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Комунальне
ідпідприємство

«Учбово‐курсовий
комбінат» створено 
у 1998 році. у р ц

Учбово‐курсовий
комбінат є професійним
навчальним закладом, який
працює згідно Статуту тапрацює згідно Статуту, та 
у своїй діяльності керується
Законами України «ПроЗаконами України Про 
освіту», «Про професійно‐
технічну освіту». 



Основне завдання 
УКК

 підготовка робітників
початкового рівня кваліфікаціїУКК: р ф ц
(розряду, класу, категорії);

 перепідготовка,   навчання
бі і і ( і )робітників іншим (суміжним) 

професіям;
 підвищення кваліфікації підвищення кваліфікації

робітників відповідно до 
вимог наукового,  культурного,  
е о о і о о ро рес ітехнологічного прогресу і
ринкової економіки;

 методична  допомогае од до о о
підприємствам, організаціям, 
фірмам у здійсненні
професійно орієнтаційноїпрофесійно-орієнтаційної
роботи та організації навчання
робітників на виробництві



Станом на сьогодні Комунальне підприємство “УКК” потребує
реформування, для подальшої якісної та плідної праці.
Основним шляхом Основним шляхом реформуванняреформування діяльностідіяльності учбовоучбово--

курсовогокурсового комбінатукомбінату є:є:курсовогокурсового комбінатукомбінату є:є:
- застосувати ряд заходів щодо раціонального використання
матеріальних та технічних ресурсів підприємства, економії
коштів матеріальних ресурсів та удосконалити їх обліккоштів, матеріальних ресурсів та удосконалити їх облік.
- налагодження інтернет - ресурсів для покращення іміджу та 
більшого рекламування підприємства.



ПропозиціїПропозиції щодощодо подальшогоподальшого
розвиткурозвитку УчбовоУчбово‐‐курсовогокурсовогор ур у урур

комбінатукомбінату
Важливим завданням для розвиткур у
УКК є залучення інвестицій. Звідки?
1. Власні засоби
2 Фінансування з буджету2. Фінансування з буджету
3. Міжнародні інвестиції
4. Меценати спонсори
З прийняттям України курсу на інтеграцію в Європейський СоюзЗ прийняттям України курсу на інтеграцію в Європейський Союз

серед важливих чинників реалізації проектів будівництва є
запровадження в державі європейських підходів до взаємовідносин
учасників інвестиційно будівельного процесу Оскільки цей процесучасників інвестиційно- будівельного процесу. Оскільки цей процес
в Україні не завжди прозорий і уніфікований, а інвестиційний клімат
потребує покращення, то запровадження міжнародних стандартів
д д і ій дє досить актуальним на сьогоднішній день.
Отже можна стверджувати, що залучення інвестицій в підприємство в тому числі

і на оновлення основних засобів, є найважливішим завданням, яке постає перед
місцевими органами влади та керівництвом підприємства. Це дасть змогуц р р ц р Ц у
покращити їх фінансово ‐
господарську діяльність, збільшити суму чистого прибутку, підвищити
продуктивність праці і, як наслідок покращити якість послуг,що надаються.



Висновок
 При правильному використанні 

ресурсів розвитку учбово‐
бі ід ікурсового комбінату, слідуванні 

пріоритетними напрямами 
пропонованої стратегії р р
можливий перехід комбінату в 
якісно інший стан. Це зажадає 
інтенсифікації методичноїінтенсифікації методичної 
роботи, суттєвої модернізації 
нормативно‐правової бази, 
ф дфінансування закладу.

 Стратегією розвитку 
комбіната повинна бутикомбіната повинна бути 
поетапна еволюційна 
модернізація, тобто реалізація 
тих новоутворень, які 
відповідають сучасним вимогам.


