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Кәсіпорындарда енгізіліген еңбекті қорғауды басқару 

жүйесінің тиімділігін бағалау әдістемесі 

Абстракт. Мақалада республикамызда ғылыми техникалық бағдарлама аясында жүргізілген ғылыми 

зерттеу жұмыстарының нәтижелері ұсынылған. Зерттеу нәтижесінде кәсіпорындарда енгізілген еңбекті қорғауды 

басқару жүйесінің тиімділігін бағалау Әдістемесі жасалды. Қазақстан Республикасында еңбекті қорғауды 

басқарудың инновациялық жүйесін айқындайтын мұндай зерттеулер нәтижесін отандық кәсіпорындарда 
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қолданумен қатар, еңбекті қорғау саласындағы ғылым және технологияларды дамытуға үлкен үлесін қосады деп 

есептейміз. 

Тірек сөздер: еңбекті қорғауды басқару жүйесі, еңбекті қорғауды басқару жүйесінің элементтері, 

тиімділікті бағалау, бағалау критерийлері. 

Еңбекті қорғауды басқару жүйесінің (әрі қарай- ЕҚБЖ) маңызды қағидаты тұрақты даму және 

жетілдіру болып табылады, ол, өз нәтижесінде, еңбек жағдайларының сапасын арттыруға және 

жұмыскерлер арасындағы өндірістік жарақаттану мен кәсіби науқастану деңгейін төмендетуге, 

олармен байланысты экономикалық шығындарды азайтуға, заңнама талаптарының сақталуын 

қамтамасыз етуге, мемлекеттік мониторинг пен бақылауға жәрдемдесуге тиіс. 

Осыған байланысты, Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 

министрлігінің Еңбекті қорғау жөніндегі республикалық ғылыми-зерттеу институты (әрі қарай-ҚР 

ЕХӘҚМ ЕҚРҒЗИ), «Қазақстан Республикасы экономикасының басым секторларында қауіпсіз еңбекті 

қамтамасыз етудің ғылыми-әдістемелік негіздерін әзірлеу» тақырыбында ғылыми – техникалық 

бағдарлама (бұдан әрі-ҒТБ) бойынша ғылыми зерттеулер (ИРН 61897/ПЦФ-МТСЗН РК-OT-20) 

жүргізді. Зерттеу жұмыстары 3 кезеңнен (2018-2020 жж.) тұрды. 

ҒТБ іске асыру алдыңғы қатарлы ғылыми тәсілдерді, қауіпсіз еңбекті қамтамасыз етудің тиімді 

тетіктерін көрсететін ұлттық бағдарламаны, еңбекті қорғауды басқару саясаты мен жүйесін 

айқындауға бағытталған. Еңбекті қорғауды басқарудың жаңа моделі нарықтық экономиканың қазіргі 

заманғы болмысына жауап береді және еңбекті қорғауды жетілдіруге, өндірістік жарақаттану 

жағдайларының алдын алуға жәрдемдеседі. Ұсынылып отырған ғылыми негізделген жаңалықтар 

негізінде еңбекті қорғау саласындағы отандық нормативтік құқықтық базаны Халықаралық еңбек 

ұйымының конвенцияларының талаптарымен және Экономикалық ынтымастық мен даму ұйымы мен 

Еуразиялық экономикалық одақ елдерінде қолданылатын практикамен үйлестіруге бағытталған 

тәсілдер пайдаланылды. 

Сонымен қатар, зерттеу барысында анық болғандай, қазіргі кезеңде кәсіпорындарды басқаруды 

жетілдіру ИСО 9000, ИСО 14000, ИСО 45001, OHSAS 18000, ANSI Z10 және т. б. халықаралық 

стандарттар негізінде менеджмент жүйелерін енгізумен байланысты екені анықталды. Бұл құжаттарда 

сапаны, экологияны, еңбекті қорғауды және кәсіби қауіпсіздікті жүйелі басқарудың әлемдік тәжірибесі 

жинақталған. Өкінішке орай, ҚР көптеген өнеркәсіптік кәсіпорындарында еңбекті қорғауды басқару 

жүйелерін енгізу, оларды енгізу мен қамтамасыз етуге жұмсалатын елеулі шығындарға қарамастан 

(олардың басым бөлігі сертификаттау және сыртқы аудит рәсімдеріне негізделген) тиімділікті 

