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Вплив методів, використовуваних радою директорів, на загальну результативність діяльності
компанії: дані зі Словаччини
Сьогодні велика увага приділяється питанням корпоративного контролю. Часті випадки захоплення прав
власності органами управління призвели до того, що власники підприємств змушені встановлювати чіткі
правила управління бізнесом і контролю за виконанням встановлених вимог. Метою статті є вивчення
взаємозв'язку між вибраними характеристиками процесу управління та здатністю керівних органів виконувати
свої основні завдання, а також моделювання та прогнозування впливу цих характеристик на фінансові
показники діяльності компанії, оціненої на основі річної зміни коефіцієнта рентабельності власного капіталу.
Вибірка респондентів складається з керівників вищої ланки випадково вибраних організацій, що мають
центральний офіс у Словаччині. В опитуванні взяли участь 132 працівники, 54% з яких – представники
акціонерних товариств, 36% – товариств з обмеженою відповідальністю та 10% – представники кооперативів.
На основі анкетування зібрано дані за 2019 рік. Для перевірки припущень і оцінки ефективності
сформульованої моделі використано методи кореляційного аналізу, бінарної логістичної регресії та інші
відповідні тести. Результати вказують на те, що кожен з методів, використовуваних правлінням компанії,
суттєво впливає принаймні на один фактор результативності діяльності ради директорів. Усі суттєві
взаємозв’язки мають позитивне значення. Незалежні змінні в регресійній моделі ROE збільшили точність
оцінки зміни ROE з 54,5% до 93,9%. Модель може бути використана в практиці корпоративного управління і
дозволяє передбачити зміни коефіцієнта рентабельності власного капіталу в контексті поточних процесів
управління.
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Влияние методов, используемых советом
деятельности компании: данные из Словакии
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результативность

Сегодня большое внимание уделяется вопросам корпоративного контроля. Частые случаи захвата прав
собственности органами правления привели к тому, что владельцы предприятий вынуждены устанавливать
четкие правила управления бизнесом и контроля за выполнением установленных требований. Целью статьи
является изучение взаимосвязи между выбранными характеристиками процесса управления и способностью
руководящих органов выполнять свои основные задачи, а также моделирование и прогнозирование влияния
этих характеристик на финансовые показатели деятельности компании, оцененной на основе годового
изменения коэффициента рентабельности собственного капитала. Выборка респондентов состоит из
руководителей высшего звена случайно выбранных организаций, имеющих центральный офис в Словакии. В
опросе приняли участие 132 сотрудника, 54% из которых – представители акционерных обществ, 36% –
обществ с ограниченной ответственностью и 10% – представители кооперативов. На основании
анкетирования собраны данные за 2019 год. Для проверки предположений и оценки эффективности
сформулированной модели использованы методы корреляционного анализа, бинарной логистической
регрессии и другие соответствующие тесты. Результаты указывают на то, что каждый из методов,
используемых правлением компании, существенно влияет по крайней мере на один фактор результативности
деятельности совета директоров. Все существенные взаимосвязи имеют положительное значение.
Независимые переменные в регрессионной модели ROE увеличили точность оценки ROE с 54,5% до 93,9%.
Модель может быть использована в практике корпоративного управления и дает возможность предвидеть
изменения коэффициента рентабельности собственного капитала в контексте текущих процессов управления.
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