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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На початку третього тисячоліття суспільство підви-

щує вимоги до рівня освіти і системі освіти в цілому.
Розвиток школи на даному етапі все ще визначається
авторитарним типом керівництва, пріоритетним орієн-
туванням на формування знань, репродуктивним харак-
тером навчання. Цілі освіти в початковій ланці загаль-
ноосвітньої школи залишаються практично незмінними
з часів перших народних шкіл, коли в результаті навчан-
ня дитина повинна була надбати уміння і навички чи-
тання, письма, рахунку. Тоді ці цілі були виправдані,
тому що значна частина населення на цьому етапі закін-
чувала свою освіту. Останнім часом інноваційним у пе-
дагогіці вважається гуманізація освіти. Нові формулю-
вання лише декларують зміни цілей, а масова школа про-
довжує робити основний упор на формування предмет-
них знань-умінь-навичок.

У Міжнародній Конвенції про права дитини визна-
чається пріоритетність інтересів дітей перед інтереса-
ми суспільства, засуджуються будь-які форми дискри-
мінації в області виховання і освіти. Спеціальними стат-
тями Конвенції юридично встановлено право дитини на
"збереження своєї індивідуальності", на отримання мак-
симального рівня виховання і навчання, відповідно до
своїх особливостей і можливостей.
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У статті проаналізовано особливості заснування, діяльності та фінансування сучасної приватної школи
в Запорізькому регіоні. Виявлено, що в Запоріжжі існують дві приватні школи, які функціонують по-
вністю на засадах самоокупності — ЕйдоС та РЕАЛ. Досліджено господарську діяльність освітньо-вихов-
ного комплексу ЕйдоС. Виявлено, що Школа "ЕйдоС" володіє основними засобами досить значної вар-
тості, а саме має велику матеріально-технічну базу у формі оренди значної території в центрі міста з відпо-
відним технічним оснащенням. Оцінка ресурсного потенціалу приватної школи ЕйдоС сприяє розумін-
ню стратегічної ситуації в галузі і дозволяє зробити висновок про ступінь привабливості підприємства
для споживачів та ведення ефективного бізнесу. Виявлено, що ресурсний потенціал приватної школи
знаходиться на гідному рівні.

The article analyzes the peculiarities of the foundation, activity and financing of a modern private school in
the Zaporizhzhya region. It was revealed that in Zaporizhzhya there are two private schools that operate entirely
on the basis of self-sufficiency — EidoS and REAL. The economic activity of the EidoS educational and educational
complex is explored. It was revealed that the EidoS School has the basic means of considerable value, namely, it
has a large material and technical base in the form of renting a large area in the city center with the appropriate
technical equipment. Estimation of the resource potential of the private school EidoS promotes understanding
of the strategic situation in the industry and allows us to conclude about the degree of attractiveness of the
enterprise for consumers and the conduct of efficient business. It was found that the resource potential of a
private school is at a decent level.
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Таким чином, розробка нових психолого-педагогіч-
них технологій в навчанні і вихованні з метою розвитку
індивідуального потенціалу особистості кожної дити-
ни виступає як соціальне замовлення для педагогічної
психології.

До приватних шкіл Запорізького регіону відносять
два освітньо-виховних комплекси: ЕйдоС та Реал. Зазна-
чимо те, що приватними школами є такі, які не отриму-
ють жодного державного фінансування. При цьому
обидві приватних школи пройшли нелегкий шлях ста-
новлення та успішної самоокупної діяльності. Їх фено-
мен є достатньо цікавим не тільки для дослідження пе-
дагогів, але й економістів.

