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Аңдатпа. Мақалада кәсіпорындағы еңбекті қорғауды ұйымдастырудың маңыздылығы, олардың 

өндірістік қызметтің соңғы нәтижесіне әсері, шетелдік тәжірибемен салыстырмалы талдау мәселелері 

қарастырылған. Сондай-ақ, өндірістегі жұмысшылардың қауіпсіздік жағдайына әсер ететін негізгі фак-

торлар қарастырылып, еңбекті қорғау саласында туындайтын мәселелерді шешу жолдары ұсынылды. 

Түйін сөздер: еңбекті қорғау, жарақаттану, кәсіби аурулар. 

 

Қазіргі әлемде еңбекті қорғау өндіріс саласының қарқынды дамуына және жаңа қызмет түрлері-

нің пайда болуына байланысты үлкен маңызға ие. 

Оның принциптерін сақтау бірқатар мәселелерді шешуге мүмкіндік береді, соның ішінде: 

 кәсіпорын қызметкерлерін олардың денсаулығына немесе ұрпақтарының денсаулығына әсер 

ететін зиянды және қауіпті факторлардан кепілді қорғау; 

 өндірістік процесті қамтамасыз етуге арналған шығыстарды азайту; 

 жұмыс уақытын жоғалтуға байланысты елеулі экономикалық шығындарды алып тастау; 

 бақылау органдарының еңбек заңнамасы талаптарының сақталуын қадағалауға арналған нара-

зылықтары мен қаржылық санкцияларын алып тастау; 

 қызметкерлердің еңбек өнімділігі мен сапасын арттыру [1]. 

Өкінішке орай, біздің мемлекетіміздің жаңа даму тарихының "тоқырау кезеңінде" көптеген отан-

дық кәсіпорындарда еңбекті қорғауға жеткілікті көңіл бөлінбегенін атап өту қажет. Кеңес дәуірінде 

бұл мәселе ресми түрде қарастырылды. Нарықтық қатынастардың турбулентті және нашар басқарыла-

тын қалыптасуы кезінде, әйгілі "қайта құру" кезеңінде кәсіпорын басшылары қысқа мерзімде макси-

малды пайдаға қол жеткізуді басты мақсат деп санады, ал қауіпсіздік техникасының қарапайым норма-

ларын сақтау ережелерін өрескел елемеді немесе ең жақсы жағдайда оларды артта қалдырды. 

Алайда, қазіргі уақытта көптеген жұмыс берушілер еңбекті қорғауға екінші роль берілген кәсіп-

орынды басқарудың бұрын үйренген консервативті принциптерін сақтап қалды. Рас, жұмыс беруші-

лердің қазіргі буыны өз жұмысында "Еңбекті қорғау-кәсіпорынның жетістігінің кепілі!» деп санайды. 

Сонымен, кәсіпорындағы еңбекті қорғаудың рөлі неде? 

Ең алдымен, ең жоғары құндылық әрқашан адам, оның өмірі мен денсаулығы болып табылады. 

Жалақы мөлшері де, кәсіпорынның рентабельділік деңгейі де, өндірілетін өнімнің құндылығы да 

қауіпсіздік ережелерін елемеу және қызметкерлердің өміріне немесе денсаулығына төнетін қатерлерді 

ақтау үшін негіз бола алмайды. Сонымен қатар, бұл жағдайда біз белгілі бір адамның өзіне тән білімі, 

дағдылары мен тәжірибесі бар қызметкер ретіндегі құндылығы туралы айтып отырмыз. 

Екіншіден, еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша дұрыс ұйымдастырылған жұмыс қыз-

меткерлердің тәртібін арттырады, бұл өз кезегінде еңбек өнімділігінің артуына, жазатайым оқиғалар 

санының азаюына, жабдықтың бұзылуына және басқа да штаттан тыс жағдайларға әкеледі, яғни өнді-

рістің тиімділігін арттырады. 

Үшіншіден, еңбекті қорғау қызметкерлердің қызметтік міндеттерін орындау кезінде олардың 

қауіпсіздігін қамтамасыз етуді ғана білдірмейді. Шын мәнінде, бұған әртүрлі іс-шаралар кіреді: мыса-

лы, кәсіби аурулардың алдын-алу, жұмыс үзілістері кезінде жұмысшылардың жақсы демалуы мен та-

мақтануын ұйымдастыру, тіпті әлеуметтік жеңілдіктер мен кепілдіктерді орындау. Кәсіпорындағы ең-

бекті қорғауды ұйымдастыруға дұрыс көзқарас, қызметкерлерді ынталандырудың әртүрлі материал-

дық емес әдістерін сауатты пайдалану соңғысына сенімділік, тұрақтылық және басшылықтың өз қыз-

меткерлеріне деген қызығушылығын тудырады. Осылайша, еңбекті қорғаудың арқасында кадрлардың 

ауысуы төмендейді, бұл бүкіл кәсіпорынның тұрақтылығына пайдалы әсер етеді. 

