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ONE OF THE MEASURES FOR PREVENTION OF ACCIDENTS
IN THE ENTERPRISE – INCREASE MOTIVATION OF EMPLOYEES
TO WORK SAFETY
Abstract. This work is devoted to actual problems of the use of economic incentives in the area of occupational
safety and health, in particular the increase of motivation workers of enterprises to observance of requirements of
occupational safety. The proposed method is based on a set of inter-related procedures determining of OSH requirements and their assessment of performance in production activities by each worker and department as a whole. It is
recommended the use of economic incentives at the individual and collective level.
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Ш. К. Абикенова, Г. Т. Айткенова
«Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрлігінің Еңбекті қорғау жөніндегі
республикалық ғылыми-зерттеу институты» РМҚК, Астана, Казақстан

КƏСІПОРЫНДАҒЫ ЖАЗАТАЙЫМ ОҚИҒАЛАРДЫҢ
АЛДЫН АЛУ ШАРАСЫНЫҢ БІРІ – ЖҰМЫСКЕРЛЕРДІҢ
ҚАУІПСІЗ ЕҢБЕККЕ УƏЖДЕМЕСІН АРТТЫРУ
Аннотация. Берілген жұмыс еңбек қауіпсіздік жəне еңбекті қорғау саласындағы экономикалық ынталандыруды қолданудың өзекті мəселелеріне, атап айтқанда кəсіпорын жұмыскерлерінің еңбекті қорғау
бойынша талаптарды сақтауға уəждемесін арттыруға арналған. Ұсынылған əдіс ЕҚжҚ бойынша талаптар
жəне оларды өндірістік қызметте əрбір жұмыскер мен жалпы бөлімшенің орындауын бағалаудың өзара байланысқан үрдістер жиынтығына негіздеген. Экономикалық ынталандыруды жеке немесе ұжым деңгейінде
пайдалану ұсынылады.
Түйін сөздер: экономикалық ынталандыру, уəждемені арттыру, еңбекті қорғау, қауіпсіз еңбек, жазатайым оқиғалар.

Қазақстан Республикасының кəсіпорындарындағы өндірістік қызмет нəтижелеріне қатысты
жұмыскерлердің денсаулығы мен өмірлік басымдылығын мойындай отырып, еңбек қауіпсіздігі
жəне еңбекті қорғаудың (бұдан əрі – ЕҚжҚ) жоғары деңгейіне жетуге, өндірісте жазатайым оқиғалардың алдын алу бойынша шараларға ерекше мəн беріледі.
Еңбекті қорғау жəне өнеркəсіп қауіпсіздігіне арналған KIOSH 2016 халықаралық конференциясындағы баяндамада ҚР өндірістік жарақаттың қазіргі жағдайы келесімен сипатталады:
олардың негізгі себептері зардап шеккендердің өздерінің өрескел абайсыздығы (2709), өндірістегі
жұмыстардың қанағатсыз ұйымдастырушылығы (2335), ЕҚжҚ ережелерін бұзу (1043), еңбекте
қауіпсіз тəсілдерін үйренудің жеткіліксіздігі (852) жəне т.б. жазатайым оқиғалардың жыл сайын
айтарлықтай саны тіркеледі. Ресми статистикалық мəліметтерге сүйенсек, 2015 жылы отандық
кəсіпорындарда 1723 жұмыскер зардап шекті, оның ішінде 251 жұмыскер қаза тапты [1].
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1-cуррет – 2015 жыллы ҚР өндірісте болған қайғы
ылы оқиғалард
дың негізгі себ
бептері