ОГЛЯД ОСТАННІХ ДЖЕРЕЛ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

До вчених, які досліджували діяльність приватних
закладів освіти, відносяться такі відомі діячі науки, як
Ю.М. Алексеев, В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, Г.А. Дмит-
ренко, І.А. Зязюн, К.В. Корсак, В.Г. Кремень, С.В. Кри-
сюк, Т.О. Лукіна, В.І. Луговий, В.К. Майборода, С.В. Май-
борода, Н.Р. Нижник, В.С. Пікельна, Н.Г. Протасова,
О.Я. Савченко тощо. Цікавим є питання дослідження
приватних закладів освіти з урахуванням регіонально-
го розташування.
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МЕТА СТАТТІ
Мета статті — це аналіз формування, становлення

та подальшого розвитку приватних шкіл Запорізького
регіону.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Приватний комплекс безперервної освіти Школа
"ЕйдоС" (далі Школа "ЕйдоС") має чіткий пріоритет
— практичне втілення гуманістичної концепції осві-
ти, передових вітчизняних наукових ідей і психоло-
го-педагогічних технологій навчання як на дошкіль-
ної, так і на шкільній ступені освіти, яке реалізує в
єдності всі компоненти змісту навчання (знання,
вміння, досвід творчої діяльності і емоційно-ціннісні
ставлення до навколишньої дійсності). В основу
організації навчально-виховного процесу в Школі
"ЕйдоС" на дошкільної ступені освіти і в початковій
школі закладена модель навчально-ігрової діяльності,
створена кандидатом психологічних наук О.М. Греді-
наровою.

Освітьній комплекс "РЕАЛ" побудовано на засадах
неодмінної самореалізації дитини. Така школа повинна
створити максимальні можливості для повноцінного
розкриття і формування особистісного, інтелектуаль-
ного і творчого потенціалу дитини. Сучасна педагогіч-
на наука і практика визначає як одну з найбільш значу-
щих цілей освіти створення особистісно-орієнтованої
педагогічної системи, в якій були б забезпечені умови
для розвитку особистості дитини як неповторної людсь-
кої індивідуальності.

Представимо можливості, які надають приватні
школи Запорізького регіону у таблиці 1.

Розглянемо детальніше освітньо-виховний комплекс
"ЕйдоС". Діяльність цієї приватної школи забезпечує
становлення особистості дитини, її інтелектуальний,
соціальний, фізичний розвиток, формує у школярів на-
вчальну діяльність (уміння вчитися) шляхом оволодін-
ня організаційними, вербально-логічними, пізнавальни-
ми і контрольно-оцінними уміннями і навичками, набут-
тя особистого досвіду культури поведінки в соціально-
му і природному оточенні, співпраці в різних видах
діяльності. Разом з традиційним навчанням школа по-
вного дня забезпечує і розвивальне навчання в первіс-
ному розумінні змісту цього слова, тобто забезпечує
умови для того, щоб кожен учень міг би реалізувати
себе, свої індивідуальні здібності, свої схильності і інте-
реси.

Основне завдання початкової школи полягає в тому,
щоб адаптувати дитину до нового способу життя, де в
якості ведучої виступає навчальна діяльність, і сфор-
мувати у нього початкові шкільні навички. Також пріо-
ритетним напрямом навчально-виховного процесу в
Школі "ЕйдоС" є формування:

основних психологічних ново-
утворень:

— рефлексія як усвідомлення
себе і своєї діяльності;

— творчу уяву;
— пізнавальна, творча ак-

тивність;
— розуміння і оперування зна-

ково-символічними системами
(моделюєвання, розуміння графі-
чного мови);

— самоконтроль;
— психологічна готовність

до вивчення навчальних пред-
метів;

найбільш складних психічних
процесів:

— понятійне і вербальне мис-
лення;

— абстрактне мислення;
— образно-схематичне мислення;
— просторове мислення;
— логічна і образна пам'ять;
інтелектуальних навичок:
— довільність мислення, тобто вміння довільно ко-

ристуватися власними розумовими операціями;
— певний рівень загальної обізнаності;
— здатність до самореалізації, формуванню адек-

ватної самооцінки.
Основна задача середньої та старшої школи поля-

гає в тому, щоб ввести учнів в систему наук, ознайоми-
ти їх з основами наукових знань. Старша школа є остан-
нім етапом здобуття повної загальної середньої освіти,
на якому завершується формування цілісної картини
світу, оволодіння способами пізнавальної і комунікатив-
ної діяльності, уміннями отримувати з різних джерел
інформацію, переробляти і застосовувати знання. Стар-
ша школа функціонує як профільна, учень має мож-
ливість вибору, спрямованості навчання і рівня вивчен-
ня предмета: обов'язковий для всіх базовий стандарт
доповнюється системою спецкурсів, які формуються в
залежності від потреб учнів.