Еңбекті қорғаудың кәсіпорынның тиімділігіне әсер етуінің басқа, аз байқалатын түрлері бар 

екені сөзсіз. Алайда, тіпті аталған үш себеп еңбекті қорғауды тиісті деңгейде ұстап тұрудың ерекше 

маңыздылығын түсіну үшін жеткілікті. 

Еңбекті қорғау бүгінде бұрынғыдан да өзекті. Нарықта табысты кәсіпорынды елестету қиын, 

оның басшылығы еңбекті қорғау мәселелеріне немқұрайлы қарайды. Белгілі болғандай, өндірістегі 

mailto:1999nur@inbox.ru
mailto:akubayeva.d@gmail.com


294 

жазатайым оқиғалар табанды түрде жойылады, көбінесе кәсіпорынның жұмысын ұзақ уақытқа шал-

дықтырады, ұжымда жүйке жағдайын тудырып қана қоймай, сонымен қатар айтарлықтай қаржылық 

шығындар әкеледі. Ірі әлемдік компаниялардың тәжірибесі көрсеткендей, жоғары басшылар еңбекті 

қорғауды басты басымдықтардың бірі деп санайды. Сонымен, кәсіпорынның ондаған көрсеткіштерінің 

ішінен олар қызметкерлердің біліктілігі мен құзыреттілігінен кейін бірден өз қызметкерлерінің еңбегі 

мен денсаулығын қорғауды екінші орынға қояды. АҚШ-тағы еңбекті қорғау мәселелері, мысалы, 

ежелгі дәуірден бері маңызды рөл атқарады[2]. Бұл елдегі қолданыстағы мемлекеттік еңбекті қорғау 

жүйесінің құқықтық негізі 1970 жылы қабылданған өндірістегі еңбек қауіпсіздігі туралы заң болып 

табылады. Бұл заң өндірістегі еңбек қауіпсіздігі жөніндегі агенттікті құрды, ол бүкіл АҚШ-та заң-

дардың орындалуын қамтамасыз ететін негізгі атқарушы орган болды. Әр штатта өз заңдары қабылда-

нып, еңбек қауіпсіздігі саласында атқарушы органдар құрылды. UBTP және тиісті мемлекеттік еңбек 

департаменттері қауіпті материалдарды пайдалануды шектеуге, өндірістік үй-жайларды желдетуге, 

сумен жабдықтауға, өндірістік қалдықтарды сақтауға және т. б. қойылатын талаптарға байланысты 

әртүрлі ережелер шығарады. Еуропалық Одақ елдерінде, мысалы Испанияда, еңбек инспекциясы еңбек 

және әлеуметтік қорғау министрлігінің құрамына кіреді[3]. Оның бас директоры инспекцияны басқару, 

жоспарлау және ұйымдастыру үшін министрдің орынбасарына жауап береді. Инспекцияның бас 

директоры лауазымына үміткерлерді бастапқыда еңбек министрі ұсынса да, түпкілікті тағайындаулар-

ды Министрлер Кабинеті мақұлдауы керек. Өндірістік жарақаттар немесе аурулар кезінде өтемақы 

төлемдерін қамтамасыз ететін сақтандыру ұйымдары елдің еңбекті қорғау жүйесінде маңызды орын 

алады. Заңға сәйкес жұмыс берушілер, сондай-ақ жұмысшылар мен қызметкерлер ұлттық әлеуметтік 

қорғау институтына жарналар енгізуі керек, ол қартайған зейнетақы, ауру және еңбекке жарамсыздық 

төлемдері сияқты жеңілдіктерді қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, Испанияда әртүрлі сақтандыру 

агенттіктері бар. Олар өздерінің мүше компанияларынан сақтандыру жарналарын жинайды, содан 

кейін жұмыс берушілерге өндірістік жазатайым оқиғалар немесе аурулар салдарынан жұмыста болма-

ған кезде жұмысшылар мен қызметкерлерге, сондай-ақ жазатайым оқиға немесе ауру нәтижесінде 

мүгедектіктің кез келген дәрежесі бар жұмысшылар мен қызметкерлерге жалақы төлеуге қаражат 

төлейді. Шын мәнінде, бұл еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігі уәкілеттік берген, коммерциялық 

емес негізде жұмыс істейтін сақтандыру агенттіктері. Еңбек өміріндегі елеулі өзгерістер, компьютерлік 

технологияны қолдану, Финляндияның Еуропалық одаққа кіруі заңнамадағы, еңбекті қорғау органда-

рының жұмысындағы және еңбекті қорғауды бақылауды ұйымдастырудағы өзгерістерге әкелді[4]. Ең-

бекті қорғауды жетілдіруде еңбекті қорғауды жақсарту туралы бірнеше маңызды мемлекеттік 

келісімдер жасасқан ұжымдық шарттардың тараптары маңызды рөл атқарады. Сонымен қатар, тікелей 

өндірісте еңбекті қорғауға жәрдемдесу шаралары жетілдірілді. 

