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Демек, жүйені кәсіпорынға енгізу арқылы азық – түлік өнімінің 
қауіпсіздігін арттырып қана қоймай, кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі 
артады, бұл - қазіргі нарықтық замандағы басты шарттардың бірі екені 
бәрімізге мәлім.  

Кәсіпорында НАССР енгізу - өндіруші қауіпсіз өнімді тұрақты 
шығаруға кепілдік беретін барлық шарттарды қамтамасыз ететіндігінің 
сенімді дәлелі. 
 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 
1. http://elibrary.kaznu.kz/sites/default/files/Besplatnie_resursii/erkeba

eva_azyk-tulik_shikizaty_zhne_tagam_onimderinin_kauipsizdigi.pdf. 
2. https://stan.kz/ishek-aurularin-tudiratin-tayakshalar-tabildi-

elordada-supermarketterdin-ten-zhartisindagi-tagam-zheuge-zharamsiz/.  
3. http://docs.cntd.ru/document/1200007424. 
4. http://pvlnaceks.kz/news/news_post/novyy-standart-st-rk-iso-ts-

22003-2017-sistemy-menedzhmenta-bezopasnosti-pishchevykh-produktov-
trebovaniya-k-organam-provodyashchim-audit-i-sertifikatsiyu-sistem-
menedzhmenta-bezopasnosti-pishchevykh-produktov. 

5. http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P000001783_. 
 
 

1.27. Еңбек жағдайлары ˗ денсаулық кепілі 
 

Біржан Жапсарбекұлы Бектібай 
Техника ғылымдарының кандидаты, «Жылу физикасы және 
техникалық физика» кафедрасының оқытушысы, әл-Фараби  
атындағы Қазақ Ұлттық Университеті (Алматы қ., Қазақстан) 

Айдана Үсенқызы Қуан 
Магистрант, әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті 

(Алматы қ., Қазақстан) 
 

Қазақстан кәсіпорындарындағы қауіпсіздік проблемалары, оның 
ішінде еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік мәселелерінде 
арнайы қарауды және түбегейлі шешуді талап етілген және әлі талап 
ететін бірқатар проблемаларға ие. 

Жалпы жарақаттану деңгейі жалпы өсу тенденциясына ие. 2019 
жылдың бірінші жартыжылдығында, егер өткен жылдың 
статистикасымен салыстырсақ, зардап шеккендердің саны 8,3%-ға 
(701-ден 643-ке дейін), өліммен аяқталған жағдайлар - 23,5%-ға (85-тен 
65-ке дейін) азайды. Кәсіподақтар федерациясы өліммен аяқталған 
жазатайым оқиғаларды талдады: 2018 жылы 191 кәсіпорында 221 адам 
қаза тапты. Өліммен аяқталған жазатайым оқиғалар саны бойынша 
Қарағанды, Түркістан және Шығыс Қазақстан облыстары көш бастап 
тұр. Белгілі болғандай, өндірістегі өлімдердің себептері болып 
анықталды – құлаулар, көлік оқиғалары, жабдықтардың ақаулығы, 
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газбен улану, қираулар мен опырылулар, электр тоғымен зақымдану. 
Кәсіподақтар үшін еңбек жағдайлары зиянды жұмыс орындарын 
төмендету мәселелері бұрынғысынша өзекті. Статистика бойынша, 1,6 
миллион қызметкердің 373 мыңы немесе әрбір төртіншісі (22,3%) 
зиянды және қауіпті еңбек жағдайларында жұмыс істеген [1]. 

Өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғаусаласындағы 
жағымсыз жағдайлардың негізгі себептері келесілер болып табылады: 

- барлық құрылымдық бөлімшелердің басшылығы деңгейінде де, 
сонымен қатар желілік басшылар, мамандар мен жұмысшылар 
деңгейінде кешенді және жүйелі жұмыстың болмауы, осы жұмысқа 
жауапты тиісті қызметтер мен олардың төменгі бөлімшелерінің тиісті 
жұмысының болмауы; 

- өнеркәсіптік өндірістің барлық деңгейінде нақты, 
интеграцияланған және түсінікті еңбекті қорғауды басқару жүйесі мен 
бағдарламасының болмауы; 

- еңбекті қорғау саласындағы құрылымдық бөлімшелердің 
жұмысын ұйымдастырудың мақсаттары мен міндеттерін, әдістері мен 
технологияларын регламенттейтін негіз қалаушы корпоративтік 
нормативтік актілердің болмауы; 

- қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ететін қазіргі заманғы 
жабдықтармен, техникамен және жарақтармен жұмыс істеп тұрған 
өндірістерді жаңғырту мен техникалық қайта жарақтандырудың баяу 
қарқыны; 

- өнеркәсіптік өндірістің барлық деңгейінде пәрменді бақылау-
алдын алу жұмыстарының болмауы. 

