
РОЗВИТОК БІРЖОВОГО ТОВАРНОГО РИНКУ ЛІСОМАТЕРІАЛІВ 

 

Актуальність теми: Біржовий ринок являє 

собою організований і регулярно діючий ринок з 

купівлі - продажу цінних паперів, основною 

відмінністю біржового ринку від інших ринків є 

некомерційний її характер, основною ціллю якої 

полягає у створенні найбільш сприятливих умов 

для широкомасштабної та ефективної торгівлі 

цінними паперами 

 

Мета дослідження: метою даної роботи є 

удосконалення функціювання біржового ринку 

лісоматеріалів в країні. 

 

Товарна структура світового ринку лісоматеріалів 

Види лісоматеріалів 

Частка витраченому в  

експортному виробництві  

лісоматеріалів, % 

Частка виробів 

лісоматеріалів, % 

Продукція лісопилення 19 26 

В т.ч  пиломатеріали хвойні 13 22 

Пиломатеріли листяні 5 4 

Листові пиломатеріали 9 9 

В т.ч клеєна фанера 5 6 

ДСП 2 2 

ДВП 1 1 

Целюлоза, папір, картон 59 44 

В т.ч целюлоза 16 18 

Папір газетний 9 8 

Папір друкарський і писальний 13 8 

Папір і картон пакувальні 9 6 

Всього 100 100 

Введення обов’язкових аукціонних торгів на 

необроблену деревину для підприємств Державного 

агентства лісових ресурсів у 2007 році стало першим 

кроком до вдосконалення механізму реалізації 

необробленої деревини в Україні. Відкриті аукціони 

дозволяють установлювати ціни на основі попиту і 

пропозиції та збільшувати прибутки лісової галузі. 

Доступність та прозорість торгів дозволяють 

покупцям більш повно використовувати інформацію 

з приводу обсягів пропозиції на ринку, її товарної 

структури, конкурентного середовища тощо. 

 

 

Незважаючи на нестабільність 

ринків, виробництво пиломатеріалів в країнах 

Північної Америки збільшується - 

максимальне зростання за підсумками восьми 

перших місяців 2015 р продемонструвала 

Канада. Ціни на пиломатеріали в США у 

вересні 2015 го досягли 3,5-річного мінімуму, 

проте в жовтні і листопаді почали 

відновлюватися. Фінляндія і Швеція 

експортують більше пиломатеріалів, ніж в 

минулому році, чому сприяє зниження 

експортних цін в доларовому вираженні.  

Висновок: альтернативним, і 

безумовно перспективним ринковим 

механізмом купівлі-продажу  лісоматеріалів є 

біржові торги.  Адже ця продукція підпадає під 

категорію біржового товару, який може бути 

стандартизований та згрупований в одній 

партії.  За результатами біржових торгів на 

товарній біржі укладаються  та реєструються 

біржові угоди, виконання яких контролює і 

гарантує товарна біржа за допомогою 

інструментів біржової торгівлі. 
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Рис 1. Нинішня ціна ф’ючерсного контракту на ліс з поставкою 

станом на січень 2017 року. 


