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Дослідження ролі корпоративного управління у політиці в області заборгованості та дивідендній
політиці на прикладі Словаччини
У статті проаналізовано вплив корпоративного управління на суму проміжного боргу, використаного компаніями, та їх
рішень про виплату дивідендів. В рамках дослідження виявлено прямий вплив корпоративного управління на
заборгованість та виплату дивідендів у компаніях, що мають лістинг акцій на Братиславській фондовій біржі у
Словаччині у 2015-2017 рр. Через відносно слабкий розвиток фондового ринку, сформульовано лише одну гіпотезу з
метою виявлення зв’язку між цими двома показниками. Для аналізу даних через відсутність нормального розподілу
було використано коефіцієнт рангової кореляції Спірмана. Більше того, автори узгодили набір даних для обох випадків
для більш точного відображення ситуації та підвищення значущості моделей. Найважливішим результатом дослідження
є виявлення впливу корпоративного управління на фінансові рішення компаній. Існує кореляційний зв’язок між
відповідальним застосуванням принципів корпоративного управління та сукупною заборгованістю компаній, а також
між відповідальним застосуванням принципів корпоративного управління та сумою дивідендів, виплачених акціонерам.
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Исследование роли корпоративного управления в политике в области задолженности и
дивидендной политике на примере Словакии
В статье проанализировано влияние корпоративного управления на сумму промежуточного долга, использованного
компаниями, и их решений о выплате дивидендов. В рамках исследования выявлено прямое влияние корпоративного
управления на задолженность и выплату дивидендов в компаниях, имеющих листинг акций на Братиславской фондовой
бирже в Словакии в 2015-2017 гг. Из-за относительно слабого развития фондового рынка, сформулирована только одна
гипотеза с целью выявления связи между этими двумя показателями. Для анализа данных из-за отсутствия нормального
распределения был использован коэффициент ранговой корреляции Спирмана. Более того, авторы согласовали набор
данных для обоих случаев для более точного отображения ситуации и повышения значимости моделей. Важнейшим
результатом исследования является выявление влияния корпоративного управления на финансовые решения компаний.
Существует корреляционная связь между ответственным применением принципов корпоративного управления и
совокупной задолженностью компаний, а также между ответственным применением принципов корпоративного
управления и суммой дивидендов, выплаченных акционерам.
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