көрсеткен жоқ. Олар іс жүзінде белсенді емес, бұл өндірістік тәртіптің төмендеуіне, қауіпсіздік 

шараларын жеткіліксіз материалдық-техникалық және қаржылық қамтамасыз етуге, сондай-ақ 

көптеген бұзушылықтарға әкеледі. Бұдан басқа, ішкі және сыртқы аудиттер, өлшеу, талдау, өзін-өзі 

бағалау талаптары, түзету және алдын алу іс-әрекеттері, тұтынушылармен кері байланыс, қызметті 

үздіксіз жақсарту түріндегі ЕҚЖБ стандарттарына енгізілген тетіктер көбінесе үстіртін, формальды 

сипатта болады [7]. Кәсіпорында жүргізілетін процестердің, рәсімдердің, ұйымдастыру құрылымы мен 

ресурстардың стандарттар талаптарына сәйкестігін растайтын немесе сәйкессіздігін анықтайтын ішкі 

аудиттер олардың жұмыс істеу немесе пайдалану тиімділігін аз ғана дәрежеде бағалай алады [10]. Бұл 

ішкі аудиттердің мезгіл-мезгіл, жүйенің жеке элементі немесе кез-келген бөлімде іріктеп 

жүргізілетіндігіне байланысты. Сондықтан олар ЕҚБЖ жұмыс істеу тиімділігін жалпы, жүйелі 

бағалауды қамтамасыз ете алмайды. 

Үшінші нормативтік-талдау кезеңі (2020 ж.) барысында пилоттық кәсіпорындарда ЕҚБЖ 

енгізудің тиімділігіне бағалау жүргізілді. Оны жүргізу үшін критериалды тәсілге негізделген авторлық 

әдістеме жасалды. Кәсіпорындарда енгізілетін әртүрлі жүйелердің тиімділігін бағалаудың ұсынылған 

критерийлері зерттелді, оның ішінде еңбекті қорғауды ұйымдастыруға және осы саладағы нормативтік 

талаптарды сақтауға бағытталған атап айтсақ, авторлар А. Н. Никулин және И. И. Должиков [13], Е. А. 

Кузнецова және Т. В. Михина [8], А. А.Стариков, У.А. Хлесткова [15], D. Podgorski [2], L. Robson, S. 

Ibrahim, Sh.Hogg-Johnson [3] және т. б.,- өз еңбектерінде кеңінен зерттеген.  Сондай-ақ, ЕҚБЖ 

белгіленген талаптарға сәйкестігін бағалау әдістемесі (еңбекті қорғау саласындағы аудит немесе 

сараптама түрінде және т. б.) В. А. Филимоновтың және Л. Н. Горинаның [16], А. М. Елиннің [5], Р. И. 

Макаровтың [10], Е. Р. Хорошеваның, С. А. Огрызковтың [11], А. К. Логиновтың, Г. В. Ляховскийдің, 

И. Л. Кравчуктың [9] және т. б. жұмыстарында ұсынылатын ғылыми - әдістемелік тәсілдердің 

критерийлері мен талдауларының негізінде әзірленген. 
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Осы мәселені шешудің қазіргі заманғы деңгейін талдау жүйенің алдына қойылған мақсаттарға 

қол жеткізу дәрежесін бағалауға негізделген тәсілдемелердің, әдетте, нысаналы индикаторлардың 

көмегімен (KPI әдісі), қойылған мақсатқа қол жеткізудің әртүрлі процестерін (траекториясын) бағалау 

мен салыстыруда болуын көрсетті [17]. Сонымен қатар, индикаторларды (KPI және т.б.) қолдану 

олардың субъективтілігіне байланысты, өйткені оларды ЕҚЖБ ұйымдастырушысы айқындайды, 

сондай-ақ оларды тиісті деңгейде ұстап тұру мүмкіндігіне байланысты (жарақаттардың болмауы, еңбек 

жөніндегі мемлекеттік инспекция нұсқамаларының болмауы және т. б.) және бұл ретте жүйені 

жетілдірмей, тиімсіз деп санаймыз. 

