
01.03.2021 
Група Б-1 
Урок 23 
Тема:  ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ ТА КАДРИ (лекційне заняття) 

 

Мета: здобути знання щодо продуктивності праці на лекційному занятті інформації. 
 
 

Матеріал уроку 

 

 Кадри будівельно-монтажних підприємств  

Кадри – це основний постійний склад працівників, підготовлених до 

роботи в тій або іншій галузі народного господарства, тобто що отримали 

відповідну професійну підготовку і що мають практичний досвід і практику.  

Кадри будівництва – це працівники будівельної індустрії, проектно-

пошукових та науково-дослідницьких. організацій.  

Кадри будівельний-монтажних організацій – це працівники всіх 

будівельних, ремонтно-будівельних і монтажних організацій.  

За ознакою участі у виробничій діяльності кадри будівельно-монтажних 

організацій підрозділяються на:  

працівники, зайняті на будівельно-монтажних роботах;  

працівники, зайняті в підсобному виробництві;  

працівники, зайняті в обслуговуючих і інших господарствах.  

Обслуговуючі господарства – це ЖЕДи, лікувальні заклади, учбові 

комбінати, підсобні господарства і ін.  

По характеру виконуваних функцій кадри будівельно-монтажних 

організацій підрозділяються на наступні категорії:  

робочі;  

фахівці;  

керівні працівники;  

службовці.  

Будівництво – одна з самих трудомістких галузей в якій трудиться 

більше 10% всіх робочих і службовців країни.  

Добре підібраний трудовий колектив – одне з основних завдань 

будівельно-монтажної організації. Які б технічні можливості, організаційно-

управлінські переваги не відкривалися перед підприємством, воно не почне 

працювати ефективно без відповідного людського ресурсу. Все зрештою 

залежить від людей, від їх кваліфікації, уміння і бажання працювати.  

Забезпечити тісну взаємодію безлічі людей в ході вирішення складних 

технічних і виробничих проблем неможливо без глибокої зацікавленості 

кожного в кінцевому результаті, свідомого відношення до роботи.  

Зміни, що відбуваються, в економіці країни знайшли своє віддзеркалення 

і в галузі будівництва. Відбувається падіння об'ємів капітальних вкладень, 

збільшення втрат робочого часу, зменшення чисельності працівників.  

Великі структурні зрушення відбулися в будівельних організаціях у 

зв'язку із зміною форм власності та організаційною структурою БУ, ПМК, 

трестів.  



Аналіз кадрового складу проводиться на основі даних обліку кадрів і 

статистичної звітності. Розрізняють явочний, обліковий і середньосписковий 

склад кадрів.  

Явочний облік веде будівельний майстер, бригадир або табельник за 

кожен робочий день (зміну). Явочний облік дає дані про чисельність 

працівників, що з'явилися на роботу по робочих днях (змінам) по окремих 

підрозділах будівельно-монтажних організацій.  

Обліковий облік дасть дані про чисельність працівників, які відповідно до 

наказу або контракту зараховані до штату будівельно-монтажної організації. 

Обліковий облік здійснюється на кожен календарний день по окремих 

підрозділах і в цілому по будівельно-монтажній організації.  

Средньоспискова чисельність працівників за місяць (ЧР) визначається за 

формулою:  

ЧР=ΣЧ / ΣКДН,  

де ΣЧ – сума облікової чисельності працівників за всі календарні дні 

місяця. Облікова чисельність працівників в неробочі дні ( вихідні, святкові ) 

приймається рівній обліковій чисельності працівників в день передуючий 

неробочому дню;  

ΣКДН – кількість календарних днів в місяці.  

Середньоспискова чисельність працівників за квартал визначається як 

діленням суми трьох середньомісячних чисельностей на три.  

Середньоспискова чисельність працівників за рік визначається діленням 

суми середньоспискових чисельностей за чотири квартали на чотири.  

При проведенні аналізу кадрового складу визначають:  

а) коефіцієнт обороту кадрів загальний:  

КЗАГ=П+З/Ч,  

де – П - загальне число працівників, що прийняті на роботу; З - загальне 

число звільнених працівників;  

Ч – середньоспискова чисельність.  

б) коефіцієнт обороту по прийому:  

КОП =П/ЧР.  

в) коефіцієнт обороту по звільненню:  

КОЗ =З/ЧР.  

Розрізняють необхідний оборот (відхід на пенсію, по хворобі, в армію, 

надходження на навчання і ін.), зайвий оборот (за порушення трудової 

дисципліни, за власним бажанням).  

г) коефіцієнт плинності кадрів визначається відношенням звільнених за 

порушення трудової дисципліни і за власним бажанням до середньоспискової 

чисельності:  

КПЛ=(ЗПД + ЗВЛ.БАЖ.)/ЧР.  

Зайнятість – це діяльність громадян, пов'язана із задоволенням 

особистих і суспільних потреб, яка не суперечить законодавству України і, як 

правило, така, що приносить заробіток, трудовий доход. Зайнятість може бути: 

повною, неповною, частковою і прихованою. Всіх громадян, не визнаних 

відповідно до цього закону зайнятими громадянами, правомірно віднести до 

категорії незайнятого населення. У свою чергу, з незайнятого населення можна 

виділити категорію – безробітні громадяни.  



З'явилися нові для економіки терміни: «рівень безробіття», «тривалість 

безробіття», «найняті робітники», «працедавці» та ін.  

Статут «безробітного» визначають регіональні служби зайнятості. Вони 

відповідно надають допомогу в працевлаштуванні, перепідготовки кадрів, 

виплаті допомоги з безробіття.  

 

 

 

Питання для контролю: 

1. Які вимоги до керівництва підприємства пред’являються з боку 

державних органів? 

2. Що роботодавцям включається в обов'язок при складанні 

колективного договору передбачити? 

 

 

 
 

Домашнє завдання: 

Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні запитання 

 

 

Інформацію надсилати на адресу e-mail  anylesik@gmail.com 
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