Сондай-ақ, 2019 жылғы 23 мамырда «Астана Су Арнасы» ШЖҚ 
МКК-да болған нақты жағдайды келтіруге болады. «Тергеу нәтижелері 
бойынша жазатайым оқиғаның негізгі себебі кәріз ішіндегі ауа талдауын 
газталдағышпен жүргізбегені, газқағарлардың қызметкерлеріне 
бермегені, сондай-ақ рұқсатнама бермей жұмысқа жіберілгені 
анықталды. Осы себептерді негізге ала отырып, жұмыс берушінің 
лауазымды тұлғаларының кінәсі 100% көлемінде анықталған», – деп 
түсіндірді ҚР еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі [2]. 

Осы проблемалардың өзектілігін назарға ала отырып, 
Кәсіподақтар федерациясы ҚР Үкіметіне еңбекті қорғауды басқару 
жүйесін енгізу бөлігінде заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстар 
әзірлеу; ғимараттардың, құрылыстардың техникалық жағдайын 
жаңғыртуға және жұмыс орындарын ұйымдастырудағы кемшіліктерді 
жоюға байланысты шығыстарға әлеуметтік бағдарланған жұмыс 
берушілерге салықтық преференциялар беру туралы ұсыныс жасады. 

Оған қоса барлық кәсіподақтар қауіпсіздік және еңбекті қорғау 
ережелерін бұзғаны үшін әкімшілік және қылмыстық жауапкершілікті 
күшейтуді, өндірістегі жазатайым оқиғаларды және кәсіби ауруларды 
есепке алу мен бақылаудың бірыңғай ақпараттық жүйесін құруды 
ұсынды [1]. 
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Бұл жерде кәсіпорында өндірістік жарақаттану деңгейінің 
айтарлықтай төмендеуіне қауіпті өндірістік факторлармен 
авариялардың барлық ықтимал жиынтығын болжау мен бірлесіп 
болдырмауға негізделген еңбек қауіпсіздігін басқарудың ғылыми 
жүйесін енгізу негізінде, сондай-ақ ұйымның басшы, инженерлік-
техникалық және барлық қызметкерлерінің еңбек қауіпсіздігінің жай-күйі 
үшін жауапкершілігі мен материалдық мүдделілігін айтарлықтай 
арттыру негізінде қол жеткізуге болатынын атап өту керек. 

Бұған қол жеткізу үшін келесі міндеттер анықталды: 
- қауіпті өндірістік факторлар мен аварияларды жүйелендіруді 

әзірлеу; 
- кәсіпорында OHSAS 18000 сериялы стандарттар негізінде 

еңбекті қорғау менеджментінің жетілдірілген жүйесінің жұмыс 
құрылымын әзірлеу. 

OHSAS 18000 сериялы стандарттардың басты ерекшелігі – 
қызмет саласына қарамастан кәсіпорындардың барлық түрлеріне 
таратылуы болып табылады. 

OHSAS 18000 сериясы екі стандарттан тұрады: OHSAS 
18001:2007 «Кәсіби қауіпсіздік және денсаулық менеджменті жүйесі»; 
OHSAS 18002: 2008 «OHSAS 18001 қолдану жөніндегі нұсқаулық», онда 
OHSAS 18001 стандартын қолдану жөніндегі жалпы ұсынымдар 
келтірілген. 

OHSAS 18001 стандарты қызметкерлердің кәсіби қауіпсіздік пен 
денсаулық саласындағы саясатты қалыптастыруға, сондай-ақ 
кәсіпорында кәсіби қауіпсіздік пен денсаулық менеджментінің барлық 
жүйесін жетілдіруге тікелей қатысуын көздейді. Міндетті түрде персонал 
арасында жауапты тұлғалар тағайындалуы, өз міндеттерін 
орындамаған кезде шаралар белгіленуі тиіс. 