1-сурретте көрсеттілгендей, елліміздегі өн
ндірісте 2015
5 жылы боллған қайғылы
ы оқиғалард
дың 28,3%
зардап шеккен
ш
жұм
мыскерлердің
ң өздерінің
ң өрескел абайсыздығы
а
ынан болғааны екендіггін көруге
болады.
Ғылы
ыми зерттеуулер негізін
нде 2000-н
нан аса жар
рақат, апатт, жағдайлаар айқындаалды. Жұмыскердің
ң еңбекті қоорғау бойын
нша талаптаарды бұзу саалдарынан болған
б
бір тіркелген жаағдайға 60150 ресми
и тіркелмегеен жағдай кееледі, яғни жұмыскерле
ж
ердің қауіпссіздік нормааларын бұзу
у бейресми
белгіленгеен. бейресм
ми белгіленген қауіпсізздік ережел
лерін бұзу мен
м кəсіпоррында тіркеелген жағдайлар аррасындағы корреляциял
к
лық байланы
ыс (Ккор – 0,54-0,76) ан
нықталды. Ж
Жұмыскерлеердің жеке
мінездемеелерінің еңб
бек қауіпсізздігін қамтаамасыз етугге əсерін зеерттеу нəтиж
жесінде жұм
мыскердің
қауіпсіздіік талаптары
ын бұзу 15-330% төмен білім,
б
5-25%
% нашар пси
ихифизикалы
ық күй, 50-8
80% төмен
уəждеме салдарынан
с
екендігі айққындалды [22].
Жұмы
ыскерлердің
ң қауіпсіз ең
ңбек ынтасы
ын арттыру
у үшін экон
номикалық ы
ынталандыр
ру енгізу –
маңызды стратегиялы
ық міндет, оның
о
шешім
мі де жұмысскерлердің өмірі
ө
мен д
денсаулығын
н сақтауға,
сондай-аққ табысты эккономикалы
ық дамуға ыққпал етеді [3
3].
ҚР үшін
ү
осы бағыттағы
б
ғылыми зерттеулерді таңдаудың орындылы
ығы өндірісстік жарақаттанудаа адами факкторлардың елеулі əсеерімен негіззделген. Сон
ндықтан, ж
жұмыскердің
ң қызметін
қауіпсіз еңбек
е
жағдаайын жақсаартуға моти
ивациялық əсерін артттыру тұрғысынан экон
номикалық
ынталанды
ыру зерттеуу əдістері еліміз
е
үшін
н еңбекті қо
орғауды ұй
йымдастыруд
да елеулі табыстарға
т
жетудегі өзекті
ө
мəселлелердің біррі.
Осыллайша, еңбеек қауіпсіздігін қамтам
масыз ету мəселелері
м
ж
жұмыскерле
ердің уəждемесін арттыру мəсселелерімен тікелей баайланысты. Еңбек қыззметіндегі қауіпсіз
қ
тəрртіпке экон
номикалық
ынталанды
ыру қауіпсізз еңбекке уəəждемені аррттырудың құралы
қ
ретін
нде мүмкінд
дік туғызады
ы.
Мақаалада кəсіпоорындағы жұұмыскерлеррдің қауіпсізз еңбек қызм
метін қамтам
масыз ету мақсатында
м
тікелей жұұмыс орынд
дарында кəссіпорын бөллімшелерінд
дегі жұмыскерлердің қаууіпсіз еңбеггін бағалау
əдісі ұсын
нылады. Əд
дісті қолдан
ну үздіксіз бақылап тексеру жəн
не техника қауіпсіздігіін, еңбекті
қорғаудың
ң ережелеріін жəне еңб
бек үрдістерінің регламенттерін саққтау бойын
нша қадағалаау арқылы
жүзеге асы
ырылады.
Қауіп
псіз еңбекті бағалауды жүргізу
ж
келесі кезеңдер
рден тұрады
ы:
- əрбіір бөлімшегге арналған қауіпсіз
қ
еңб
бек бойыншаа бағалау паарақтарын ққұру;
- ЕҚЖ
ЖҚ бойынш
ша талаптард
ды сақтауды
ы тексеру (ап
пта сайын);
- бағаалау парағы
ын толтыру;
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- бағалау парағындағы мəліметтер бойынша нəтижелерді өңдеу жəне қорытынды жасау;
- кəсіпорын жұмыскерлерін жекелей немесе жалпы ұжым бойынша ынталандыру (тоқсан
сайын).
Алдымен, жауапты тұлға кəсіпорын бөлімшесіндегі əрбір жұмыскерге арналған ЕҚжҚ саласындағы негізгі талаптарын айқындайды. Кейін сол талаптар ЕҚжҚ бойынша бағалау парағында
сəйкес көрсеткіштер бойынша толтырылады (2-сурет).

