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АЛҒЫ СӨЗ 

 

Қазақстанәлеуметтік-экономикалық жаңғыртудың жаңа кезеңінде тұр. Таяу 

онжылдықтағы мемлекеттің маңызды міндеттерінің бірі Қазақстанның әлемдегі 

бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясын іске асыру болып 

табылады. 

Осы міндеттерді шешу үшін инновациялық экономика құру және ел 

экономикасында шикізаттық емес секторды дамыту шешуші рөл атқарады. Оның 

басымдықтарының бірі-туризм болып табылады. Әлем экономикасының еңжылдам 

дамып келе жатқан секторы емес. Дүниежүзілік туристік ұйымның зерттеулеріне 

сәйкес, бүкіл әлем бойынша туристердің жалпы саны 2020 жылға қарай қазіргі 842 

миллионнан 1,6 миллиардқа дейін екі есе артады. Бүгінде салық түсімдерін 

арттырудан, жұмыс орындарының санын арттырудан, халықтың өмір сүру деңгейін 

арттырудан көрінетін туризмді дамытудың экономикалық тартымдылығын неғұрлым 

көп елдер көріп отыр. Жыл сайын әлемдегі туризмнен түскен табыс 3 трлн. АҚШ 

доллары. Туризм әлемдік экономикада өз орын алады. ДСҰ деректері бойынша ол 

ІЖӨ-нің 1/10 бөлігін, халықаралық инвестициялардың 11 пайызын құрайды, 

Дүниежүзілік өндірістің әрбір тоғызыншы жұмыс орнын қамтамасыз етеді [1]. 

"Қазақстан-2030" стратегиялары негізінде жасалған Қазақстан Республикасының 

Индустрия турын дамыту тұжырымдамасында туризм елдің әлеуметтік және 

экономикалық дамуындағы маңызды салалардың бірі болып саналады. Туризм 

индустриясы бизнестің кең спектрі және Мемлекеттік әлеуметтік және 

экономикалықдамудың негізгі факторы болуы мүмкін[2]. 

Туризмнің қазіргі заманғы индустриясы халықаралық қызмет көрсету 

саудасының аса жоғары табысты және серпінді дамып келе жатқан сегменттерінің бірі 

болып табылады. Президент Н. Назарбаевтың Жолдауынан А. Қазақстан халқына 

экономиканың тұрақты дамуы туризм инфрақұрылымының жақсаруына ықпал етеді 

[3]. 

Инфрақұрылым (лат. "Infra"+ "Structura"- құрылыс) – бұл өндіріске (өндіріс 

инфрақұрылымы) қызмет көрсететін және қоғамның тіршілік жағдайын қамтамасыз 

ететін (әлеуметтік инфрақұрылым) бағынышты және көмекші сипаты бар 

экономикалық және әлеуметтік өмір салаларының кешені. Туризм-жеке тұлғалардың 

ұзақтығы жиырма төрт сагаттан бір жылға дейінгі не жиырма төрт сагаттан кем, бірақ 

уақытша болатын елдегі (жердегі) ақы төленетін қызметпен байланысты емес 

мақсаттарда түнеп жүретін саяхаты. 

Туристік индустрия – туристерді орналастыру құралдарының жиынтығы, 

көліктің, қоғамдық тамақтандыру объектілерінің, объектілері мен құралдары және 

көңіл көтеру обьектілерін, танымдық, сауықтыру, іскерлік, спорттық және өзге де 

мақсаттағы; туристік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың, сондай-ақ ұйымдардың, 

ұсынатын экскурсиялық қызмет және гидтер (гид-аудармашылар). 

Туристік индустриядағы қызмет түрлері: 

1) турларды ұсыну жөніндегі қызметтер; 

2) тұру орындарын ұсыну жөніндегі қызметтер; 

3) тамақтануды ұсыну бойынша қызметтер; 

4) ақпараттық, жарнамалық қызметтер; 

5) көлік қызметтері; 
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6) ойын-сауық; 

7) Өзге де туристік қызметтер. 

Туристік индустриядағы қызметтердің экспорты және импорты: 

1. Қазақстан Республикасының аумағына келу туризмін ұйымдастыруға 

байланысты туристік қызметтер көрсету туристік қызметтердің экспорты болып 

табылады. 