Жұмыс беруші тарапынан еңбек қызметін қорғау саласында 
біліктілікті арттыру мүмкіндігі көзделуге тиіс, жазатайым оқиғалар және 
еңбекті қорғау жөніндегі саясаттың іс-әрекеті шеңберінде өзге де 
бұзушылықтар жағдайында іс-әрекеттер нақты жазылуы тиіс [3]. 

Болған жазатайым оқиғаларға байланысты кәсіпорын көтеретін 
шығындарды екі топқа бөліп қарастыруға болады: 

1) Сандық көрсеткіштерде өлшенетін шығындар: 
- бақылаушы органдарға айыппұл төлеу; 
- зардап шеккен қызметкерге өтемақы және айыппұл төлеу, 

сондай-ақ емделуге ақы төлеу; 
- сот шығындары; 
- жұмыс орның іркілісі кезіндегі шығындар; 
- жазатайым оқиға салдарынан босаған жұмыс орнына келген 

жаңа қызметкерді оқытуға кеткен шығындар  
- жаңа қызметкердің құзыреттілігінің жеткіліксіздігі салдарынан 

шығарылатын өнімнің өнімділігіне немесе сапасын азайтуға 
байланысты шығындар: 
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2) Сапалы көрсеткіштерде өлшенетін шығындар, яғни өлшеуге 
болмайтын шығындар: 

- нарықта фирманың беделінің жоғылуы; 
- әлеуетті тапсырыс берушілер мен клиенттер ұйыммен келісім-

шарттардан бас тарта алады; 
- ауыр жазатайым оқиға кезіндегі уайымдармен, ауырумен және 

азап шегумен байланысты моральдық залал, бұл залал тек зардап 
шегушіге ғана емес, сонымен қатар кәсіби қызмет бойынша онымен 
жанасқан барлық жұмыскерлерге де әсер етеді.; 

- ұйым ішіндегі қалыптасқан қарым-қатынастардың бұзылуы.  
Қазіргі заманғы менеджмент теориясына сәйкес сапалы 

шығындар ұйымның шығынының ең көп үлесін құрайтынын атап өту 
қажет [4]. 

Осылайша, кәсіпорындарда өнеркәсіптік қауіпсіздік пен денсаулық 
менеджменті жүйесін енгізу оларды дамыту үшін қажетті және өзекті 
қадам болып табылады, оларға еңбек қауіпсіздігінің қажетті деңгейін 
қамтамасыз етуге және қолданыстағы өндірістік тәуекелдерді тиімді 
басқаруға мүмкіндік береді, келесі артықшылықтарға әкеледі: 

- ұжымдағы моральдық ахуалды нығайту; 
- кәсіби денсаулық пен қауіпсіздікке қатысты барлық қызмет 

түрлерін жүйелеу арқасында жазатайым оқиғалар санының төмендеуі; 
- барлық қолданылатын заңнамалық және міндетті талаптарды 

нақты сақтаудың арқасында заңды сенімділік; 
- беделді жақсарту және бәсекеге қабілеттілікті нығайту; 
- жазатайым оқиғалар мен өндірістік апаттарға байланысты 

материалдық шығындар санын төмендету; 
- сот шығыстарының ықтималдығын төмендету; 
- интеграцияланған менеджмент жүйесін құру кезіндегі қосымша 

мүмкіндіктер. 
OHSAS 18000 сертификаты ұйымда қолданыстағы еңбекті қорғау 

менеджменті жүйесінің болуын құжаттамалық растау болып табылады, 
бұл ұйымның жоғары даму деңгейін білдіреді, оның адалдығын 
көрсетеді, сондай-ақ ұйымның еңбекті қорғау саласындағы ерекше 
саясатты сақтауына кепілдік береді. 

Бұдан басқа, осы стандарт бойынша сертификаттау, қызметі 
төтенше жағдайлардың туындау қаупімен тікелей байланысты, 
қызметкерлердің денсаулығы мен қауіпсіздігіне зиян келтіруі мүмкін 
компанияларға қажет. Мұндай компаниялардың қатарына, мысалы, 
құрылыс, өндірістік кәсіпорындарды жатқызуға болады. 

