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Дослідження впливу корпоративного управління на фінансові результати діяльності
комерційних банків у Нігерії
Для безперервної прибуткової діяльності від банків очікують дотримання прийнятних стандартів
управління. Вони працюють за рахунок депозитів клієнтів та їх довіри. Не можна переоцінити
важливість якісного управління у банках для отримання та збереження довіри та підтримки клієнтів.
У статті проаналізовано зв’язок між корпоративним управлінням і прибутковістю банків у Нігерії.
Показниками корпоративного управління є розмір ради директорів банку та управлінський капітал, а
показниками фінансової діяльності є коефіцієнт рентабельності активів і коефіцієнт рентабельності
власного капіталу. Контрольним показником є розмір компанії. В якості методу оцінки було
використано узагальнений метод моментів. Результати дослідження свідчать про значний вплив
розміру ради директорів, управлінського капіталу та розміру компанії на результати фінансової
діяльності банків Нігерії. Крім того, показано значний вплив коефіцієнту рентабельності власного
капіталу з лагом на поточні результати діяльності. Таким чином, підтверджено значний вплив
корпоративного управління на результати фінансової діяльності. У статті надано рекомендації щодо
збереження оптимального розміру ради директорів для мінімізації конфліктів між ними, а також
дотримання вимоги щодо достатнього обсягу управлінського капіталу, так як це гарантує дотримання
стандартів корпоративного управління, що сприяє прибутковій діяльності.
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Исследование влияния корпоративного управления на финансовые результаты
деятельности коммерческих банков в Нигерии
Для непрерывной прибыльной деятельности от банков ожидают соблюдения приемлемых стандартов
управления. Они работают за счет депозитов клиентов и их доверия. Нельзя переоценить важность
качественного управления в банках для получения и сохранения доверия и поддержки клиентов. В
статье проанализирована связь между корпоративным управлением и прибыльностью банков в
Нигерии. Показателями корпоративного управления являются размер совета директоров банка и
управленческий капитал, а показателями финансовой деятельности являются коэффициент
рентабельности активов и коэффициент рентабельности собственного капитала. Контрольным
показателем является размер компании. В качестве метода оценки был использован обобщенный
метод моментов. Результаты исследования свидетельствуют о значительном влиянии размера совета
директоров, управленческого капитала и размера компании на результаты финансовой деятельности
банков Нигерии. Кроме того, показано значительное влияние коэффициента рентабельности
собственного капитала с лагом на текущие результаты деятельности. Таким образом, подтверждено
значительное влияние корпоративного управления на результаты финансовой деятельности. В статье
представлены рекомендации касательно сохранения оптимального размера совета директоров для
минимизации конфликтов между ними, а также соблюдения требования касательного достаточного
объема управленческого капитала, так как это гарантирует соблюдение стандартов корпоративного
управления, что способствует прибыльной деятельности.
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