2. Басқа елге шығумен байланысты туристік қызметтер көрсету туристік 

қызметтердің импорты болып табылады.  

Бүгінгі таңда Туризм-көптеген елдерде қарқынды дамып келе жатқан индустрияға 

айналған әлеуметтік-экономикалық кешен саласы. Болжам 2010 жылы халықаралық 

туристік келу саны 1,0 млрд. адамнан асуы тиіс екенін көрсетеді. Оның ішінде 1,18 

млрд. адам өз өңірлерінің шегінде саяхаттайтын болады (Еуропа, Америка, Африка 

және т.б.) және тек 377 млн. адам әлемнің басқа өңірлеріне алыс саяхат жасайтын 

болады. Авиатасымалдарды қоспағанда, туристердің күнделікті шығыстары 5 млрд. 

күніне. Егер Сізді авиабилеттер қызықтырса-ақпаратты сайтта қараңыз kissandfly.kz 

ескерту. Туризм инфрақұрылымындағы жұмыс бүгінгі күні жер бетінде кең таралған. 

Бұл салада әртүрлі бағалаулар бойынша 220-дан 250 миллионға дейін адам жұмыс 

істейді. ЮНВТО "Туризм – 2020 жылғы панорама" зерттеуіне сәйкес 2000 және 2020 

жж. аралығындағы кезеңде әлемдік туристік келуді ұлғайту. екі еседен астам болжам 

жасалады. 

Туризм елдің тұтас аудандарының экономикасына белсенді әсер етеді. Туризм 

саласында шаруашылық жүргізуші субъектілердің құрылуы мен жұмыс істеуі жол 

көлігінің, сауда, коммуналдық-тұрмыстық, мәдени, медициналық қызмет көрсетудің 

дамуымен тығыз байланысты. Осылайша, туризм басқа экономикалық секторлардың 

көпшілігіне қарағанда мультипликатордың күшті әсері бар. 

Ал Қазақстанның қазіргі жай-күйіне келетін болсақ, туризм экономиканың дамып 

келе жатқан кластері болып табылады. Қазақстанның өтпелі экономикасында туристік 

индустрия оның саяси және экономикалық жүйелеріндегі күрт өзгерістерге 

байланысты ерекше проблемаларға тап болады. Қазақстанда туризмді дамытудың 

негізгі мақсаты экономиканың секторы ретінде саланы дамыту, әлемдік туристік 

нарық жүйесіне интеграциялау және туризм саласындағы одан әрі халықаралық 

ынтымақтастықты дамыту үшін жағдай қамтамасыз етілетін қазіргі заманғы тиімділігі 

жоғары және бәсекеге қабілетті туристік кешен құру болып табылады. 

Осы міндеттерді шешу үшін инновациялық экономика құру және ел 

экономикасында шикізаттық емес секторды дамыту шешуші рөл атқарады. Мемлекет 

басшысы Нұрсұлтан Назарбаев туристік индустрия секторы жеті кластердің қатарында 

мемлекеттің ұзақ мерзімді кезеңге арналған экономикалық басымдықтарының бірі 

ретінде айқындады, бұл елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының маңызды 

факторларының бірі ретінде аталған саланың Президенті беретін маңыздылықты 

көрсетеді. 

Мемлекеттік қолдаудың басты шараларының бірі және туризм саласын 

дамытудағы маңызды қадам 2010-2014 жылдарға арналған туризмді дамытудың 

мемлекеттік бағдарламасын қабылдау болды. Осылайша, мемлекет туристік саланың 

жалпы жүйелік проблемаларының негізгі блогын шешуді қамтамасыз етті. Бүгін біз 

осы бағдарламаны іске асырудың бірінші кезеңінің кейбір нәтижелері туралы айта 

аламыз. 
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Бағдарлама саланың тұрақты дамуын қамтамасыз етудің негізгі проблемаларын 

қамтиды, туризм инфрақұрылымын дамыту жөніндегі шараларды көздейді: туристік 

қызмет көрсету саласында шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту үшін шараларды 

қамтамасыз ету, туризм индустриясының инфрақұрылымын дамыту мақсатында 

туристік сала субъектілерін қаржыландыру және кредиттеу үшін жағдайлар жасау 

және басқалар. 