В основній школі існує загальна спрямованість кла-
су (природничо-науковий, гуманітарний, техніко-еко-
номічний), але учень може самостійно (за допомогою
батьків, педагогів) формувати свій власний перелік спец-
курсів. Наприклад, у рамках гуманітарного профілю
вибрати іноземну мову (одну або дві), історію, право,
словесність. У рамках природничого профілю учень
може вибирати спецкурси з біології, екології, географії,
хімії. У техніко-економічних класах — математику,
інформатику, економіку, фізику.

Організація навчання в середній і старшій школі бу-
дується на принципах проектного навчання, тобто коли
учень самостійно, з опорою на наявні у нього знання,
вміння і способи навчальної діяльності, усвідомлено і
системно становить свій проект по засвоєнню певної
теми. Виходячи з вищесказаного, можна виділити мету
і завдання діяльності Школи "ЕйдоС".

Мета діяльності Школи "ЕйдоС" складається в ство-
ренні оптимальних умов для цілеспрямованого впливу
на розвиток особистісного, інтелектуального і творчо-
го потенціалу дитини на підставі сучасних психолого-
педагогічних уявлень про розвиток особистості.

Завдання цієї Школи:
1. Забезпечити умови, що враховують індивідуаль-

но-особистісні відмінності дітей, для ефективної ре-
алізації загальної, єдиної для всіх учнів, цілі навчан-
ня.

2. Розвинути в учнів самостійність мислення і
здатність до самоосвіти, саморозвитку, самовиховання,
самореалізації, які необхідні для становлення самобут-
нього особистісного образу і ефективної взаємодії з
людьми, природою, соціумом.

Таблиця 1. Можливості приватних шкіл Запорізького регіону

Джерело: узагальнено автором.

Характеристика 
приватної школи 

ЕйдоС РЕАЛ 

Розташування Центр міста Запоріжжя. Велика зелена 
обладнана і доглянута територія 

Центр міста Запоріжжя 

Час знаходження 
дитини у школі 

з 8 15 до 18 00 з 8 15 до 18 00 

Кількість учнів у 
класі 

маленькі по наповнюваності класи (5-10 
учнів) 

маленькі по наповнюваності 
класи (5-10 учнів) 

Наявність 
додаткових гуртків  

Єдиний в Україні "Універсальний комплекс 
з фізики", який уможливив вивчення 
практичної фізики в Школі з другого класу;  
мистецтво, наука, спорт, технології та інші 
майстерні, є можливість зайняти дитину під 
час канікул  

«бонус-РЕАЛ»: мистецтво, 
наука, спорт, технології та 
інші майстерні, є можливість 
зайняти дитину під час 
канікул 

Мікроклімат у 
школі 

Затишні і з любов'ю оснащені класи і 
приміщення.  
Інтерактивні дошки та проектори в кожному 
класі; у всій школі - Wi-Fi  

доброзичливе ставлення 
педагогів до дітей, комфортні 
побутові умови 
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3. Забезпечити успішну систематизацію знань, умінь
і навичок і цілісне сприйняття навколишньої дійсності
за допомогою впровадження міжпредметних зв'язків
базового і додаткового компонентів навчальних планів.

4. Створення умов, які забезпечують сприятливий
перехід дітей на наступні ступені освіти: з дошкільної
на перше шкільне щабель, з першої на другу і т.д.

 Спираючись на цілі і завдання діяльності Школи
"ЕйдоС", ми висуваємо таку наукову гіпотезу:

 послідовність і безперервність особистісно-орієн-
тованого підходу на дошкільної і шкільної щаблях осві-
ти є основною умовою формування зрілої особистості.

 Передбачувані результати діяльності:
1. Формування інтелектуального, особистісно-

зрілого громадянина України, який може реалізувати
свій творчій потенціал.

2. Розкриття індивідуальності кожної дитини, його
природних позитивних нахилів, здібностей.

