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Аналіз думок про ефективне управління ризиками та ключової ролі внутрішнього аудиту та
управління на прикладі Греції
Після фінансової кризи багато компаній запровадили складну процедуру управління ризиками. Крім того,
внутрішній аудит привертає все більше уваги з боку керівників, так як є основою сучасного корпоративного
управління. Однак, що стосується грецьких компаній, має місце брак емпіричних досліджень про фактори
впливу на управління ризиками. Таким чином, метою цієї статті є аналіз конкретних факторів, пов’язаних з
ефективним управлінням ризиками. Первинні дані були зібрані за допомогою анкет, розповсюджених серед
співробітників компаній, що мають лістинг акцій на Афінській фондовій біржі. Для аналізу зв’язку між
ефективним управлінням ризиками, внутрішнім аудитом з врахуванням ризиків, участю внутрішніх аудиторів в
управлінні ризиками та підтримкою топ-менеджменту було проведено множинний регресійний аналіз.
Результати дослідження свідчать про позитивний вплив вищезгаданих факторів на ефективність управління
ризиками.
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Класифікація JEL: M40, M41, M42.
Стаття знаходиться у відкритому доступі і може розповсюджуватися на умовах ліцензії Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0 International license, що дозволяє повторне використання, розповсюдження та
відтворення, забороняє використання матеріалів у комерційних цілях та вимагає наявності відповідного
посилання на оригінальну версію статті.
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Анализ мнений об эффективном управлении рисками и ключевой роли внутреннего аудита и
управления на примере Греции
После финансового кризиса много компаний внедрили сложную процедуру управления рисками. Кроме того,
внутренний аудит привлекает все больше внимания со стороны руководителей, так как является основой
современного корпоративного управления. Однако, что касается греческих компаний, имеет место нехватка
эмпирических исследований о факторах влияния на управление рисками. Таким образом, целью данной статьи
является анализ конкретных факторов, связанных с эффективным управлением рисками. Первичные данные
были собраны при помощи анкет, распространенных среди сотрудников компаний, имеющих листинг акций на
Афинской фондовой бирже. Для анализа связи между эффективным управлением рисками, внутренним
аудитом с учетом рисков, участием внутренних аудиторов в управлении рисками и поддержкой топменеджмента был проведен множественный регрессионный анализ. Результаты исследования свидетельствуют
о положительном влиянии вышеупомянутых факторов на эффективность управления рисками.
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Статья находится в открытом доступе и может распространяться на условиях лицензии Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0 International license, что позволяет повторное использование, распространение и
воспроизведение, запрещает использование материалов в коммерческих целях и требует присутствия
соответствующей ссылки на оригинальную версию статьи.