Орта таптың қалыптасуына, шағын және орта бизнесті қолдауға, атап айтқанда, 

Қапшағай қаласында, Щучинск-Бурабай санаториялық-курорттық аймағында, Алакөл 

және Балқаш көлдері ауданында қазіргі заманғы жабдықтармен және мәдени, балалар 

демалыс объектілерімен, спорттық және ойын-сауық ғимараттарымен технологиялық 

жарақтандырылған ірі туристік орталықтарды құруға ерекше назар аударылады. 

Осы бағдарламаны іске асыру шеңберінде серпінді даму жобаларын іске асыруға 

үлкен мән беріледі: 

– Алматы қаласы мен Алматы облысы (туризм инфрақұрылымын дамыту үшін 

жағдайлар жасау: Қапшағай қаласында туризм және ойын-сауық индустриясын салу, 

ілеспе қызметтер саласын қалыптастыру мақсатында "Қорғас "шекара маңы 

ынтымақтастығы халықаралық орталығы" АҚ жанынан туризм инфрақұрылымын 

құру және оны одан әрі дамыту үшін жағдайлар жасау); 

– Астана қаласы мен Ақмола облысы (Щучье-Бурабай курорттық аймағындағы 

ойын-сауық индустриясын, "Бурабай" ұлттық табиғи паркіндегі экологиялық туризм 

инфрақұрылымын қоса алғанда, ілеспе қызметтер саласын дамыту үшін жағдайлар 

жасау, "шеберауыл" этнографиялық кешенін "шеберлер сарайы" көрме орталығымен 

салу"); 

– Жібек жолы бойындағы туризм (Оңтүстік Қазақстан облысының Жібек жолы 

бойынша мәдени-танымдық туризмді, Түркістан қаласы мен Отырар ауданының 

туристік орталығын дамыту); 

– Каспий теңізіндегі жағажай және круиздік туризм (Ресей, Дағыстан, 

Әзірбайжан, Иран, Түрікменстан порттарына бару арқылы Каспий теңізі бойынша 

халықаралық круизді дайындау және ұйымдастыру үшін жоба әзірлеу және жағдай 

жасау, жағажай туризмін дамыту мақсатында Кендірлі аралында демалыс аймағын 

жайластыру); 

–«Қазақстан ғаламшардың бірінші ғарыш айлағы» жобасы аясында Байқоңыр 

ғарыш айлағында танымдық туризмді дамыту үшін жағдай жасау. 

Қазіргі уақытта «Жаңа Іле» халықаралық туристік орталығын дамытудың бас 

жоспары әзірленді, оған сәйкес Орталықты құру екі кезеңде белгіленеді: 2012 жылға 

дейін құрылатын объектілер (құрылыстың бірінші кезегі) 3 500 гектар және келешекте 

2020 жылға дейін. 2008 жылғы шілдеде министрлік пен 

«EighthWonderInternationalLimited» халықаралық компаниясы арасында орталықты 

салу ниеті туралы келісімге қол қойылды. Келісімге сәйкес «EWIL» компаниясы 

жақын арада орталықты дамытудың мастер-жоспарын әзірлейді. 

Туризмнің қазіргі заманғы инфрақұрылымын кешенді дамыту және құрылысқа 

инвестициялар тарту, Щучинск-Бурабай курорттық аймағының аумағында 

инновациялық қызметтің өсуін қамтамасыз ету мақсатында Президенттің 

Жарлығымен 2008 жылы ауданы 370 гектар "Бурабай" арнайы экономикалық Аймағы 

құрылды. «Бурабай» халықаралық туристік орталығын құрудың мастер-жоспары 
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әзірленіп, бекітілді және компания-оператор анықталды. Орталық құрылысының 

басталуы 2009 жылдың наурыз айына белгіленген. 

Маңғыстау облысында «Ақтау-сити» жобасы іске қосылды. Жоба іскерлік 

туризмді қолдауға және дамытуға бағытталған. Осы жобаның негізіне Біріккен Араб 

Әмірліктерінде жүзеге асырылатын құрылыс тәжірибесі және дамыған еуропалық 

елдердің қала құрылысы мысалдары алынған. Оның іске асырылуына «Миллениум 

Девелопмент», «КазЭмирДевелопмент Алматы», «Казэмир Актау», «Хатиб энд 

Алами» компаниялары тартылды. Осы өңірде облыстың туристік кластерін құру мен 

дамытудың, оның ішінде 2015 жылға дейінгі негізгі бағыттарды айқындаған 

«Кендірлі» курорттық демалыс аймағын салудың мастер-жоспары әзірленді және 

бекітілді. 

