Нурлайлє Соварно, Агус Відодо Мардіювоно
Опосередкований вплив постійних удосконалень на інновації у сфері управлінської звітності:
взаємозв'язок між рівнем зрілості інформаційного капіталу та ефективністю роботи організації
Продуктивність – це те, на чому зосереджена увага кожного підприємства. Завжди очікується, що керівництво
здатне досягти відмінних результатів силами зацікавлених сторін. У попередніх дослідженнях стверджувалося,
що інновації у сфері управлінської звітності та рівень зрілості інформаційного капіталу є двома важливими
факторами, що сприяють успіху виробничої діяльності. У статті емпірично досліджуються два теоретичні
питання. По-перше, чи є постійне вдосконалення посередником у взаємовідношенні "інновації у сфері
управлінської звітності та ефективність роботи організації"? По-друге, чи є воно сполучною ланкою між рівнем
зрілості інформаційного капіталу та ефективністю роботи організації? Використовуючи вибірку з 54 керівників
індонезійських державних підприємств, автори статті показують, що безперервне вдосконалення цілком сприяє
взаємозв'язку між інноваціями та ефективністю роботи підприємства. Продемонстровано також, що безперервне
вдосконалення не є сполучною ланкою між рівнем зрілості інформаційного капіталу та ефективною діяльністю.
Загалом у дослідженні на емпіричному рівні підтверджено теорію обставин, особливо в плані забезпечення
умовних факторів, що впливають на продуктивність організації, а саме: інновації в галузі управлінської звітності,
рівень зрілості інформаційного капіталу та постійне вдосконалення.
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Нурлайле Соварно, Агус Видодо Мардиювоно
Опосредованное влияние постоянных усовершенствований на инновации в сфере
управленческой отчетности: взаимосвязь между уровнем зрелости информационного капитала
и эффективностью работы организации
Продуктивность – это то, на чем сосредоточено внимание каждого предприятия. Всегда ожидается, что
руководство способно достичь хороших результатов силами заинтересованных сторон. В предыдущих
исследованиях утверждалось, что инновации в сфере управленческой отчетности и уровень зрелости
информационного капитала являются двумя важными факторами, способствующими успеху производственной
деятельности. В статье эмпирически исследуются два теоретических вопроса. Во-первых, является ли постоянное
усовершенствование посредником в соотношении "инновации в сфере управленческой отчетности и
эффективность работы организации"? Во-вторых, является ли оно связующим звеном между уровнем зрелости
информационного капитала и эффективностью работы организации? Используя выборку из 54 руководителей
индонезийских государственных предприятий, авторы статьи показывают, что непрерывное усовершенствование
вполне способствует взаимосвязи между инновациями и эффективностью работы предприятия.
Продемонстрировано также, что непрерывное усовершенствование не является связующим звеном между
уровнем зрелости информационного капитала и эффективной деятельностью. В целом в исследовании на
эмпирическом уровне поддерживается теория обстоятельств, особенно в плане обеспечения условных факторов,
влияющих на продуктивность организации, а именно: инновации в сфере управленческой отчетности, уровень
зрелости информационного капитала и постоянное усовершенствование.
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