,19 0,4 - - 
Чернігівська 5,00 5,50 5,10 4,77 6,9 5,6 13,0 

По Україні 4,76 5,96 5,18 5,14 0,7 15,7 906,0 
* дані відсутні;  
** дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації 
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2 Середні ціни реалізації молока сільськогосподарськими підприємствами (за даними Держстату) 
 
Середня реалізаційна ціна молока, проданого сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами у січні – 

листопаді 2018 року по Україні, становила 7546 грн/т. Водночас діапазон реалізаційних цін по регіонах коливався від 
6981 грн/т в Луганській області до 8065 грн/т в Дніпропетровській. У 10 областях середня ціна на молоко була вищою від 
середньої по Україні (рис. 3.2). 

У Закарпатській та Чернівецькій областях дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону 
України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. 

 
 

 
 
Рис. 3.2 Середні ціни на молоко,  реалізоване сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами,  грн/т  
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У січні – листопаді 2018 року порівняно із січнем – листопадом 2017 року середня ціна реалізації молока аграрними 

підприємствами збільшилася на 5,4 % (384 грн/т) (рис. 3.3). 

 
 

Рис. 3.3 Динаміка середніх цін на молоко,*  реалізоване сільськогосподарськими підприємствами  
за всіма напрямами, грн/т 

*Без урахування накладних витрат по закупівлях, транспортних та експедиційних витрат, податку на додану вартість. 
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3.3 Динаміка закупівельних цін на молоко у країнах ЄС  
 

 

Середні закупівельні ціни в ЄС 
 

У країнах ЄС з червня 2017 р. по листопад 2018 р. відбувалося зростання закупівельних цін на молоко [4]. У грудні 
поточного року середня ціна закупівлі молока зменшилася на 0,5 % і досягла 36,91 євро за 100 л (рис. 3.4). 

 

 
 

Рис. 3.4 Динаміка закупівельних цін на молоко в Україні** та країнах ЄС 
 
*  станом на 09.01.2019 р., за даними Європейської комісії; ціни закупівлі молока у виробників наведені з урахуванням вимог Регламенту ЄС 2017/1185 для 

фактичної жирності сирого молока та вмісту білка 

** розрахункові дані за відповідний період, згідно з курсом НБУ, що встановлений в останній робочий день місяця 
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Цінові тенденції в окремих країнах ЄС 

 
У грудні 2018 р. найвищі ціни на молоко серед основних країн-виробників ЄС фіксувались у Ірландії – 39,97 євро за 100 л, 

Нідерландах – 38,33 євро за 100 л та Італії – 38,28 євро за 100 л. Найнижчі ціни на молоко у Угорщині – 31,12 євро за 100 л, Литві – 
31,34 євро за 100 л та Румунії – 31,41 євро за 100 л (рис. 3.5). 

 

 
 

Рис. 3.5 Закупівельні ціни на молоко у розрізі окремих країн ЄС та Україні**, євро за 100 л 
 
 

 

** розрахункові дані за відповідний період, згідно з курсом НБУ, що встановлений в останній робочий день місяця 
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3.4 Світові закупівельні ціни на молоко 
 

 

Молочний сектор обслуговує понад сім мільярдів споживачів і забезпечує життєдіяльність приблизно одного мільярда 
людей, що живуть на молочних фермах.  

 
За даними Міжнародної молочної дослідницької мережі фермерських господарств, середня ціна на молоко у світі у 

листопаді 2018 р. становила 27,50 євро/100 кг (або 28,20 євро/100 л), що на 7,7% менше ніж минулого року. 
 
За даними Голландської федерації сільського господарства та садівництва, за підсумками листопада 2018 р., середня ціна на 

молоко в ЄС (35,67 євро/100 л) на 5,9% менша відповідного показника 2017 р. У Новій Зеландії, у листопаді, середня ціна 
становила 30,07 євро/100 л (на 5,0% нижче відповідного показника 2017 р.), а у США – 33,15 євро/100 л, що на 11,2% менше 
відповідного періоду 2017 року. 

 
За даними Міністерства сільського господарства США, закупівельна ціна на молоко в Аргентині у листопаді 2018 р. 

становила 21,95 євро/100 л, що на 22,1% менше відповідного показника 2017 року [5]. 
 
За даними Інформаційно-обчислювального центру Національного статистичного комітету Республіки Білорусь, у листопаді 

2018 р. закупівельна ціна на молоко у цій країні становила 24,64 євро/100 л, що на 3,3% менше відповідного показника 2017 р. [6]. 
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ВИСНОВКИ 

 
Динаміка закупівельних цін на ВРХ. Згідно з даними моніторингу закупівельних цін на ВРХ від населення, проведеного 

НДІ "Украгропромпродуктивність", за останній місяць найбільше зросли ціни на телиць вагою до 330 кг – на 1,25 %, найменше – 
на 0,49 % – на корів вищої вгодованості. 

За останній рік найбільше зросли ціни на бичків вагою 330 кг і більше – на 8,2 %, найменше – на корів середньої 
вгодованості (на 1,7 %).  

Впродовж тривалого періоду найвищими залишаються ціни на бичків вагою 330 кг і більше.  
 