Авторлар А. Н. Никулин және И.С. Должиков өз зерттеулерінде 16 критерийлерді ұсынады 

(еңбекті қорғау тақырыптары бойынша персоналға жүргізілген сауалнамалардың болуы, аяқталған 

ішкі тексерулер (аудиттер) санының жоспарланған тексерістер санына қатынасы; «дерлік оқиғаларды» 

тіркеу/саны, сәйкестендірілген және жойылған тәуекелдер санының қатынасы және т. б.) және осы 

критерийлердің болуы немесе болмауы ғана емес, сондай-ақ, оларды орындау деңгейі мен бақылау 

кезеңділігі [13] маңызды деп таниды. А. В. Стариков, У. А. Хлесткова және бірқатар басқа авторлар 

критерийлерді объективті (өлім жазатайым оқиғаларының саны, жарақаттанудың жиілігі мен 

ауырлығының коэффициенттері, оқыс оқиғалар саны) және субъективті (кәсіби тәуекелдің  деңгейі, 

еңбек жағдайларының әрбір сыныбы бойынша жұмыс орындарының саны, персоналдың жеке 

қорғаныс құралдарымен қамтамасыз етілуі, еңбек жағдайларын жақсартуға арналған шығыстардың 

шамасы, персоналдың қауіпсіздік ережелеріне оқытылуы, әкімшілік-қоғамдық бақылау жүйесінің 

пәрменділігі және т.б.) деп жіктейді [15], [14]. Авторлар оптимизм критерийлерін және оларды есептеу 

әдістерін таңдаудағы негізгі қиындықтарды, әрдайым үйлесімді емес және кейде қайшылықты емес 

көптеген критерийлердің болуын мойындайды. Сондықтан негізгі және өте қиын міндет-

оңтайлылықтың жалпыланған өлшемдерін қалыптастыру болып табылады. Кейбір жағдайларда 

тиімділіктің жалпыланған көрсеткіші таңдалған жеке критерийлер жүйесінде аддитивті және 

мультипликативті қайта құру негізінде құрылады. 

ЕҚБЖ, кез келген жүйеленген қызмет саласы сияқты, іске асырылған міндеттер мен рәсімдер 

күтілетін нәтижеге қаншалықты әкелгенін анықтауға мүмкіндік беретін оның тиімділігіне тұрақты 

немесе мерзімді мониторинг ұйымдастыруды талап етеді. Авторлардың пікірінше, [4] жүйе формальды 

түрде басқару объектісі, басқару әсері (басқару жүйесі), кіріс, шығыс, ақпарат ағындары (байланыс 

жүйесі) сияқты элементтер жиынтығынан тұрады. Ұйымдағы еңбекті қорғау басқару объектісі ретінде 

қарастырылады. Кіріс және шығыс деректері сәйкесінше сыртқы әсерді (әр түрлі кедергілер) және 

басқару объектісінің сапасы мен тиімділігін сипаттайтын көрсеткіштерді анықтайды. ЕҚБЖ сапасына 

және оның тиімділігіне әсер ететін өлшенетін шарттар, көрсеткіштер және факторлар басқару 

объектісінің жай-күйі туралы ақпаратты қалыптастырады. 

Әдістемені құрудың әдіснамалық негізі олардың объективтілігін, қол жетімділігін, 

салыстырмалылығын ескере отырып, өлшемдерді, көрсеткіштерді және деректерді өңдеу тәсілін 

таңдау болып табылады. Осыған байланысты көрсеткіштер олардың кәсіпорын статистикасындағы 

дұрыстығын ескере отырып анықталды (есептілік нысандары, есепке алу журналдары, штат кестесі, 

еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігі саласындағы жұмыс берушінің актілері және т.б.). 

Салыстырмалылық көрсеткіштерді пайдалану арқылы қамтамасыз етіледі, ол үшін тиімділік 

критерийлері негізінде жүйенің қол жеткізу дәрежесін, сыналатын ЕҚБЖ белгіленген рәсімдеріне 

кіретін нормативтік регламенттелген нысаналы индикаторларды бағалауға мүмкіндік беретін тәсіл 

қолданылады. 