ҚР-да еңбекті қорғау мәселелерінің өзектілігі батыстағыдан да жоғары, және бұл қазақстандық 

кәсіпорындардың негізгі қорларының 80%-дан астамы өз ресурсын әлдеқашан игергендігімен 

түсіндіріледі[5]. Әрине, тозған жабдықта жұмыс істеу әртүрлі ауырлықтағы жазатайым оқиғалармен 

бірге авария деңгейінің жоғарылауына әкеледі. Кәсіпорындағы жұмысшылардың өмірі мен денсаулы-

ғының қауіпсіздігі маңыздылығының өсуі кәсіпорындағы келесі процестердің дамуына әкеледі: 

 еңбек өнімділігі мен қауіпсіздігіне, қызметкерлердің денсаулығына әсер ететін негізгі фактор-

лардың бірі ретінде қолайлы және қауіпсіз еңбек жағдайлары; 

 еңбекті қорғаудың әлеуметтік маңызы еңбек жағдайларын үздіксіз жетілдіру және жақсарту, 

өндірістік жарақаттану мен ауруды азайту арқылы әлеуметтік өндірістің тиімділігін арттыруға ықпал 

ету болып табылады; 

 жарақаттану, кәсіптік және жалпы сырқаттанушылық салдарынан еңбекке уақытша жарамсыз-

дық себептері бойынша жұмыс уақытының бір күндік шығындарын азайту арқылы ауысымішілік 

тоқтап қалуды қысқарту есебінен жұмыс уақыты қорының ұлғаюы нәтижесінде байқалады. 

Бұл мәселелерді шешу жұмыс берушіге белгілі бір дәрежеде қауіпсіздік пен сенімділікті береді, 

ертең оның кәсіпорны инспекторды тоқтатпайды, ал прокуратура ҚР Еңбек кодексінің ережелерін бұзу 

фактілері бойынша қылмыстық іс қозғамайды. Сондай-ақ еңбекті қорғау мәселелерін шешу кәсіпорын 

персоналына, ұжымына оның қауіпсіздіктің барлық талаптары орындалған қолайлы жағдайларда 

жұмыс істейтініне және қандай жағдай болса (мысалы, жазатайым оқиға) қызметкер мен оның отбасы 

өтемақы төлемдері арқылы қорғалатынына сенімділік береді. 

Осылайша, өндірістегі еңбекті қорғау рөлінің маңызы айқын, және бұл мәселелерді елемеу теріс 

салдарға әкеледі. Өкінішке орай, "жақсы" статистика үшін өндірістегі жазатайым оқиғаларды жасыру 

әрекеттері жиі кездеседі. Еңбекті қорғаудың әлеуметтік маңызы қоғамдық өндірістің даму деңгейін 

сипаттайтын үш негізгі көрсеткіштің өзгеруіне әсер етеді:  
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 денсаулық жағдайын жақсарту, орташа өмір сүру ұзақтығын арттыру арқылы еңбек ресурс-

тарын сақтау және жұмысшылардың кәсіби белсенділігін арттыру, бұл еңбек өтілінің ұлғаюымен бірге 

жүреді;  

 еңбек өтілінің ұлғаюына байланысты біліктілік пен шеберліктің өсуіне байланысты кәсіби 

деңгейдің жоғарылауы;  

 зейнеткерлердің қалған еңбек белсенділігін, тәжірибесі мен кәсіби білімін олар үшін қол жетім-

ді жұмыстарда пайдалану мүмкіндігі.  

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, сондай-ақ жұмысшылардың денсаулығы ҚР-дағы кез-

келген кәсіпорын үшін өте маңызды және өзекті. Еуропалық Одақ елдерінде кәсіпорынды басқарудың 

басты элементтерінің бірі болып табылатын еңбекті қорғау мәдениеті туралы мәселе көтерілуде. 

ҚР-ның еңбекті қорғау туралы заңнамасы ҚР Конституциясына негізделеді және ҚР Еңбек 

кодексі, ҚР басқа заңдары мен басқа да нормативтік құқықтық актілерінен тұрады. Еңбекті қорғау 

саласындағы бірыңғай мемлекеттік нормативтік талаптарды енгізу мақсатында ҚР Үкіметі 2015 жылы 

23 қарашада ҚР Еңбек кодексін қабылдады. Бұл құжатта Қазақстанда еңбекті қорғаудың мемлекеттік 

нормативтік талаптары бар нормативтік құқықтық актілер жүйесі қалыптасқандығы айтылған. Аталған 

жүйеге мыналар кіреді:  

 салааралық және салалық ережелер мен еңбекті қорғау жөніндегі үлгілік нұсқаулықтар;  

 қауіпсіздік нұсқаулары мен ережелері;  

 қауіпсіз пайдалану ережелері; 

 гигиеналық нормативтер және еңбек қауіпсіздігінің мемлекеттік стандарттары.  

Аталған құжаттарға енгізілген талаптарды атқарушы органдар, объектілерді жобалау, салу және 

пайдалану, машиналарды, механизмдер мен жабдықтарды жобалау, технологиялық процестерді дамы-

ту, өндіріс пен еңбекті ұйымдастыру кезінде меншіктің барлық түріндегі ұйымдар сақтауы керек.  
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