Сондай-ақ, бағдарламаны іске асыру шеңберінде Ұлы Жібек жолының 

қазақстандық бөлігін, бірінші кезекте Оңтүстік Қазақстан облысында тарихи, рухани 

және мәдени орталық ретінде, атап йтқанда Түркістан қаласы мен Отырар ауданында 

туристік индустрия объектілерін құру жөніндегі іс-шаралар кешені жүргізілуде. 

«KOICA» халықаралық ынтымақтастық жөніндегі Корей агенттігімен бірлесіп, 

Қызылорда облысындағы Ұлы Жібек жолының қазақстандық учаскесінде, Байқоңыр 

қаласында, сондай-ақ Атырау облысындағы Сарайшық ежелгі қал ашығында және 

Батыс Қытай Батыс Еуропа жаңа магистральды трассасында туризмді дамыту 

бойынша егжей-тегжейлі мастер-жоспар әзірлеу бойынша жұмыс жүргізілуде. 

Халықаралық стандарттар бойынша ішкі туризмді дамыту, инновациялық 

технологиялардың Еуразиялық орталығын салу, Балқаш көлінде мәдени және 

спорттық бос уақыт өткізу мақсатында «Балқаш-Нұрсая» туристік кешенін салу 

жоспарлануда. Жобаны «Alamo GROUP» компаниясы Қазақстан-жапон іскерлік және 

гуманитарлық ынтымақтастық «Прогресс» қауымдастығымен бірлесіп жүзеге 

асырады. 

Бүгінгі таңда Қазақстанда туристік индустрияны дамытуға, мемлекеттік-жеке 

меншік әріптестіктің жоғары деңгейін қалыптастыруға, жеке бастамаларды дамытуға 

жәрдемдесуге шетелдік және ішкі инвестицияларды тарту үшін барлық алғышарттар 

бар. Қазіргі уақытта салықтық және кедендік жеңілдіктер мен преференциялар, заттай 

гранттар беру жолымен мемлекеттің осы салаларға тікелей инвестициялар 

салымдарын ынталандырудың табысты қолданыстағы жүйесі құрылды. 

Туризм индустриясын дамыту және шағын және орта бизнесті қолдау жөніндегі 

мемлекеттік саясатты іске асыру мақсатында министрлікте туризм саласындағы 

неғұрлым өзекті инвестициялық жобаларды бағалау және іріктеу жөніндегі жұмыс 

комиссиясы құрылды. Комиссия инвестициялық жобаларды іске асырудың өзектілігі 

мен орындылығын, сондай-ақ құрылатын жұмыс орындарының санын және қоршаған 

ортаға экологиялық әсерін бағалайды. 

Мемлекеттік бағдарламаның маңызды міндеттерінің бірі туристік кластерді құру 

және дамыту бойынша ұлттық даму институттарының мүмкіндіктерін тарту болып 

табылады. Қазіргі уақытта ұсынылған жобалардың 19-ы ел Президенті жанындағы 

Қазақстандық Шетелдік инвесторлар кеңесінің қауымдастығына және сауда-өнеркәсіп 

палатасына ұсынылды, жалпы сомасы үш миллиард АҚШ долларына жуық 27 басым 

жоба даму институттарына жіберілді. Осы жобаларды іске асыру өңірлерде туризмді, 

қызмет көрсету саласын тұрақты дамытуды қамтамасыз етуді, халықтың жұмыспен 

қамтылуын қамтамасыз ету үшін бәсекеге қабілетті туристік индустрия құруды, келу 
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және ішкі туризм көлемін ұлғайту есебінен бюджет пен халық кірістерінің тұрақты 

өсуін көздейді. 

Қазіргі уақытта Қазақстанның шығу және келу туризмі қарқын алуда. Дамуға 

қолайлы табиғи ахуал, ел халқы деңгейінің өсуі, алдағы Дүниежүзілік сауда ұйымына 

кіру және ЕҚЫҰ-ға төрағалық ету сияқты факторлар ықпал етті. Республиканың 

халықаралық аренадағы іскерлік белсенділігінің өсуі, ел ішінде де, одан тыс жерлерде 

де барлық мүмкін болатын туристік жәрмеңкелерді өткізу және оларға қатысу. 

