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Конкурентоздатність на українському фондовому ринку та місцева криза 2013–2015 рр.
У статті досліджена конкурентоздатність на українському фондовому ринку під час місцевої кризи 2013–2015 рр.
Перевірена наступна гіпотеза: криза знижує конкурентоздатність на фондовому ринку. Аналіз проведений для
найбільш ліквідних акцій на Українській біржі за період з 2010 до 2017 рр. за допомогою традиційних показників
ринкової концентрації (індекс Хіршмана, індекс Лернера, індекс концентрації, індекс ентропії, індекс Джині і т.д.) і
деяких альтернативних методів, таких як регресійний аналіз з індикаторними змінними та тест Краскела-Уоліса.
Результати свідчать про те, що спад сучасного українського фондового ринку тісно пов’язаний зі значними
змінами у ринковій концентрації, спричиненими місцевою кризою.
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Конкурентоспособность на украинском фондовом рынке и местный кризис 2013–2015 гг.
В статье исследована конкурентоспособность на украинском фондовом рынке во время местного кризиса
2013−2015 гг. Проверена следующая гипотеза: кризис снижает конкурентоспособность на фондовом рынке.
Анализ проведен для наиболее ликвидных акций на Украинской бирже за период с 2010 по 2017 гг. при помощи
традиционных показателей рыночной концентрации (индекс Хиршмана, индекс Лернера, индекс концентрации,
индекс энтропии, индекс Джини и т.д.) и некоторых альтернативных методов, таких как регрессионный анализ с
индикаторными переменными и тест Краскела-Уоллиса. Результаты свидетельствуют о том, что спад
современного украинского фондового рынка тесно связан со значительными изменениями в рыночной
концентрации, вызванными местным кризисом.
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