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Основні фактори розкриття інформації стосовно ісламської системи врядування: на
прикладі ісламських банків Індонезії
Метою статті є вивчення детермінант розкриття інформації про ісламське врядування в ісламських банках
Індонезії. Використано кількісний підхід із залученням ісламських комерційних банків Індонезії, доступ до
річних звітів яких можна отримати за період спостереження 2011–2018 рр. Методи збору даних – аналіз
документації та контент-аналіз, який було застосовано для обчислення індексу розкриття даних про
ісламське врядування. Для перевірки даних використано пат-аналіз і програмне забезпечення WarpPLS.
Результати показують, що кількість членів наглядової ради шаріату негативно та суттєво впливає на
вказаний індекс, тоді як леверидж, розмір та вік можуть мати позитивний і суттєвий вплив. Крім того,
інституційна власність негативно та значною мірою впливає на індекс розкриття інформації про ісламську
систему врядування.
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Основные факторы раскрытия информации относительно исламской системы управления:
на примере исламских банков Индонезии
Целью статьи является изучение детерминант раскрытия информации об исламской системе управления в
исламских банках Индонезии. Использован количественный подход с привлечением исламских
коммерческих банков Индонезии, доступ к годовым отчетам которых можно получить за период
исследования 2011–2018 гг. Методы сбора данных – анализ документации и контент-анализ, который был
применен для исчисления данных об исламском управлении. Для проверки данных использованы пат-анализ
и программное обеспечение WarpPLS. Результаты показывают, что количество членов наблюдательного
совета шариата существенно отрицательно влияет на указанный индекс, в то время как леверидж, размер и
возраст могут оказывать существенное положительно влияние. Кроме того, институционная собственность
отрицательно и в значительной степени влияет на индекс раскрытия информации об исламской системе
управления.
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