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Аналіз впливу іноземних директорів і внутрішніх директорів на структуру дивідендних
виплат у грошово‐депозитних банках у Нігерії
Метою статті є аналіз впливу іноземних і внутрішніх директорів на визначаючу структуру дивідендних виплат
компаній. Вибірка дослідження складається з п’ятнадцяти грошово-депозитних банків, що мають лістинг акцій на
Нігерійській фондовій біржі. Вибірку з 14 грошово-депозитних банків за період з 2010 до 2017 рр. було
проаналізовано за допомогою методу випадкової вибірки. Загалом у статті було проаналізовано 112 банків. Під
час дослідження було використано метод аналізу панельних даних на основі моделі даних з випадковими
ефектами. Було виявлено значний зв’язок між іноземними директорами та залежною змінною (структурою
дивідендних виплат). Зроблено оцінку структури дивідендних виплат за дивідендом на акцію вибірки компаній.
Стаття робить внесок у знання інвесторів про дивідендну політику шляхом надання їм інформації при визначенні
основних факторів дивідендної політики. Для керівників автори статті підтверджують той факт, що ефективне
корпоративне управління є важливим для розвитку фінансових ринків та підвищення вартості компанії.
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Анализ влияния иностранных директоров и внутренних директоров на структуру
дивидендных выплат в денежно‐депозитных банках в Нигерии
Целью статьи является анализ влияния иностранных и внутренних директоров на определяющую структуру
дивидендных выплат компаний. Выборка исследования состоит из пятнадцати денежно-депозитных банков,
имеющих листинг акций на Нигерийской фондовой бирже. Выборка из 14 денежно-депозитных банков за период
с 2010 до 2017 гг. была проанализирована при помощи метода случайной выборки. В общем в статье были
проанализированы 112 банков. Во время исследования был использован метод анализа панельных данных на
основе модели данных со случайными эффектами. Была выявлена значительная связь между иностранными
директорами и зависимой переменной (структурой дивидендных выплат). Сделана оценка структуры дивидендных
выплат по дивиденду на акцию выборки компаний. Статья делает вклад в знания инвесторов о дивидендной
политике путем предоставления им информации при определении основных факторов дивидендной политики. Для
руководителей авторы статьи подтверждают тот факт, что эффективное корпоративное управление является
важным для развития финансовых рынков и повышения стоимости компании.
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