Интеграцияланған жүйедегі менеджмент жүйелері тең жағдайға ие 
болғанына қарамастан, іс жүзінде бұл олай емес. Бірінші кезекте сапа 
менеджменті жүйесіне, содан кейін – ортаны қорғау менеджменті 
жүйесіне және осыдан кейін ғана – кәсіби қауіпсіздік пен денсаулық 
менеджменті жүйесіне көңіл бөлінеді. 
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Жоғарыда аталған себептерді жою үшін және барынша қауіпсіз 
еңбек жағдайларын қамтамасыз ету, жарақаттану жағдайларының 
санын азайту мақсатында, сондай-ақ жарақаттануды болдырмау 
мақсатында мынадай іс-шараларды жүргізу қажет: 

- қауіпсіздік техникасы бойынша талаптар мен нұсқаулықтардың 
орындалуын бақылауды жақсарту; 

- жұмыс берушілерге персоналдың еңбекті қорғауды қамтамасыз 
ету бойынша бірыңғай мақсаттар мен міндеттерді орындауға 
уәждемесін арттыру ұсынылады; 

- жұмыс орындарында қауіпті және зиянды өндірістік 
факторлардың деңгейін бақылау құралдарын міндетті түрде енгізу; 

- жыл сайын кәсіпорындарда еңбекті қорғау мен қауіпсіздігінің 
қазіргі заманғы стандарттарын енгізу; 

- арнайы киімнің, арнайы аяқ киімнің және басқа да жеке қорғану 
құралдарының жарамдылығын және міндетті түрде киюін бақылау; 

- бу, су, газ, қышқыл және басқа да өндірістік коммуникациялар 
мен құрылыстарды қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету мақсатында 
сақтандыру және қорғау құралдарын орнату. 

Жұмыс орындарында қауіпті және зиянды өндірістік 
факторлардың деңгейін бақылау құралы ретінде қауіптілігі жоғары 
жұмыстарды жүргізу кезінде қауіптер мен тәуекелдерді анықтау нысаны 
(1-кесте) әзірленді. 
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Бұл нысанды қауіптілігі жоғары жұмыстар жүргізілетін 
кәсіпорындарға енгізу ұсынылады. Осы нысан: 

- өндірістегі қауіпсіздік шаралары мен жазатайым оқиғалардың 
бұзылуының алдын алу жөніндегі профилактикалық жұмысты 
күшейтуге; 

- кәсіпорындардың басшы қызметкерлерінің, сондай-ақ жұмысшы 
кәсіптері қызметкерлерінің жауапкершілігінің рөлін арттыруға;  

- қауіптілігі жоғары жұмыстарды жүргізу кезінде өндірістік 
объектілерде қауіпсіз және салауатты еңбек жағдайларын қамтамасыз 
ету жөніндегі профилактикалық жұмысты күшейтуге бағытталған. 
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Аннотация  
Жұмыста өндіріске энергоменеджмент жүйесін енгізу аспектілері жан-

жақты қаралды. Зерттеу барысында  ISO 50001: 2018 халықаралық стандарты 
негізінде энергетикалық менеджмент жүйесін енгізуге байланысты,  "АлЭС" АҚ  
өндірістің энергия тиімділігін арттыру үшін мерзімді энергия менеджменті мен 
энергия жоспарлауды жүргізуге қойылатын талаптар белгіленді. Нәтижесінде 
«АлЭС» АҚ-ның құрылымына энергоменеджмент жүйесін қалыптастыру негізі 
ұсынылды. 

Түйін сөздер: энергоменеджмент жүйесі, энергетикалық саясат, энергия, 
модель,  энергетикалық талдау, мониторинг, техникалық есеп. 
 

Abstract 
The paper comprehensively considers the aspects of implementation of energy 

management system in production. The study identified the requirements for periodic 
energy management and energy management to improve the energy efficiency of 
production of JSC "Ales" in connection with the implementation of the energy 
management system based on the international standard ISO 50001: 2018.  

 
Кіріспе 

   Қазақстан Республикасында қазіргі уақытта энергия үнемдеу және 
энергия тиімділігін арттыру мәселелеріне көп көңіл бөлінеді. Тауар 
өнімінің энергия сыйымдылығын төмендету және соның салдарынан 
бәсекеге қабілеттіліктің, қаржылық орнықтылықтың, экологиялық және 
энергетикалық қауіпсіздіктің өсуі жолымен кәсіпорынның тұрақты 
дамуын қамтамасыз ету үшін энергия үнемдеу және энергия тиімділігін 
арттыру саласындағы қызметке назар аудару қажет. Энергия тұтынуды 
төмендету және сол арқылы кәсіпорындарда энергияны пайдалану 


