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Корпоративне управління та фінансові результати діяльності ісламських банків: роль
Наглядової ради шаріату в багаторівневому управлінні
У статті досліджено вплив ефективного корпоративного управління на фінансові результати банківської
діяльності відповідно до норм шаріату. Ефективне корпоративне управління оцінюється за такими
показниками: результати діяльності Ради інспекторів, склад Ради інспекторів, кількість аудиторських
комітетів, рад директорів і результати діяльності Наглядової ради шаріату, тоді як фінансові показники
визначаються дохідністю активів, ризиком фінансування (проблемне фінансування) та капіталом (коефіцієнт
достатності капіталу). До вибірки увійшли ісламські комерційні банки, внесені до реєстру Банку Індонезії.
Джерелом даних послугували щорічні звіти та звіти про ефективне корпоративне управління ісламських
комерційних банків за 2014–2017 роки. Для аналізу даних використано метод панельної регресії, що дало
змогу отримати цікаві результати. Правління шаріату позитивно вплинуло на фінансові показники
ісламських банків з точки зору рентабельності активів та коефіцієнта достатності капіталу і негативно щодо
неефективного фінансування. Рада директорів значною мірою вплинула на фінансові результати діяльності
ісламських банків у тому ж напрямку, що й Наглядова рада шаріату, стосовно трьох складових. Рада
інспекторів мала значний позитивний вплив лише на рентабельність активів ісламських банків Індонезії.
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Корпоративное управление и финансовые результаты деятельности исламских банков:
роль Наблюдательного совета шариата в многоуровневом управлении
В статье исследовано влияние эффективного корпоративного управления на финансовые результаты
банковской деятельности в соответствии с нормами шариата. Эффективное корпоративное управление
оценивается по таким показателям: результаты деятельности Совета инспекторов, состав Совета
инспекторов, количество аудиторских комитетов, советов директоров и результаты деятельности
Наблюдательного совета шариата, в то время как финансовые показатели определяются доходностью
активов, риском финансирования (проблемное финансирование) и капиталом (коэффициент достаточности
капитала). Выборку составили исламские коммерческие банки, внесенные в реестр Банка Индонезии.
Источником данных послужили годовые отчеты и отчеты об эффективном корпоративном управлении
исламских коммерческих банков за 2014–2017 годы. Для анализа данных использован метод панельной
регрессии, что дало возможность получить интересные результаты. Правление шариата положительно
повлияло на финансовые показатели исламских банков с точки зрения рентабельности активов и
коэффициента достаточности капитала и отрицательно относительно неэффективного финансирования.
Совет директоров в значительной степени повлиял на финансовые результаты деятельности исламских
банков в том же направлении, что и Наблюдательный совет шариата, относительно трех составляющих.
Совет директоров оказал существенное положительное влияние только на рентабельность активов
исламских банков Индонезии.
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