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Корпоративне управління за законами шаріату та своєчасність надання фінансової
звітності: дані про виконання банківських правил в Індонезії
Метою статті є вивчення нормативних актів стосовно ісламського банкінгу, які пов’язані з впливом
механізму шаріатського корпоративного управління на своєчасність надання фінансової звітності в Індонезії.
Незбалансовані панельні дані, отримані експериментальним шляхом за 2016–2019 рр., – це спостереження
від 54 ісламських комерційних банків, 82 банківських підрозділів, що діють за законами шаріату, та 82
традиційних банків. Для коригування незбалансованих панельних даних використано модель панельної
регресії. Результати вказують на те, що варіація своєчасності надання фінансової звітності для ісламських
банків (представлена ICb) визначається за допомогою механізмів шаріатського корпоративного управління.
Подальші висновки стосуються порівняльного дослідження варіацій своєчасності надання фінансових звітів
між ісламськими комерційними банками, банківськими підрозділами шаріату та традиційними банками.
Хоча ісламські та традиційні комерційні банки мають різні детермінанти, між варіантами своєчасності
подання звітів різниці немає. Тим часом між ісламськими банками та структурними підрозділами шаріату,
чиї нормативи мають однакові детермінанти, існують відмінності в плані своєчасності надання фінансової
звітності. Новизна дослідження полягає в тому, що механізм корпоративного управління за законами шаріату
формується на основі регламенту ісламських банків для визначення своєчасності надання фінансових звітів,
а варіації своєчасності порівнюються між групами ісламських і традиційних комерційних банків.
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Корпоративное управление по законам шариата и своевременность предоставления
финансовой отчетности: данные о выполнении банковских правил в Индонезии
Целью статьи является изучение нормативных актов относительно исламского банкинга, связанных с
влиянием механизма шариатского корпоративного управления на своевременность предоставления
финансовой отчетности в Индонезии. Несбалансированные панельные данные, полученные
экспериментальным путем за 2016–2019 гг., – это наблюдения от 54 исламских коммерческих банков, 82
банковских подразделений, действующих по законам шариата, и 82 традиционных банков. Для
корректировки несбалансированных данных использована модель панельной регрессии. Результаты
указывают на то, что вариация своевременности подачи финансовой отчетности для исламских банков
(представлена ICb) определяется с помощью механизмов шариатского корпоративного управления.
Дальнейшие выводы касаются сравнительного исследования вариаций своевременности подачи финансовых
отчетов между исламскими коммерческими банками, банковскими подразделениями шариата и
традиционными банками. Хотя исламские и традиционные коммерческие банки имеют разные
детерминанты, между вариантами своевременности подачи отчетов разницы нет. Тем временем между
исламскими банками и структурными подразделениями шариата, чьи нормативы имеют одинаковые
детерминанты, существуют отличия в плане подачи финансовой отчетности. Новизна исследования состоит
в том, что механизм корпоративного управления по законам шариата формируется на основе регламента
исламских банков для определения своевременности подачи финансовых отчетов, а вариации
своевременности сравниваются между группами исламских и традиционных коммерческих банков.
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