 
 
 

Середні ціни реалізації великої рогатої худоби (у живій масі) сільськогосподарськими підприємствами за січень – листопад 
2018 року зменшилися порівняно з відповідним періодом 2017 року на 3577 грн/т. У шести областях середня реалізаційна ціна 
великої рогатої худоби більша за середню по Україні (30761 грн/т). 

За даними Європейської комісії у 2017 р. на ринках країн ЄС середні ціни продажу телиць були в середньому на 1,9 % вищі 
ніж середні ціни купівлі бичків, у 2018 р. – на 2,0 %. 

У грудні 2018 р. середня ціна телиць у країнах ЄС становила 2,32 євро за 1 кг живої ваги, що на 2,5 % менше ніж у грудні 
2017 р., та на 2,6 % більше від попереднього місяця. Водночас це у 2,2 раза перевищує рівень закупівельних цін в Україні. 

Середня ціна бичків у грудні 2018 р. у країнах ЄС становила 2,21 євро за 1 кг живої ваги, що на 4,7 % менше ніж у грудні 
2017 р., та на 1,8 % більше попереднього місяця. 

 
Динаміка закупівельних цін на свиней. Згідно з даними моніторингу закупівельних цін на свиней від населення, 

проведеного НДІ "Украгропромпродуктивність", за останній місяць закупівельні ціни знизилися на свиней І категорії на 0,04 %, на 
поросят-молочників – на 0,27 %. Ціни на свиней другої категорії зросли на 0,98 %. 
 

За даними Держстату сільськогосподарські підприємства дев'яти областей за січень – листопад 2018 року реалізовували 
свиней за цінами вищими, ніж у середньому по Україні (38849 грн/т). Найвищі середні реалізаційні ціни були у Чернівецькій області 
(42353 грн/т), а найнижчі – у Луганській (33572 грн/т). 

За даними Європейської комісії на ринках країнах ЄС протягом останніх місяців відбувається зниження середніх цін на 
свиней у забійній вазі.   

Станом на 31 грудня 2018 р. середня ціна реалізації свиней у забійній вазі класу S становила 136,46 євро за 100 кг, що на 
0,3% менше ніж 24 грудня 2018 р., а свинина класу R – 145,18 євро за 100 кг, що на 2,8% більше. Порівняно з 1 січня 1018 р. 
середні ціни реалізації свиней у забійній вазі класу S та R зменшилися відповідно на 1,3% (з 138,22 євро за 100 кг) та 13,9% (з 
168,58 євро за 100 кг). 
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На відміну від цінової ситуації на ринках країн ЄС з продажу свиней, з жовтня спостерігається щотижневе зростання 
середньої ціни реалізації поросят. З 22 жовтня по 31 грудня 2018 р. ціна зросла на 21,8 %. 

У грудні  2018 р. середня ціна реалізації поросят становила 39,80 євро за голову, що на 7,4 % менше, ніж у грудні  2017 р. 
(42,98 євро). Порівняно з попереднім тижнем станом на 31 грудня 2018 р. середня ціна зросла на 1,01 євро за голову.  

 
Динаміка закупівельних цін на молоко. Згідно з даними моніторингу закупівельних цін на молоко від населення, 

проведеного НДІ "Украгропромпродуктивність",  за останній місяць середня закупівельна ціна зросла на 0,7 %. Зростання середньої 
закупівельної ціни відбулося у шістнадцяти областях, найбільше – у Чернігівській області (на 6,9 %). Зниження закупівельної ціни на 
3,6 % зафіксоване у Івано-Франківській області. 

За останній рік порівняно з 9 січня 2018 року середня мінімальна закупівельна ціна в Україні знизилася на 1,9 %, середня 
максимальна – на 4,8 %, середня по Україні – на 4,1 % . 

За даними Держстату середня реалізаційна ціна молока, проданого сільськогосподарськими підприємствами за всіма 
напрямами у січні – листопаді 2018 року по Україні, становила 7546 грн/т. Водночас діапазон реалізаційних цін по регіонах 
коливався від 6981 грн/т в Луганській області до 8065 грн/т в Дніпропетровській. У 10 областях середня ціна на молоко була 
вищою від середньої по Україні. 

У країнах ЄС з червня 2017 р. по листопад 2018 р. відбувалося зростання закупівельних цін на молоко . У грудні поточного 
року середня ціна закупівлі молока зменшилася на 0,5 % і досягла 36,91 євро за 100 л. 

У грудні 2018 р. найвищі ціни на молоко серед основних країн-виробників ЄС фіксувались у Ірландії – 39,97 євро за 100 л, 
Нідерландах – 38,33 євро за 100 л та Італії – 38,28 євро за 100 л. Найнижчі ціни на молоко у Угорщині – 31,12 євро за 100 л, Литві – 
31,34 євро за 100 л та Румунії – 31,41 євро за 100 л. 

За даними Міжнародної молочної дослідницької мережі фермерських господарств, середня ціна на молоко у світі у листопаді 
2018 р. становила 27,50 євро/100 кг (або 28,20 євро/100 л), що на 7,7 % менше ніж минулого року. 
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