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Аналіз фінансової стійкості приватних вищих навчальних закладів на прикладі навчальних
закладів акціонерного типу
Державна та приватна освіта може “відкрити багато дверей” та допомогти посилити могутність країни,
забезпечити їй світле майбутнє та стійкий розвиток. Таким чином, автори статті наголошують на потребі у
підтримці державних та приватних вищих навчальних закладів. Фінансові труднощі обмежують балансування
бюджету приватних вищих навчальних закладів, а також підтримку балансу між якістю освіти та збільшенням
акціонерної власності. У статті виділено та проаналізовано основну бізнес-модель для двох вищих навчальних
закладів – університет Дофар і Маджан-коледжу, обидва з яких є у лістингу Маскатського ринку цінних
паперів. Обидва навчальні заклади були ретельно проаналізовані з точки зору прибутковості, ліквідності,
довгострокової платоспроможності та управління активами з використанням відповідних фінансових
розрахунків. П’ятирічні фінансові прогнози до 2021 року були проаналізовані для оцінки фінансової стійкості
цих навчальних закладів. Автори статті використовують метод Монте-Карло для дослідження питання
фінансової стійкості. Загалом, результати свідчать про позитивні фінансові показники Маджан-коледжу в
порівнянні з університетом Дофар. Ключовим результатом цього дослідження є те, що навчальні закладі мають
для забезпечення виживання, стійкості та надання високоякісної освіти, в першу чергу, використовувати власне
фінансування, а не кредитування.
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Анализ финансовой устойчивости частных высших учебных заведений на примере учебных
заведений акционерного типа
Государственное и частное образование может “открыть много дверей” и помочь усилить могущество страны,
обеспечить ей светлое будущее и устойчивое развитие. Таким образом, авторы статьи подчеркивают
потребность в поддержке государственных и частных высших учебных заведений. Финансовые трудности
ограничивают балансирование бюджета частных высших учебных заведений, а также поддержку баланса
между качеством образования и увеличением акционерной собственности. В статье выделена и
проанализирована основная бизнес-модель для двух высших учебных заведений – университета Дофар и
Маджан-колледжа, оба из которых присутствуют в листинге Маскатского рынка ценных бумаг. Оба учебных
заведения были тщательно проанализированы с точки зрения прибыльности, ликвидности, долгосрочной
платежеспособности и управления активами с использованием соответствующих финансовых расчетов.
Пятилетние финансовые прогнозы до 2021 года были проанализированы для оценки финансовой устойчивости
обоих учебных заведений. Авторы статьи используют метод Монте-Карло для исследования вопроса
финансовой устойчивости. В целом, результаты свидетельствуют о положительных финансовых показателях
Маджан-колледжа по сравнению с университетом Дофар. Ключевым результатом данного исследования
является то, что учебные заведения должны для обеспечения выживания, устойчивости и предоставления
высококачественного образования, в первую очередь, использовать собственное финансирование, а не
кредитование.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, высшие учебные заведения, система финансовых показателей,
акционерные общества, моделирование.
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