2-cурет – ЕҚжҚ бойынша бағалау парағы

ЕҚжҚ көрсеткіштері кəсіпорын бөлімшесіне арнайы, қысқа, айқын мазмұндалған жəне жұмыскерлердің қызмет сипатына тікелей байланысты болу керек.
Жұмыскердің қызметіне қатысы жоқ қауіпсіз еңбек көрсеткіштері сəйкес ұяшықтарда боялады. Сонымен бірге, жұмыскердің қызметіне қатысты қауіпсіз еңбекке қойылған талаптар боялмаған күйде қалады. Боялмаған ұяшықтар ЕҚжҚ талаптарының орындалғаны (немесе орындалмағаны) жөнінде белгілеуге жəне сəйкесінше келесі кезеңде бақылап тексеруге арналады.
Бөлімше жұмыскерлері үшін қауіпсіздік көрсеткіштерін құрып болған соң бағалау парағын
толтыру арқылы осы талаптардың орындалуын тексеру жүргізіледі. Əрбір жұмыскерге қайсыбір
талаптардың орындалуын «+» таңбасы арқылы, егер орындалмаған жағдайда «–» таңбасы арқылы
белгілейді.
Осыдан кейін, ЕҚжҚ бойынша бағалау парағында көрсетілген мəліметтер нəтижелерін өңдеу
жүргізіледі. Бұл жағдайда бағалау парағы бойынша тексерудің тиімділігін анықтау үшін қауіпсіз
еңбектің жеке жəне ұжымдық коэффициенті қолданылады.
Қауіпсіз еңбектің ұжымдық коэффициенті 1-формуламен есептелінеді:
ұжым

∑

/ ;

ұжым

жеке қауіпсіздік көрсеткіштерінің қосындысы
жұмыскерлердің саны

мұндағы, қауіпсіз еңбектің жеке коэффициенті 2-формула арқылы анықталады:
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ншы жұмыскердің қауіпсіздік көрсеткіштер саны
ншы жұмыскерге қатысты жалпы қауіпсіздік көрсеткіштер саны

∗ 100%

(2)

Бағалау парағы бойынша есептің нəтижесінен алынған мəліметтер негізінде қауіпсіздік деңгейі (I, II, III) айқындалады жəне қауіпсіз еңбектің жеке
жəне ұжымдық ұжым коэффициенттерінің сатылығына байланысты бөлімшеде немесе жалпы кəсіпорын бойынша экономикалық
ынталандырудың түрлерін пайдалану ұсынылады (кесте).
Қауіпсіз еңбек коэффициентіне k байланысты жұмыскерлердің уəждемесін арттыру бойынша экономикалық
ынталандырудың сатылығы
Қауіпсіздік
коэффициенті, k

Қауіпсіздік
деңгейі

95-100%

I-деңгей

Үстемеақы, қосымша төлем, денсаулығын жақсарту, біліктілікті арттыру;

