Патрік Велте
Інституційна власність, екологічна, соціальна та управлінська діяльність та звітність – огляд
емпіричних кількісних досліджень
Після фінансової кризи 2008-2009 рр. нефінансова діяльність акціонерів стала більш активною, оскільки
суспільно значущі організації повинні покращити свою екологічну, соціальну та управлінську діяльність.
Метою дослідження є визначення впливу інституційної власності на екологічну, соціальну та управлінську
діяльність та звітність і навпаки, а також посередницького впливу інституційної власності на зв’язок між
екологічною, соціальною та управлінською звітністю та фінансовою діяльністю компаній. У статті вперше
представлено огляд літератури, який зосереджується на інституційній власності та екологічній, соціальній та
управлінській діяльності, описує інституційну власність як незалежну, залежну, модеруючу та посередницьку
змінну. На основі агентської теоретичної моделі представлено структурований огляд літератури з 81
емпіричним кількісним дослідженням з цієї теми. Що стосується основних результатів, довгострокова
інституційна власність призводить до покращення екологічної, соціальної та управлінської діяльності, яка
більше того сприяє збільшенню частки інституційних інвесторів. Інші зв’язки є неоднорідними і дуже
слабовираженими, що вказує на основні пробіли в дослідженнях.
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Патрик Велте
Институциональная собственность, экологическая, социальная и управленческая
деятельность и отчетность – обзор эмпирических количественных исследований
После финансового кризиса 2008-2009 гг. нефинансовая деятельность акционеров стала более активной,
поскольку общественно значимые организации должны улучшить свою экологическую, социальную и
управленческую деятельность. Целью исследования является определение влияния институциональной
собственности на экологическую, социальную и управленческую деятельность и отчетность и наоборот, а
также посреднического влияния институциональной собственности на связь между экологической,
социальной и управленческой отчетностью и финансовой деятельностью компаний. В статье впервые
представлен обзор литературы, который сосредотачивается на институциональной собственности и
экологической, социальной и управленческой деятельности, описывает институциональную собственность
как независимую, зависимую, модерирующую и посредническую переменную. На основе агентской
теоретической модели представлен структурированный обзор литературы с 81 эмпирическим количественным
исследованием по этой теме. Что касается основных результатов, долгосрочная институциональная
собственность приводит к улучшению экологической, социальной и управленческой деятельности, которая
более того способствует увеличению доли институциональных инвесторов. Другие связи являются
неоднородными и очень слабовыраженными, что указывает на основные пробелы в исследованиях.
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