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Дослідження впливу корпоративного управління на якість аудиту та інвестиційну
ефективність
Серед науковців ведуться дискусії про інвестиційну ефективність, її фактори та вплив. Факторами
інвестиційної ефективності є корпоративне управління та якість аудиту. Основною метою статті є аналіз
впливу корпоративного управління та якості аудиту на інвестиційну ефективність. Мета дослідження
поділена на дві проміжні: аналіз прямого впливу корпоративного управління на якість аудиту, якості аудиту
на інвестиційну ефективність, корпоративного управління на інвестиційну ефективність, а також непрямого
впливу корпоративного управління на інвестиційну ефективність через якість аудиту як посередницьку
змінну. Стаття зосереджується на 103 нефінансових лістингових компаніях на Єгипетській фондовій біржі,
зокрема компаніях за індексом EGX 100 за чотирирічний період (2013-2018), та 412 звітів. Під час
дослідження було використано моделювання структурними рівняннями за допомогою програми SmartPLS. У
статті доведено, що керівники, які мають ефективний механізм корпоративного управління, отримують
сприятливе середовище для підготовки прозорих фінансових звітів, що допоможе підвищити роль аудитора
та покращити якість аудиту. Покращення якості аудиту зменшує інвестиційну ефективність та збільшує
довіру інвесторів при прийнятті управлінських рішень, що призводить до зменшення тиску на керівників та
підвищує інвестиційну ефективність. Наявність досконалого механізму корпоративного управління
покращує якість аудиту, що допоможе керівникам мати сприятливе середовище для прийняття більш
ефективних інвестиційних рішень, або іншими словами, має місце значний позитивний вплив інтеграції між
корпоративним управлінням та якістю аудиту на інвестиційну ефективність.
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аудитора, розмір гонорару аудитора, надмірні інвестиції, недостатні інвестиції
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Среди ученых ведутся дискуссии об инвестиционной эффективности, ее факторах и влиянии. Факторами
инвестиционной эффективности являются корпоративное управление и качество аудита. Основной целью
статьи является анализ влияния корпоративного управления и качества аудита на инвестиционную
эффективность. Цель исследования поделена на две промежуточные: анализ прямого влияния
корпоративного управления на качество аудита, качества аудита на инвестиционную эффективность,
корпоративного управления на инвестиционную эффективность, а также косвенного влияния
корпоративного управления на инвестиционную эффективность через качество аудита как посредническую
переменную. Статья сосредотачивается на 103 нефинансовых листинговых компаниях на Египетской
фондовой бирже, в частности компаниях по индексу EGX 100 за четырехлетний период (2013-2018), и 412
отчетов. В ходе исследования было использовано моделирование структурными уравнениями с помощью
приложения SmartPLS. В статье доказано, что руководители, имеющие эффективный механизм
корпоративного управления, получают благоприятную среду для подготовки прозрачных финансовых
отчетов, что поможет повысить роль аудитора и улучшить качество аудита. Улучшение качества аудита
уменьшает инвестиционную эффективность и увеличивает доверие инвесторов при принятии
управленческих решений, что приводит к уменьшению давления на руководителей и повышает
инвестиционную эффективность. Наличие совершенного механизма корпоративного управления улучшает
качество аудита, что поможет руководителям иметь благоприятную среду для принятия более эффективных
инвестиционных решений, или иными словами, имеет место значительное положительное влияние
интеграции между корпоративным управлением и качеством аудита на инвестиционную эффективность.
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