3. Створення авторських психолого-педагогічних
програм, які сприяють адекватному розкриттю індиві-
дуальності та формування особистості дитини.

 Досягнення поставлених завдань здійснюється за
рахунок авторського навчального плану, затвердженого
Міністерством освіти і науки України та складається з
інваріантної (державний стандарт) та варіативної час-
тин (наскрізні інтегровані курси).

 Навчальна діяльність — це спільна діяльність педа-
гога і учня. Для ефективного здійснення мети і завдань
діяльності Школи "ЕйдоС" розроблена професіограма
педагога "модель педагога Школи "ЕйдоС", створена
доктором психологічних наук, професором Запорізько-
го національного університету Губою Н.О.

Представимо принципи розвитку і навчання дітей в
Школі "ЕйдоС". До них відносять:

1. Неталановитих дітей не буває.
2. Гуманізація освіти.
3. Наступність різних ланок освіти (дошкільна, І, ІІ,

ІІІ ступені освіти).
4. Безперервність освіти.
5. Суб'єктний характер навчання.
6. Психологічний супровід навчально-виховного

процесу та розвитку особистості дитини.
7. Творча активність і креативність як підставу будь-

якого виду діяльності (інтелектуальної і навчальної
діяльності особливо).

8. Функціонально-системний підхід як засіб пізнан-
ня предметів, об'єктів, явищ навколишнього світу, сво-
го Я і їх взаємозв'язків.

9. Дошкільна і початкова (1—4 клас) освіта — осно-
ва для високоякісної освіти на наступних його ланках
(середня, старша — це найвищий ступінь).

10. Постійне навчання і рух до досконалості психо-
лого-педагогічного колективу — шлях до якості навчан-
ня дітей.

11. Ставлення "батьки-співробітники школи" засно-
ване на взаєморозумінні, взаємодії, довірі і визначаєть-
ся як елемент єдиного цілого "навчально-виховного
процесу".

12. Еліта — група кращих за ознакою творчого
інтелекту.

Приватна школа "ЕйдоС" як комерційна організа-
ція в якості основної мети своєї діяльності має також

одержання прибутку, має самостійний баланс, розра-
хунковий рахунок в банку, круглу печатку, штамп, блан-
ки зі своїм найменуванням і діє на основі повного гос-
подарського розрахунку, самофінансування і самоокуп-
ності. Проведемо господарський аналіз діяльності цієї
приватної школи (табл. 2).

Як видно з даних таблиці 2, ми спостерігаємо
збільшення прибутку за останній рік. Такі зміни відбу-
ваються, в першу чергу, за рахунок "прибутковості"
учнів початкової школи і по іншим категоріям, спосте-
рігається принципове зростання: для учнів середньої
школи (за рахунок учнів, що приєдналися до системи
навчання після закінчення початкової школи в інших на-
вчальних закладах).

У таблиці 3 представлено оцінку сильних та слаб-
ких сторін приватної школи.

Найбільшою мірою сприятливий вплив на приватну
школу "ЕйдоС", надають споживачі, тобто батьки учнів,
з боку яких на сьогоднішній день немає яких-небудь
істотних загроз. Те ж можна сказати і про імідж
підприємства, компетентність керівників та процес ство-
рення нових послуг. Таким чином, саме цими можливо-
стями підприємство повинне скористатися для подолан-
ня своїх слабких сторін.

Найбільшу загрозу для приватної школи "ЕйдоС",
представляють фактори, пов'язані з кадровим потен-
ціалом. Саме на подолання погрози з боку кадрового
потенціалу підприємству варто направити свої сильні
сторони. Кадровий потенціал дає підприємству помірні
можливості, які воно в силах реалізувати, якщо правиль-
но спрямувати на це свої сильні сторони.

У таблиці 4 представлено фінансові показники гос-
подарської діяльності підприємства.

Як видно з даних таблиці 4, у 2017 році спостері-
гається незначне — на 1,1 тис. грн зменшення доходів
від реалізації послуг приватної школи. Витрати на опла-
ту праці за останній досліджуваний рік збільшуються
на 15,6 тис. грн. Показник балансової вартості підприє-
мства зростає. За останній досліджуваний рік складає
15,2 тис. грн, що на 13,43 % більше ніж у попередньому
році.