Осындай іс-шаралардың бірі «туризм және Саяхат»– KITF халықаралық туристік 

жәрмеңкесі болып табылады. Негізгі түрткі 2011 жылғы қысқы Азиаданың Алматы 

мен Астанада лайықты өтуі болды. Бұл Қазақстан үшін біздің еліміздің имиджімен 

тікелей байланысты қағидатты мәселе. 2011 жылғы VII Қысқы Азия ойындарының 

ашылу салтанаты Астананың жаңа жабық стадионында өтті. Бұл 30 мың орындық 

стадион 2009 жылға қарай салынды. Азия Олимпиада комитеті қазақстандық тараптың 

VII Қысқы Азия ойындарының ашылу және жабылу салтанатын және Астанада, 

Алматыда шаңғы спорты түрлерінен жарыс өткізу туралы ұсынысын қолдады. 

Жарыс спорттың 14 түрінен өтті және осы ойындардың жалпы бюджеті алдын ала 

мәліметтерге сәйкес 1 млрд.доллардан асты. 

Туризм индустриясындағы соңғы бастамалар мен оқиғалар біздің мемлекетіміз 

қазақстандық туристік өнімді ұзақ мерзімді ілгерілетуге әдейі белсенді 

қатысқандығын растайды. Республиканың алдына жауапты міндет қойылды: жақын 

болашақта әлемнің бәсекеге барынша қабілетті 50 елінің қатарына кіру. Бүгінгі таңда 

қазақстандық туристік кешен республика экономикасының өсу қарқынының және 

жаңғыртылуының жалпы жеделдеуінің қуатты тетігіне айналуға қабілетті екенін 

түсіну маңызды. 

Соңғы онжылдықта туризмге қызмет көрсету саласының даму үрдістеріне 

жатқызу керек:  

– халықаралық және Ұлттық Инвестициялар; 

– көлік жолдары мен қызмет көрсету объектілерін салу және қайта құру; 

– халықаралық тізбектерді құру (қонақ үйлер, мейрамханалар және т. б.); 

– шағын кәсіпорындар желісін дамыту; 

– жаңа компьютерлік технологияларды енгізу. 

Қазіргі уақытта Қазақстанның туризм саласындағы инвестициялық 

тартымдылығын арттыру және экономиканың туристік секторына инвесторларды 

тарту бойынша жұмыстар жүргізілуде. 

Бүгінгі күні жергілікті атқарушы органдардың деректеріне сәйкес инвестициялық 

жобалар бойынша бірыңғай ақпараттық база қалыптастырылды, онда туристік 

саланың 106 жобасы бар. 

Туристік индустрияға инвестициялар тарту жөніндегі мемлекеттік саясатты іске 

асыру мақсатында туризм және спорт саласындағы уәкілетті орган туризм 

саласындағы неғұрлым өзекті инвестициялық жобаларды бағалау және іріктеу 

жөніндегі жұмыс комиссиясын құрды, оның құрамына АҚ «Самұрық-Қазына» ұлттық 

әл-ауқат қоры, АҚ «Қазақстанның Даму Банкі» және АҚ «Даму» кәсіпкерлікті дамыту 

қоры өкілдері кіреді. Бүгінгі күні бес отырыс өтті, оның барысында 34 жоба қаралды. 

Қонақ үйлер желісін салу, көлік жолдарын қайта жаңарту, Ұлы Жібек жолының 

кесіндісінде және басқа да маңызды туристік маршруттарда керуен-сарайлар үшін 

жағдайлар жасалатын болады. Мемлекет басшысы мен ел Үкіметі мақұлдаған Алматы, 
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Ақмола және Маңғыстау облыстарында әлемдік деңгейдегі қазіргі заманғы 

көпфункционалды туристік орталықтар құру тұжырымдамасы әзірленді. 

Сондай-ақ республика Үкіметі, министрліктері мен ведомстволары туристік 

саланы дамытуға және туризм саласындағы кәсіпкерлікке жәрдемдесуге бағытталған 

нақты шаралар қабылдады. 

