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Методологія дослідження. Результати

отримані за рахунок застосування методів:

економіко-математичного моделювання та статистичного – при визначенні критеріїв
інформаційної ефективності ринку, наукової абстракції – для обґрунтування необхідності
використання показників всіх сегментів фінансового ринку для визначення його
інформаційної ефективності.
Результати. Визначено ступінь інформаційної ефективності фінансового ринку
України. В основі праці – гіпотеза ефективного ринку. Вона передбачає, що ціна фінансового
інструмента повністю відображає всю інформацію, яка стосується даного активу. Залежно
від різновиду інформації, що використовується, розрізняють слабку, середню та сильну
форми ефективності ринку. Тестування ефективності ринку базується на перевірці гіпотези
по реальним статистичним даним. У дослідженні використовуються три статистичні методи.
У якості вихідних даних взято значення динаміки показників середньозваженої відсоткової
ставки міжбанківського ринку, середньозваженого курсу міжбанківського валютного ринку
та індексу ПФТС.
Доведено, що всі сегменти фінансового ринку в однаковій мірі відповідають ознакам
ефективного або неефективного ринку. Так, для 2009 р. характерною є ефективність кожного
із сегментів, а для 2011 р. і 2013 р. усі сегменти ринку можна вважати неефективними. У той
же час для 2010 і 2012 рр. однозначних висновків зробити не можна, однак враховуючи те,
що гіпотеза ефективного ринку була підтверджена лише для одного із його сегментів, на
нашу думку, це може бути підставою вважати, що в зазначений період фінансовий ринок не
був ефективним.
Новизна. Розроблено науково-методичний підхід до виявлення форми інформаційної
ефективності фінансового ринку та встановлення шляхом аналізу динаміки показників
середньозваженої відсоткової ставки міжбанківського ринку, середньозваженого курсу
міжбанківського валютного ринку та індексу ПФТС, відповідності ціни фінансових активів
наявній ринковій інформації, що дає змогу інвестору приймати рішення про доцільність
проведення операцій з фінансовими активами.
Практична значущість. Результати дослідження ступеня інформаційної ефективності
фінансового ринку можуть надати інвестору інформацію відносно того, чи є на ринку

можливість проводити масові спекулятивні операції. яку стратегію варто обрати для
формування портфеля цінних паперів або здійснення інших інвестицій.
Ключові слова: ефективність, інформація, фінансовий ринок, форми ефективності,
гіпотеза, валютний курс, фондовий індекс, ставка відсотка.
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