Отже, можна зробити висновок про відповідність
наявної організаційної структури управління підприє-
мством наявним умовам господарювання індустрії
освітніх послуг.

Проведемо оцінку ресурсного потенціалу приватної
школи "ЕйдоС".

Ресурсний потенціал туристичного підприємства —
це матеріально-технічні та організаційно-економічні
можливості організації сфери послуг, тобто її розміри
та територіальне розташування, чисельність персоналу
і спеціалізація, профіль виробництва, обсяги випущеної
продукції та послуг, форми власності, стан основних
фондів, фінансове становище, можливості і якість ме-
неджменту.

Потенціал у сфері послуг закладений в його ресур-
сах, як виробничих, так і економічних. Жоден з цих ре-
сурсів сам по собі не почне діяти, поки не будуть по-
вністю реалізовані надані можливості і власний потен-
ціал сфери послуг з урахуванням його властивостей,
властивих їй як системі. При цьому основними систем-
ними властивостями є: цілеспрямованість, цілісність,

Показники 
Роки: Темп приросту 

2015 2016 2017 
2016 р. у % 
до 2015 р. 

2017 р. у % 
до 2016 р. 

Прибуток на 1 учня, 
грн: 

0,11 0,17 0,2 54,5 17,6 

Початкової школи 0,01 0,10 0,11 900 10 
Середньої школи 0,05 0,12 0,22 140 83,3 
Старшої школи 0,35 0,54 0,77 54,3 42,6 

Таблиця 2. Загальні показники діяльності приватної школи "ЕйдоС", 2015—2017 рр.

Джерело: розраховано за даними Школи "ЕйдоС".
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аналітичність, різноманітність якісно різних елементів
системи, зв'язність, сінергітичність, мультипліка-
тивність, взаємозв'язок, стійкість роботи системи, са-
моорганізація, складність, прогнозованість і так далі.

Факторний аналіз приватної школи "ЕйдоС":
— підприємство вдосконалює господарську діяль-

ність. Оскільки підприємство веде освітню діяльність,
ціни послуг школа варіювати сильно не може;

— приватна школа співпрацює з декількома контра-
гентами, що надають супутні послуги, зокрема, прово-
дять факультативи, чи готують страви для обідів, яки-
ми годують учнів, тому воно може надавати супутні по-
слуги клієнтам, знаходити по більш лояльним цінам;

— відділу маркетингу в школі немає, але розробкою
маркетингових стратегій займаються керівник та його
безпосередні заступники, а також допомагають парт-
нери.

Приватна школа "ЕйдоС" існує більше 17 років і зу-
міла зайняти міцні позиції на місцевому ринку освітніх
послуг. За цей час компанія встигла зарекомендувати
себе як надійний діловий партнер, який має великий
досвід роботи, строго виконує всі свої зобов'язання,

роботи і послуги в короткі терміни на найвищому рівні.
Підприємство швидко реагує на ринкові зміни, бо має
широку інформаційну систему, тобто співпрацює з інши-
ми школами та навчально-виховними закладами.

Керівник мотивує своїх працівників тим, що їм на-
даються:

1. Гідна заробітна плата та премії.
2. Гарні умови праці (чисте приміщення, комфорта-

бельне робоче місце, достатнє оснащення оргтехнікою
і т.д.).

3. Достатній час для відпочинку і відновлення сил.
4. Надійне, постійне місце роботи.
5. Всі соціальні гарантії.
Директор підприємства організовує колективні за-

ходи, що дозволяють об'єднати і згуртувати робочий
колектив. Це зазвичай бувають загальні святкування
знаменних для організації події, виїзди на природу і кор-
поративи, будь-які колективні заходи забезпечують пре-
красну можливість для встановлення та підтримання
дружніх взаємин.