Қаржы министрлігі  «кәсіпкерлік қызметпен айналысатын жеке тұлғалар үшін 

салық салудың оңайлатылған режимі туралы» нұсқаулықты әзірледі. Қазақстан 

Республикасының Қаржы министрлігі республиканың салық заңнамасына туристік-

экскурсиялық қызметтерге ҚҚС бойынша жеңілдіктер беру, туристік қызметтерді 

экспорттау үшін ҚҚС-ты бюджеттен өтеу бөлігінде өзгерістер енгізу жөнінде 

ұсыныстар жолдады. 

ҚР Статистика агенттігінің деректері бойынша, есепті кезеңде республикада 1515 

туристік фирма және 127 жеке кәсіпкер өз қызметін жүзеге асырады, қонақ үй 

шаруашылығы кәсіпорындарының саны 1055 бірлікті құрады. 

Осылайша, туристік индустрияның перспективалық бағыттарын дамыту 

бағдарламасы инфрақұрылымды құру және дамыту, туристік бағыт ретінде оның 

тартымдылығын арттыру үшін Қазақстанның имиджін қалыптастыру жолымен туризм 

индустриясын тұрақты дамытуға бағытталғанын атап өткен жөн. 

Жоғарыда айтылған мәселелер барлығы туризм инфрақұрылымға жатады. 
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КІРІСПЕ 

Туризм инфрақұрылымы- туристік ресурстарға туристердің қалыпты қол 

жеткізуін және оларды туризм мақсатында тиісінше пайдалануды, сондай-ақ туризм 

индустриясы кәсіпорындарының тыныс-тіршілігін қамтамасыз етуді қамтамасыз 

ететін құрылыстар, инженерлік және коммуникациялық желілер, оның ішінде 

телекоммуникациялық байланыстар, жолдар, кәсіпорындардың аралас 

туриндустриясы (қайта өңдеу, тұрмыстық, энергетикалық) кешені. 

Туризмнің инфрақұрылымдық құрамдас бөлігі үш деңгейлі жүйе болып 

табылады. 

Туризм инфрақұрылымының бірінші деңгейі өндірістік инфрақұрылым - туристік 

қызмет көрсету үшін қажетті - көлік, байланыс, энергетика, коммуналдық 

шаруашылық, қаржы, сақтандыру, қауіпсіздік сияқты туристік өнім өндіруге тікелей 

қатысы жоқ қолданыстағы құрылыстар, ғимараттар, көлік желілері, жүйелер кешені 

болып табылады. 

Туристік инфрақұрылымның екінші және үшінші деңгейлерін туристік қызметке 

және туристік өнімді қалыптастыруға тікелей қатысатын кәсіпорындар мен ұйымдар 

қалыптастырады. 

Екінші деңгейге туристсіз де өмір сүруі мүмкін құрылымдар жатады, бірақ 

олардың қызметі туристер болатын жерлерде болған кезде кеңейтіледі. Олар 

автомобильдерді жалға беру кәсіпорындары, таксопарктер, дәмханалар мен 

мейрамханалар, спорт клубтары, мұражайлар, театрлар мен кинотеатрлар, көрме 

залдары, цирктер, хайуанаттар бақтары, казино және т. б. 

Инфрақұрылым-туризм индустриясының маңызды құрамдас бөлігі. Қалыптасқан 

инфрақұрылымның арқасында туристік ресурстарды игеру жүріп жатыр, олардың 

тартымдылығы, туристер үшін қолжетімділігі артады, аумақтың туристік 

сыйымдылығы ұлғаяды (қоршаған ортаға зиян келтірмей), өңірдің табиғи-климаттық 

жағдайларының қолайсыз әсері өтеледі. 

Өңірдің инфрақұрылымдық кешенінің бір бөлігі бола отырып, Туризм 

инфрақұрылымы оның мәнін айқындайтын бірқатар маңызды функцияларды 

орындайды. Оларға қамтамасыз ететін, интеграциялық және реттеуші функцияларды 

жатқызуға болады. 

Туристік инфрақұрылымның қамтамасыз ету функциясы-туристерге қызмет 

көрсетуді ұйымдастыру үшін қажетті жағдайлар жасау. 

