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Дослідження ролі Шаріатської наглядової ради та механізмів корпоративного
управління для покращення результатів діяльності ісламських банків на
прикладі Індонезії
Метою дослідження є аналіз кореляційного зв’язку між Шаріатською наглядовою радою та
корпоративним управлінням в плані таких показників діяльності ісламських банків як коефіцієнт
розподілу прибутку та збитків, закят та коефіцієнт нехаляльного доходу, а також аналіз зв’язку між
ризиком та доходом для таких механізмів фінансування як розподіл прибутку та збитків та мурабаха
та коефіцієнтом розподілу прибутку та збитків. Нехаляльний дохід є доходом банку, який не
дотримується законів Шаріату. Об’єктом дослідження є вибірка з одинадцяти комерційних ісламських
банків у Індонезії. Дані були зібрані з річних звітів та звітів про корпоративне управління кожного
банку за 2009-2016 рр. У дослідженні використано метод множинного регресійного аналізу. Результати
дослідження свідчать про:
1. Значний позитивний вплив розміру та рівня освіти учасників Шаріатської наглядової ради на
закят (податок), а також їх негативний вплив на коефіцієнт нехаляльного доходу, відсутність
впливу розміру та рівня освіти учасників Шаріатської наглядової ради на фінансовий
коефіцієнт розподілу прибутку та збитків.
2. Значний позитивний вплив корпоративного управління на фінансовий коефіцієнт розподілу
прибутку та збитків та закят, відсутність впливу на коефіцієнт нехаляльного доходу.
3. Позитивний вплив ризиків для мудараби та доходу від розподілу прибутку та збитків на
фінансовий коефіцієнт розподілу прибутку та збитків.
4. Негативний вплив ризику для фінансового коефіцієнту розподілу прибутку та збитків та доходу
від мурабахи на фінансовий коефіцієнт розподілу прибутку та збитків.
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Исследование роли Шариатского наблюдательного совета и механизмов
корпоративного управления для улучшения результатов деятельности исламских
банков на примере Индонезии
Целью исследования является анализ корреляционной связи между Шариатским наблюдательным
советом и корпоративным управлением в плане таких показателей деятельности исламских банков как
коэффициент распределения прибыли и убытков, закят и коэффициент нехаляльного дохода, а также
анализ связи между риском и доходом для таких механизмов финансирования как распределение
прибыли и убытков и мурабаха и коэффициентом распределения прибыли и убытков. Нехаляльный
доход является доходом банка, не соблюдающего законы Шариата. Объектом исследования является
выборка из одиннадцати коммерческих исламских банков в Индонезии. Данные были собраны с
годовых отчетов и отчетов о корпоративном управлении каждого банка за 2009-2016 гг. В
исследовании использован метод множественного регрессионного анализа. Результаты исследования
свидетельствуют о:
1. Значительном позитивном влиянии размера и уровня образования участников Шариатского
наблюдательного совета на закят (налог), а также их негативном влиянии на коэффициент
нехаляльного дохода, отсутствии влияния размера и уровня образования участников
Шариатского наблюдательного совета на финансовый коэффициент распределения прибыли и
убытков.
2. Значительном позитивном влиянии корпоративного управления на финансовый коэффициент
распределения прибыли и убытков и закят, отсутствие влияния на коэффициент нехаляльного
дохода.
3. Позитивном влиянии рисков для мударабы и дохода от распределения прибыли и убытков на
финансовый коэффициент распределения прибыли и убытков.
4. Негативном влиянии риска для финансового коэффициента распределения прибыли и убытков
для дохода от мурабахи на финансовый коэффициент распределения прибыли и убытков.
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