Працівникам приватної школи "ЕйдоС" дається
можливість висловлювати в своїй діяльності прагнення

Переваги Недоліки 
Позитивний імідж підприємства Несформована чітко визначена стратегія розвитку 
Оптимальний розмір підприємства Не застосовуються методи кар’єрного просування кадрів 
Фаза «життєвого циклу підприємства» - зростання Не достатнє виконання системи стратегічного управління 
Компетентність керівників Нечіткість в розподілі прав та обов’язків підлеглих 
Ефективні методи добору та підвищення кваліфікації Незначний розмір власного капіталу 
Молодий і перспективний колектив  
Безперервний процес створення нових послуг  
Безперервний процес вивчення попиту споживачів  
Високий рівень продажу продукції  
Відсутність заборгованостей  

Таблиця 3. Оцінка сильних та слабких сторін приватної школи "ЕйдоС"

Джерело: розроблено автором.

Таблиця 4. Фінансові показники приватної школи "ЕйдоС", 2015—2017 рр.

Джерело: розраховано за даними Школи "ЕйдоС".

Показники 

Роки: 
Відхилення 

(+/-) 
Темп приросту, % 

2015 2016 2017 
2016 р. 

від 
2015 р. 

2017 р. 
від 

2016 р. 

2016 р. у % 
до 2015 р. 

2017 р. у % 
до 2016 р. 

Виручка (доход) від реалізації 
послуг, тис. грн 

65,5 116,9 115,8 51, 4 - 1,1 78,4 -0,94 

Фонд оплати праці, тис. грн 17,4 70,5 86,1 53,1 15,6 305 22,1 
Залишкова вартість основних 
засобів, тис. грн 

12,9 13,4 15,2 0,5 1,8 3,88 13,43 

Таблиця 5. STEP-аналіз Школи "ЕйдоС" 2015—2017 рр.

Джерело: розроблено автором.

№ 
з/п 

Фактори зовнішнього середовища 

Коротка 
характеристика 

варіантів 
розвитку 

1. Соціальні:  
1.1 зростання доходів населення 2 
1.2 зміни законодавства, що зачіпають ринок освітніх послуг -5 
1.3 зміна потреб споживачів -2 
2. Технологічні:  
2.1 поява технічних досягнень 3 
2.2 ресурсний потенціал сфери діяльності 4 
2.3 підвищення якості освітніх послуг 4 
2.4 збільшення кількості приватних шкіл -1 
3. Економічні:  
3.1 поліпшення економічної ситуації в країні 2 
3.2 поява нових конкурентів -5 
3.3 зростання активності конкурентів -5 
3.4 зниження купівельної спроможності 2 
4. Політичні:  
4.1 посилення державної політики в галузі приватної освіти -3 
4.2 посилення держконтролю за діяльністю приватних шкіл +5 
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до найбільш повного використання своїх знань, здібно-
стей і навичок, отримання освіти, підвищення кваліфі-
кації.

У таблиці 5 проведемо STEP-аналіз діяльності Шко-
ли "ЕйдоС".

Від -1 до -5: рівень песимістичного розвитку ринку.
Від 1 до 5: рівень оптимістичного розвитку ринку.
Сума рівня оптимістичного розвитку дорівнює 22,

песимістичного — 21.
Таким чином, ринок має сприятливі тенденції роз-

витку, однак на нього впливають різні чинники, в основ-
ному політичні і економічні. В цілому можна відзначи-
ти, що збільшення попиту на послуги приватних шкіл,
державне регулювання, а так само зростання доходів
населення сприятливо позначиться на зовнішньому се-
редовищі Школи "Ейдос".

Оцінка ресурсного потенціалу приватної школи
сприяє розумінню стратегічної ситуації в галузі і доз-
воляє зробити висновок про ступінь привабливості
підприємства для споживачів та ведення ефективного
бізнесу.

Оцінка ресурсного потенціалу також проводиться
з метою визначення основних економічних характери-
стик, визначення конкурентних сил діючих в галузі, виз-
начення зміни в галузі і який вплив ці зміни здійснять на
підприємство та визначення привабливості галузі з точ-
ки зору отримання прибутку.

У таблиці 6 представлено фінансові показники над-
ходжень та витрат підприємства.

Як видно з даних таблиці 6, у 2017 році ми спостері-
гаємо незначне — на 1,1 тис. грн зменшення доходів від
реалізації основних освітніх послуг. Бонусна винагоро-
да за останній досліджуваний рік зростає на 46,7 % ніж
у попередньому році. Дохід від інших видів діяльності
повільно, але стабільно зростає.

