
7. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. СОЦІАЛЬНА РОБОТА ТА 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

1. SWOT – аналіз  

Сильні сторони:  

 стабільне фінансування за рахунок загального фонду Державного 

бюджету; 

 помірні ціни на навчання; 

 поступове зростання надходжень до спеціального фонду Державного 

бюджету; 

 кваліфіковане керівництво; 

 наявність ревізійної комісії; 

 наявність активно працюючих співробітників та студентів; 

 корпоративна культура; 

 реальна допомога співробітникам та студентам; 

 планування діяльності, звітність на конференції. 

Слабкі сторони:  

 нестабільні надходження до спеціального фонду Державного бюджету; 

 низький імідж профспілкової організації;  

 не завжди кваліфікована допомога;  

 слабка мотивація; 

 нерозуміння серед деякими співробітниками, студентами та комісіями. 

Можливості:  

 залучення субвенцій міського бюджету державному бюджету на 

виконання програми соціально-економічного розвитку регіону, 

 брати участь в інвестиційних програмах і проєктах регіонального 

розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду;  

 збільшення надходжень від грантів; 

Загрози: 

 зміни у нормативно-правовому законодавстві; 

 недостатній набір студентів, який призведе до зменшення фінансування; 

 нестабільна економічна ситуація в країні; 

 непрогнозовані зміни зовнішньої середи; 

 конфронтації всередині організації; 

 нестабільна економічна ситуація в країні 
 

7.1. Фінансове забезпечення  
 

2. Основна мета, стратегічна ціль та поточні завдання: 

Основна мета: 

  забезпечення фінансово-економічної стабільності задля розвитку 

пріоритетних напрямів діяльності та досягнення довгострокових цілей. 

 Стратегічні цілі: 



1. Забезпечення дотримання принципів цільового та ефективного 

використання коштів в рамках Бюджетного кодексу; формування нової 

фінансової культури відповідно до положень Законів України  «Про освіту», 

«Про вищу освіту» та інших нормативно-правових актів 

1.1. Забезпечення прозорого моніторингу розподілу та використання 

фінансових ресурсів, регулярного внутрішнього фінансового аудиту та 

оприлюднення його результатів. 

1.2. Коригування кошторисів надходжень і видатків відповідно до 

фінансової ситуації та невідкладних потреб у коштах. 

2. Диверсифікація джерел фінансування університету, оптимізація 

структури доходів, заснування сталого фонду університету та алгоритму 

розпорядження його доходами 

2.1. Забезпечення зростання надходжень через збільшення частки 

наукових досліджень, що здійснюються на договірних засадах,розширення 

спектру платних освітніх послуг та спільних проєктів з партнерами  

університету. 

2.2. Залучення субвенцій обласного та міського бюджетів державному 

бюджету на виконання програми соціально-економічного розвитку регіону. 

3. Інвестування в актуальні, пріоритетні, стратегічно важливі напрями 

діяльності університету 

3.1.   Створення фінансових резервів і фондів для забезпечення 

перспективних напрямів діяльності університету, 

3.2. Брати участь в інвестиційних програмах і проєктах регіонального 

розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду 

Поточні завдання: 

 забезпечення зростання надходжень через збільшення частки наукових 

досліджень, що здійснюються на договірних засадах, розширення спектру 

платних освітніх послуг та спільних проєктів з партнерами  університету; 

 забезпечення прозорого моніторингу розподілу та використання 

фінансових ресурсів, регулярного внутрішнього фінансового аудиту та 

оприлюднення його результатів; 

 створення фінансових резервів і фондів для забезпечення перспективних 

напрямів діяльності університету. 

 

3. Заходи, на основі яких будуть досягатися стратегічні цілі та 

виконуватися  поточні завдання: 

 централізоване прозоре планування бюджету з участю підрозділів МДУ 

з урахуванням фінансової ситуації та невідкладних потреб університету; 

звітність щодо його виконання; 

 подавати проєкти по поліпшенню матеріально-технічної бази 

університету на регіональні інвестиційні конкурси; 

 брати участь у Програмі розвитку ЗВО м. Маріуполя; 



 розробити організаційно-фінансовий механізм, що забезпечить 

підвищення самостійності, зацікавленості та відповідальності за кінцевий 

результат підрозділів з метою розширення джерел фінансування університету. 
 

