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Економіка будівництва 

Урок 29 лк Тема 6.2. Структура кадрів. Продуктивність праці в будівельній організації 

Мета: вивчити поняття структури кадрів, поняття продуктивності; 

розвивати поняття продуктивності праці; виховувати інтерес до професій 

Матеріал уроку 

Залежно від виконуваних функцій весь персонал поділяється на чотири 

категорії: керівники, спеціалісти, службовці, робітники. 

Будівельна професія – вид трудової діяльності, виконання якої потребує 

спеціальних знань і практичних навичок у сфері будівництва. 

Спеціальність – можливість виконувати певні види робот, що потребують 

додаткових навичок і знань. 

Кваліфікація – сукупність спеціальних знань і практичних навичок, що 

обумовлюють ступінь підготовленості робітника до виконання професійних 

функцій певної складності. 

Відносне (відсоткове) співвідношення окремих категорій кадрів у межах 

їх загальної чисельності обумовлює  структуру кадрів . 

Зміна структури кадрів будівельної організації відбувається під впливом 

таких факторів: науково-технічний прогрес (зростання рівня механізації 

виробництва, впровадження нових технологій тощо); зміна у структурі об’єктів 

будівництва; удосконалення структури управління будівництвом. 

Продуктивність праці є ефективністю трудових витрат, що вимірюється 

(рис. 7.2) кількістю доброякісної продукції, яка припадає  на одного працівника 

за одиницю робочого часу (годину, зміну, місяць, квартал, рік),  або кількістю 

робочого часу, витраченого на виробництво одиниці продукції (робіт) 

Рівень продуктивності праці залежить від макроекономічних і 

мікроекономічних факторів. 

Макроекономічні фактори:  

– рівень розвитку науки і техніки; 

– демографічні умови в країні; 



– соціально-економічний стан країни. 

Мікроекономічні фактори (внутрішньовиробничі резерви). 

I. Ті, що з’являються в результаті науково-технічного прогресу: 

* комплексна механізація виробничого процесу, 

* використання сучасних високопродуктивних машин і механізмів, 

* наукова організація праці; 

ІІ. удосконалення методів господарювання: 

* удосконалення методів оплати праці, 

* удосконалення структури управління, 

* підвищення кваліфікації кадрів, 

* ліквідація втрат робочого часу за рахунок поліпшення організації 

виробничого процесу, 

* зміцнення трудової дисципліни, 

* ліквідація браку при виконанні робіт. 

 

Питання для контролю: 

1. Що таке продуктивність праці? 

2. Як можна підвищити рівень продуктивності? 

3. Як категорії працівників ви знаєте? 

 

Урок 30 семінарське Тема 6.3. Організація праці в будівельних 

організаціях. Зайнятість населення  

Вправи, завдання 

Розкрити тему, опрацювати матеріал, написати конспект 

Розглянути формули стосовно визначення кількості працівників, 

продуктивності праці, зайнятості населення 

 



Домашнє завдання: опрацювати матеріал, написати конспект, дати 

відповіді на контрольні питання 

 

 

Відповіді надсилати на електронну адресу anylesik@gmail.com або 

месенджери Viber, Telegram: +380634432524 

 


