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ОрганізаціяОрганізація біржовоїбіржової
торгівліторгівлі

ОрганізаціяОрганізація операційноїопераційної зализали, , 
біржовийбіржовий жаргонжаргон, , мовамова жестівжестів, , 

біржовийбіржовий дресдрес--кодкод

 
 
Ділова гра була проведена 18.12.2007 ст. викладачем кафедри економіки та 

підприємництва Ревть Юлією Іванівною та студентами ІV курсу групи МЗД та 

МО.  

Мета ігрового процесу: 

1. Формування у студентів знань і набуття навиків в організації біржової 

справи на фондовому ринку. 

2. Формування знань і навиків в оформленні необхідної документації біржової 

торгівлі. 

3. Вирішення торговельно-господарської ситуації з організації купівлі-

продажу цінних паперів на біржі. 

Загальні відомості і характеристика біржової торгівлі: 

Особливістю сучасного стану становлення ринкової економіки України є 

функціонування нових торгово-посередницьких структур в сфері торгівлі, таких 

як біржі, торгові доми та інші дрібногуртові ринки. 

Фондова біржа – це: 

• організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється 

торгівля цінними паперами; 



• організація, яка створюється без мети отримання прибутку та займається 

виключно організацію укладання угод купівлі та продажу цінних паперів та 

їх похідних.  

Для кращого сприйняття була розроблена презентація біржової торгівлі, а 

також були проведені торги цінними паперами. 

Насамперед були подані певні історичні факти, щодо створення та розвитку 

фондових бірж в Україні та за кордоном, застосування ними різних передових 

технологій та особливості національних стилів будівель бірж 
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ІсторичнаІсторична довідкадовідка

ВВ 1792 1792 роціроці вв НьюНью--ЙоркуЙорку двадва десяткидесятки людейлюдей
домовилисядомовилися збиратисязбиратися вв сонячнусонячну погодупогоду -- підпід тополеютополею, , 
аа вв дощовудощову -- уу тавернітаверні ""ФренсісФренсіс". ". ТакТак зз''явиласьявилась
найвідомішанайвідоміша біржабіржа світусвіту –– НьюНью--ЙоркськаЙоркська фондовафондова
біржабіржа ((NYSENYSE).).
ПершаПерша фондовафондова біржабіржа вв УкраїніУкраїні булабула створенастворена уу 1796 1796 рр. . 
вв ОдесіОдесі, , майжемайже нана 40 40 роківроків ранішераніше, , ніжніж вв РосіїРосії..
УкраїнськаУкраїнська фондовафондова біржабіржа створенастворена вв 1992 1992 рр. . іі даєдає
початокпочаток розвиткурозвитку фондовогофондового ринкуринку УкраїниУкраїни..
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ЦеЦе цікавоцікаво знатизнати::

ТомасТомас АльваАльва ЕдісонЕдісон
винайшоввинайшов нене тількитільки
фонограффонограф, , 
акумуляторакумулятор тата
електричнийелектричний рахівникрахівник
голосівголосів нана виборахвиборах, , 
алеале йй тактак званийзваний
тикертикер -- автоматичнийавтоматичний
покажчикпокажчик біржовихбіржових
котируванькотирувань.  .  

ЙогоЙого винахідвинахід активноактивно
використовувавсявикористовувався нана
цілійцілій низцінизці
американськихамериканських біржбірж..

 
 
 

©
Р
ог
ал
ьс
ьк
а
Н

.Г
.

НайвідомішіНайвідоміші біржібіржі світусвіту

НайбільшіНайбільші біржібіржі світусвіту маютьмають власнівласні будівлібудівлі. . ЦеЦе
можутьможуть бутибути старовинністаровинні палаципалаци якяк вв БрюсселіБрюсселі
абоабо спорудиспоруди вв національномунаціональному стилістилі якяк вв ТокіоТокіо

історичніісторичні будівлібудівлі якяк уу БостоніБостоні

абоабо сучаснісучасні якяк уу БомбеїБомбеї

іі навітьнавіть хмарочосихмарочоси уу стилістилі hihi--techtech якяк уу ШанхаїШанхаї

 
 



Для підвищення ефективності роботи на біржі та швидкої передачі 

інформації на біржах застосовуються: спеціальна мова жестів, біржовий сленг та 

дрес-коди. 
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БіржоваБіржова мовамова жестівжестів::

НульНуль –– зжатийзжатий кулаккулак. . ДляДля індикаціїіндикації цифрцифр відвід 1 1 додо 5 5 
використовуютьсявикористовуються пальціпальці, , піднятіпідняті вертикальновертикально. . 

ДляДля позначенняпозначення цифрцифр відвід 66 додо 10 10 використовуютьсявикористовуються
пальціпальці, , витягнутівитягнуті горизонтальногоризонтально. . 
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БіржовийБіржовий сленгсленг::

НайчастішеНайчастіше вживаютьвживають термінитерміни ““тваринноготваринного
походженняпоходження””. . НайбільшНайбільш відомимивідомими біржовимибіржовими
жаргонізмамижаргонізмами єє::

““БикБик”” –– біржовийбіржовий спекулянтспекулянт, , щощо граєграє нана підвищенніпідвищенні
курсівкурсів;;

тата ““ВедмідьВедмідь”” –– тойтой, , щощо граєграє нана пониженніпониженні..

 
 