Осылайша, ғылыми зерттеулер барысында бағалау критерийлері мен көрсеткіштерін 

қалыптастыруға әсер ететін факторларды ескере отырып, критерийлерге топтастырылған және 

олардың мәнін ашатын негізгі белгілердің (көрсеткіштердің) белгілі бір саны жиналатын, Тіркелетін 

және талданатын жүйенің мониторингін пайдалана отырып, кәсіпорындағы ЕҚБЖ жай-күйін 

анықтауды жүзеге асыру қабылданды. Зерттеу жұмыстары кезінде таңдалып алынған экономиканың 

әр түрлі салаларындағы 20 кәсіпорындарына арналып әзірленген және сыналған ерекшеліктерді ескере 

отырып, ЕҚБЖ критерийлер жиынтығы жасалды. Бұл жиынтық енгізілетін ЕҚБЖ барлық аспектілерін 

қамтитын бес критерийден тұрады: 

- ЕҚБЖ элементтері рәсімдерінің уақыттылы орындалуы;  

- ЕҚБЖ элементтерінің процедураларын орындау сапасы; 

- ЕҚБЖ элементтері рәсімдерінің орындалуын бақылау;  

- кәсіби тәуекелдерді басқарудың тиімділігі [6];  

- экономикалық тиімділігі. 
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Бұл критерийлер жүйенің жай-күйін, атап айтқанда рәсімдерді іске асырудың уақыттылығын, 

сапасы мен нәтижелілігін сипаттауға қабілетті 25 көрсеткішті қорытындылайды. 

ЕҚБЖ жұмыс істеу тиімділігін бағалау үшін мыналарды: бағалау объектісі (Жалпы жүйе); 

жүйенің жұмыс істеу тиімділігін бағалау критерийлері; жүйенің жұмыс істеу тиімділігінің 

көрсеткіштерін тиімділік өлшемдерімен бағалау және салыстыру тәсілі; алынған нәтижелерді 

статистикалық талдау әдістерін анықтауы қажет. 

Әр критерий үшін бірқатар көрсеткіштер жасалды. Әрбір критерийді қалыптастыратын 

көрсеткіштер әртүрлі тәсілдермен (есептеу формулаларын, теңдеулерді, баллдарды тағайындауды 

қолдана отырып) есептелетін сандық мән негізінде айқындалады. ЕҚБЖ тиімділігін қорытынды 

бағалау барлық өлшемдер бойынша орташа мәнді шығару жолымен жүргізіледі. Әрбір критерий 

бойынша бағалау нәтижелері тиімділік көрсеткішіне сәйкес бөлінеді (∑𝑁п
𝑖). Тиімділік дәрежесі 

пайыздық мәнге байланысты төмендегідей сараланады: 

- «жоғары»: 100%≥Nтиім≥85%; 

- «орташадан жоғары»: 84%≥Nтиім≥80%; 

-  «орташа»: 79%≥Nтиім≥75%;  

- «орташадан төмен» 74%≥Nтиім≥60%; 

- «төмен»: Nтиім≤59%.  

Есептеулерге арналған деректерінен басқа, заңнаманы қандай бұзушылықтарға немесе қандай 

ЕҚБЖ рәсімдерді сақтамауға байланысты тиімділіктің төмендегі туралы ақпарат енгізу көзделген 

ЕҚБЖ тиімділігін бағалау Хаттамаларының нысандары әзірленді. Ғылыми іссапарлар барысында 

әдістеме талаптарына сәйкес пилоттық кәсіпорындарда деректерді жинау жүргізілді және 

көрсеткіштерді есептеу жүзеге асырылды, деректерді статистикалық өңдеу және кәсіпорын деңгейінде 

интеграцияланған ЕҚБЖ тиімділігін талдау жүргізілді. 

Кәсіби тәуекелдер негізінде ЕҚБЖ тиімділігін бағалау Әдістемесіне авторлық құқықтарды 

мемлекеттік тіркеу туралы  куәлікпен расталды [12]. 

Қорыта келе айтарымыз, тиімділікті бағалау нәтижелері бойынша барлық пилоттық 

кәсіпорындар үшін түзету сипатындағы ұсынымдардан тұратын есептер қалыптастырылды. 

Ұсыныстар арасында ЕҚБЖ жай-күйіне жыл сайынғы ішкі аудит жүргізу және түзету іс-әрекеттерінің 

тиімділігін анықтау үшін әзірленген әдістемені қолдану болды. Кәсіпорын басшылары осы есептерді 

келісіп, назарға алды, ЕҚБЖ-нің белгіленген талаптарға сәйкестігін бағалау әдістемесін енгізу туралы 

актілерге қол қойылды.  

Мақалаға сілтеме: Есбенбетова Ж. Х. (2020) Кәсіпорындарда енгізіліген еңбекті қорғауды 

басқару жүйесінің тиімділігін бағалау әдістемесі. Challenges of Science. Issue III, p.: 176-181. 
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