Витрати на оренду приміщення, оплату праці співро-
бітникам, рекламу в соціальних мережах, на білбордах
міста та інші змінні витрати поступово зростають з року
в рік — це обумовлено підняттям цін загалом по країні
та нестабільним курсом валют. За останній досліджу-
ваний рік ця сума становить 201,7 тис. грн, що на 40,93%
більше ніж у попередньому році.

Можна зробити висновок про відповідність наявної
організаційної структури управління підприємством
наявним умовам господарювання індустрії освітніх по-
слуг.

Надання послуг, формування або виробництво
освітнього продукту здійснюється в процесі взаємодії
праці людини та певних засобів виробництва, які за своїм
матеріально-речовим складом становлять виробничі
фонди підприємства. Їх поділяють на:

Показники 
Одиниця 
виміру 

Роки: 
Відхилення 

(+/-) 
Темп приросту,% 

2015 2016 2017 
2016 р. від 

2015 р. 
2017 р. від 

2016 р. 
2016 р. у % 
до 2015 р. 

2017 р. у % 
до 2016 р. 

1. Надходження:         
Дохід від реалізації 
основних послуг 

тис. грн 65,5 116,9 115,8 51,4 - 1,1 78,4 -0,94 

Бонусна винагорода від 
освітніх факультативів 

% 10,5 22,5 33 12 10,5 114,3 46,7 

Дохід від інших видів 
діяльності 

тис. грн 5,5 6,4 7,1 0,9 0,7 16,36 10,9 

Всього тис. грн 81,5 145,8 155,9 64,3 10,1 209,5 56,66 
2. Витрати:         
Орендна плата тис. грн 50,4 53,2 60 2,8 6,8 5,6 12,8 
Оплата праці тис. грн 17,4 70,5 86,1 53,1 15,6 305 22,1 
Реклама тис. грн 30,1 34,6 35,2 4,5 0,6 14,9 1,73 
Накладні, канцелярські 
та інші змінні витрати 

тис. грн 16,8 19,56 20,4 2,76 0,84 16,4 4,3 

Всього тис. грн 114,7 117,86 201,7 63,16 23,84 341,9 40,93 
Чистий прибуток тис. грн 103,5 155,13 186,66 51,63 31,53 49,8 20,3 

Таблиця 6. Фінансові показники надходжень та витрат Школи "ЕйдоС", 2015—2017 рр.

Джерело: розраховано за даними Школи "Ейдос".

— основні засоби — це засоби праці, які мають
вартість і функціонують тривалий час у своїй незмінній
споживчій формі, а їхня вартість переноситься конкрет-
ною працею на вартість послуг частинами, в міру спра-
цювання;

— оборотні  активи — частина виробничих
фондів у вигляді сукупності предметів праці, еле-
менти яких повністю споживаються в кожному
циклі, змінюють або повністю втрачають натураль-
ну форму і переносять всю свою вартість на пропо-
новані послуги.

Школа "ЕйдоС" володіє основними засобами до-
сить значної вартості. Має велику матеріально-техн-
ічну базу у формі оренди значної території в центрі
міста з відповідними меблями, підприємство оснаще-
не необхідними технічними засобами для навчання
учнів. В наявності є футбольне поле з штучним по-
криттям; тренажерний і гімнастичний комплекси, ди-
тяче містечко; найсучасніший набір музичних інстру-
ментів для вокально-інструментального ансамблю;
чудова кухня і затишна вітальня для проведення різ-
них заходів.

Кадровий потенціал приватної школи виступає як
сукупність працівників різних професійно-кваліфіка-
ційних груп, зайнятих на підприємстві. Вони є активною
частиною ресурсного потенціалу суб'єкта підприєм-
ницької діяльності.

Професіоналізм персоналу Школи "Ейдос", як було
зазначено вище, багато в чому визначається наявністю
в компанії відпрацьованого стандарту освіти. Проте є
певні проблеми із залученням більшої кількості учнів до
різних ланок Школи.
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