Патрік Велте
Чи впливає склад ради директорів на звіти корпоративної соціальної відповідальності?
Звіти корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) відіграють важливу роль в управлінському контролі,
особливо у світлі зростання попиту на нефінансову звітність після фінансової кризи 2008–2009 рр. Цей
огляд літератури охоплює 47 емпіричних досліджень, що зосереджуються на впливі деяких змінних складу
ради директорів на кількість та якість звітів КСВ. Автор коротко описує модель дослідження, що лежить в
основі сучасних емпіричних досліджень у цій галузі. Після опису моделі, автор описує основні змінні складу
ради директорів: (1) комітети (аудиторський комітет та комітет з КСВ), (2) незалежність ради директорів, (3)
досвід ради директорів, (4) подвійний характер діяльності керівників, (5) різноманіття у раді директорів
(стать та національність), (6) діяльність ради директорів, а також (7) склад ради директорів. Далі, автор
підсумовує основні результати, обговорює недоліки сучасних досліджень та пропонує корисні рекомендації
для дослідників, практичної діяльності фірм та регулюючих органів.
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Отчёты корпоративной социальной ответственности (КСО) играют важную роль в управленческом
контроле, особенно в свете увеличения спроса на нефинансовую отчётность после финансового кризиса
2008–2009 гг. Данный обзор литературы охватывает 47 эмпирических исследований, сосредоточенных на
влиянии некоторых переменных состава совета директоров на количество и качество отчётов КСО. Автор
кратко описывает модель исследования, лежащую в основе современных эмпирических исследований в
данной отрасли. После описания модели, автор описывает основные переменные состава совета директоров:
(1) комитеты (аудиторский комитет и комитет по КСО), (2) независимость совета директоров, (3) опыт
совета директоров, (4) двойной характер деятельности руководителей, (5) разнообразие в совете директоров
(пол и национальность), (6) деятельность совета директоров, а также (7) состав совета директоров. Далее,
автор подытоживает основные результаты, обсуждает недостатки современных исследований и предлагает
полезные рекомендации для исследователей, практической деятельности фирм и регулирующих органов.
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корпоративная социальная ответственность, разнообразие в совете директоров, комитеты, независимость
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