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Аналіз впливу ради директорів на корпоративне управління та прийняття ризиків лістинговими
компаніями в Йорданії
Метою дослідження є оцінка рівня дотримання правил корпоративного управління та аналіз його впливу на
прийняття ризиків компаніями в Йорданії. Автор використовує панельні дані лістингових компаній на Амманській
фондовій біржі за період з 2013 по 2017 рр. Для оцінки рівня дотримання правил корпоративного управління було
розроблено індекс корпоративного управління. Результати дослідження свідчать про в цілому високий рівень
дотримання правил корпоративного управління. Що стосується дотримання правил корпоративного управління за
категоріями, в першу категорію входять правила прозорості та звітності, в той час як в четверту категорію входять
загальні правила зібрань. Результати регресійного аналізу свідчать про негативний вплив корпоративного
управління та прийняття ризиків компаніями. Крім того, в ході дослідження було використано чотири показники
управління по відношенню до характеристик ради директорів. Результати дослідження свідчать про негативний
вплив кількості членів ради директорів, незалежності ради, а також комітетів ради на прийняття ризиків
компаніями. Очікується, що результати дослідження можуть бути використані керівниками компаній та Комісією з
цінних паперів Йорданії, метою яких є зміцнення довіри на ринку капіталу Йорданії.
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Анализ влияния совета директоров на корпоративное управление и принятие рисков листинговыми
компаниями в Иордании
Целью исследования является оценка уровня соблюдения правил корпоративного управления и анализ его влияния
на принятие рисков компаниями в Иордании. Автор использует панельные данные листинговых компаний на
Амманской фондовой бирже за период с 2013 по 2017 гг. Для оценки уровня соблюдения правил корпоративного
управления был разработан индекс корпоративного управления. Результаты исследования свидетельствуют о в
целом высоком уровне соблюдения правил корпоративного управления. Что касается соблюдения правил
корпоративного управления по категориям, в первую категорию входят правила прозрачности и отчетности, в то
время как в четвертую категорию входят общие правила собраний. Результаты регрессионного анализа
свидетельствуют о негативном влиянии корпоративного управления и принятия рисков компаниями. Кроме того, в
ходе исследования были использованы четыре показателя управления по отношению к характеристикам совета
директоров. Результаты исследования свидетельствуют о негативном влиянии количества членов совета
директоров, независимости совета, а также комитета совета на принятие рисков компаниями. Ожидается, что
результаты исследования могут быть использованы руководителями компаний и Комиссией по ценным бумагам
Иордании, целью которых является укрепление доверия на рынке капитала Иордании.
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