4. Індикатори та показники, на основі яких можна перевірити 

виконання стратегічних цілей: 

1. Збільшення загальних обсягів фінансування шляхом: 

 збільшення контингенту студентів; 

 підвищення коефіцієнтів у формулі фінансування загального фонду 

бюджету; 

 збільшенням отриманих грантів, проєктів та субвенцій з міського 

бюджету; 

 збільшення переліку платних послуг університету. 

2. Дотримуватися виконання бюджетного законодавства, проводити аудит та 

оцінку ефективності управління бюджетними коштами відповідно до 

законодавства. 
 

7.1 Соціальна робота та соціальний захист 
 

1. Основна мета, стратегічна ціль та поточні завдання: 

Основна мета: 

 вдосконалення роботи із соціального захисту співробітників і студентів, 

забезпечення прав, збереження й підвищення матеріального добробуту, 

створення відповідних безпечних умов праці й навчання, організацію 

відпочинку й оздоровлення. 

Стратегічна ціль:  

1. Об’єднати зусилля членів Профспілки для створення умов щодо 

розроблення та здійснення державної політики в галузі трудових відносин, 

оплати та охорони праці 

1.1. Підвищення заробітної плати професорсько-викладацькому складу та 

науковим співробітникам відповідно до Закону України «Про вищу освіту». 

1.2. Використання нових адресних форм індивідуальної та групової 

підтримки перспективних співробітників Університету, які реалізують 

пріоритетні напрями його діяльності. 

1.3. Виконання колективного договору та звітування про його виконання 

на загальних зборах трудового колективу 

2. Об’єднати зусилля членів Профспілки для створення умов щодо 

всебічного розкриття їх професійного, інтелектуального, духовного та 

творчого потенціалу 

2.1. Сприяння створенню умов для самореалізації членів профспілки в 

професійній, науковій, спортивній та творчій діяльності. 



3. Об’єднати зусилля членів Профспілки для створення соціально-

економічного захисту викладачів, співробітників студентів та аспірантів 

3.1. Реалізація програми соціальної підтримки студентів і співробітників, 

враховуючи потенціал інноваційної діяльності МДУ, спільно з профкомом і 

студентським активом. 

3.2. Вирішення питань підняття рівня соціального захисту, забезпечення 

в межах наявних можливостей надання матеріальної допомоги співробітникам 

та студентам визначеними колективним договором МДУ. 

3.3. Розвиток соціальних програм для забезпечення санітарно-курортного 

лікування й відпочинку, покращення умов обстеження, лікування та 

профілактики захворювання студентів, викладачів і співробітників 

Поточні завдання: 

 підвищення заробітної плати професорсько-викладацькому складу та 

науковим співробітникам відповідно до Закону України «Про вищу освіту»; 

 використання нових адресних форм індивідуальної та групової 

підтримки перспективних співробітників Університету, які реалізують 

пріоритетні напрями його діяльності; 

 реалізація програми соціальної підтримки студентів і співробітників, 

враховуючи потенціал інноваційної діяльності МДУ, спільно з профкомом і 

студентським активом; 

 вирішення питань підняття рівня соціального захисту, забезпечення в 

межах наявних можливостей надання матеріальної допомоги співробітникам 

та студентам визначеними колективним договором МДУ; 

 розвиток соціальних програм для забезпечення санітарно-курортного 

лікування й відпочинку, покращення умов обстеження, лікування та 

профілактики захворювання студентів, викладачів і співробітників; 

 виконання колективного договору та звітування про його виконання на 

загальних зборах трудового колективу; 

 зміцнення іміджу профспілкової організації; 

 сприяння створенню умов для самореалізації членів профспілки в 

професійній, науковій, спортивній та творчій діяльності. 

 

3. Індикатори та показники, на основі яких  можна перевірити 

виконання стратегічних цілей: 

 аналіз підвищення заробітної плати професорсько-викладацькому 

складу та науковим співробітника; 

 аналіз використання нових адресних форм індивідуальної та групової 

підтримки перспективних співробітників Університету, які реалізують 

пріоритетні напрями його діяльності; 

 динаміка розвитку соціальних програм для співробітників та студентів; 

 заходи, що спрямовані на вирішення питань підняття рівня соціального 

захисту співробітників і студентів. 



 