75-95%

II- деңгей

Қосымша демалыс, беделді арттыру, жұмыс уақытының икемді кестесі

75%-дан аз

III- деңгей

Ескерту, ескерту сөгіс, айыппұл

Экономикалық ынталандырудың ұсынылып отырған түрлері

Жұмыскерлердің еңбек нəтижелеріне байланысты олардың қызығушылығы болатын ынталандырудың айтарлықтай тиімді түрі материалды ынталандыру болып табылады [4].
Қауіпсіз еңбекке жұмыскерлердің уəждемесін арттыру бойынша экономикалық ынталандырудың бұл əдісі өндірістік қызметтің тоқсан бойынша қорытындысын жүргізу шеңберінде
қолдану ұсынылады.
Мысал ретінде зерттеу жүргізілген бір кəсіпорынның жону цехындағы қауіпсіз еңбекті бағалау
парағы көрсетіледі. Қауіпсіз еңбекті бағалау үрдісі жоғарыда жазылған əдіске сəйкес жүргізілді.
Жону цехындағы қауіпсіз еңбектің жеке жəне ұжымдық коэффициенттерін анықтау үшін 8 адамнан тұратын жұмыскерлердің қызметі зерттелді. Осы жұмыскерлер үшін олардың еңбек қызметтеріне сай ЕҚжҚ бойынша талаптары болатын бағалау парағы құрылды. Бағалау парағы бойынша
ЕҚжҚ ережелерін сақтауды тексеру жүргізілді (3-сурет).
Бағалау парағы бойынша мəліметтер негізінде қауіпсіз еңбек коэффициенттері есептелінді.
Алдымен, қауіпсіз еңбектің жеке коэффициенті есептелінеді. Бірінші жұмыскер үшін қауіпсіз
еңбектің жеке коэффициенті k1:
9
∗ 100% 90%;
10
Қалған басқа да жұмыскерлер үшін қауіпсіз еңбектің жеке коэффициенті осы түрде шығарылады.
Қауіпсіз еңбектің жеке коэффициентінің ең жоғарғы мəні жұмыскер В. Багаевта (k1 = 92%),
яғни экономикалық ынталандырудың сатылығы бойынша II-деңгейге сəйкес келеді. Сонымен
бірге, II-деңгейге Д. Абуев, С. Дубров, Е. Федоров, А. Сарсенов жəне Е. Соловьев сəйкес келеді.
Бұдан басқа, жұмыскерлер С. Макаров пен Р. Шарипов экономикалық ынталандырудың сатылығы
бойынша III-деңгейге түсіп тұр.
Сонымен қатар, қауіпсіз еңбектің ұжымдық коэффициенті келесіге тең kұжым:
645%
80%.
8
Олай болса, жону цехындағы қауіпсіз еңбек 80%-ға бағаланды жəне экономикалық ынталандырудың сатылығы бойынша III-деңгейге сəйкес.
Сөйтіп, ұсынылып отырған экономикалық ынталандыру механизмдерінің көмегімен жұмыскерлердің қауіпсіз еңбекке деген уəждемесін арттыру əдісі кəсіпорында еңбекті қорғауды басқару
жүйесінің бір элементі ретінде қауіпсіз еңбекті бағалауды енгізуге негізделген. Қауіпсіз еңбекке
уəждемені арттыру бойынша ұсынылған əдістің тəжірибелік мəні ҚР кəсіпорындардың экономикалық əлеуетіне əсер етуінде, атап айтқанда, еңбек өнімділігін арттыру жəне өндірістік жарақат пен
кəсіби сырқаттан туындайтын шығындарды үнемдеуде айқындалады.
ұжым
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Ш. К. Абикенова, Г. Т. Айткенова
РГКП «Республиканский научно-исследовательский институт по охране труда Министерства
здравоохранения и социального развития Республики Казахстан», Астана, Казахстан
ОДНОЙ ИЗ МЕР ПРОФИЛАКТИКИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРЕДПРИЯТИИ –
ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ РАБОТНИКОВ К БЕЗОПАСНОМУ ТРУДУ
Аннотация. Работа посвящена актуальным проблемам применения экономического стимулирования в
сфере безопасности и охраны труда, в частности, повышения мотивации работников предприятий к соблюдению требований по охране труда. Предлагаемый метод основан на комплексе взаимосвязанных процедур
определения требований по БиОТ и их оценки выполнения в производственной деятельности каждым работником и подразделения в целом. Рекомендуется применение экономического стимулирования на индивидуальном или коллективном уровне.
Ключевые слова: экономическое стимулирование, повышение мотивации, охрана труда, безопасный
труд, несчастные случаи.
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