Интеграциялық-сала кәсіпорындары арасындағы байланыстарды ұйымдастыру 

және қолдау, аумақтық туристік-рекреациялық кешендерді қалыптастыру. 

Экономикадағы туристік инфрақұрылымның реттеуші функциясы маңызды 

болып табылады: жаңа жұмыс орындарын құру, тұтыну сұранысына әсер ету, тұтыну 

заттарын шығаратын салаларды дамыту, түрлі деңгейдегі бюджеттерге салық 

түсімдерінің өсуіне жәрдемдесу. 

Туристік инфрақұрылым экономикаға тікелей және жанама әсер етеді. Тікелей 

әсер ету-туризм кәсіпорындарына қызмет көрсетуден қаражат тарту, туризм 

қызметкерлерін материалдық қамтамасыз ету және жаңа жұмыс орындарын құру, 

салық түсімдерінің өсуі. Жанама әсер салааралық өзара іс-қимылдың 

мультипликативті әсерінде болады. Мультипликатордың әсері белгілі бір аймақ 

шегінде жұмсалған табыс үлесі неғұрлым көп болады. 

Пән мазмұнын меңгеру деңгейіне қойылатын талаптар 
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Пәнді Теориялық оқыту нәтижесінде студент білуі керек: 

Елдің, туған өлкенің туристік инфрақұрылым объектілері.  

1. Туристік ұйымдардың мақсаты.  

2. Ұжымдық және жеке орналастыру құралдары. Халықаралық қонақ үй желілері.  

3. Көлік индустриясы.  

4. Туристерді тасымалдаудың нормативтік-құқықтық базасы. 

5. Авиа ұшуларға, теміржол өткелдеріне, автобус теңіз саяхаттарына арналған 

тарифтер.  

6. Туристерге, көлік ұйымдарына берілетін жеңілдіктер мен жеңілдіктер. 

7.  Көлік ұйымдары ұсынатын сервис қызметтері. 

8. Ойын-сауық индустриясы кәсіпорындары.  

9. Мұражайлар мен көрмелердің, саябақтар мен бақтардың, театрлардың, 

клубтардың, курорттардың инфрақұрылымы. 

Пәнді практикалық оқу нәтижесінде студент: 

1. Туризм инфрақұрылымын дамытудағы үрдістер мен елдің, өңірдің жалпы 

экономикалық, техникалық және әлеуметтік жетістіктерінің арасындағы 

байланыстарға сипаттама беру. 

2. Анықтау қандай орналастыру құралдары жатады ұжымдық, ал қандай жеке. 

3. Көлік өнімдері нарығын тауар нарықтарынан ажырату. 

4. Серіктес-тасымалдаушыны таңдау кезінде турфирмаларға назар аудару қажет 

негізгі белгілерді анықтау. 

5. Автобус турларының жарияланған және нақты құнын анықтау. 

6. Туристік саяхат кезінде көліктегі жолаушылардың құқықтарын атаңыз. 

7. Көлікте топтық жеңілдіктер мөлшерін анықтау. 

8. Көліктің барлық түрлерінде сервистік қызмет көрсетудің негізгі бағыттарына 

сипаттама беру. 

9. Анықтау кәсіпорындар қатысты ойын-сауық индустриясы. 

10. Халықтың рекреациялық қажеттіліктерін барынша қанағаттандыруға 

қабілетті жергілікті парк инфрақұрылымының элементтерін анықтау. 

 

 

 

 

 

 

Тақырып 1 Кіріспе. Инфрақұрылым тұжырымдамасы. Туризмдегі өндірістік 

және әлеуметтік инфрақұрылым 

Дәріс түрі – ақпараттық (дәстүрлі) дәріс. 

Түйін сөздер: инфрақұрылым, туризмнің өндірістік инфрақұрылымы, туризмнің 

әлеуметтік инфрақұрылымы. 

Дәрістің сұрақтары: 

1 Туризм - халық шаруашылығының келешегі зор саласы. 

2 Туризмдегі салалық мәселелерді шешудің кешенді тәсілі. 

3 Инфрақұрылымның мәндеттері мен негізгі элементтері. Өнеркәсіптік және 

әлеуметтік инфрақұрылым. 
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Туризм саласындағы сервистік секторды дамытудың жалпы үрдістері. Туризмдегі 

салалық мәселелерді шешудің кешенді тәсілі. 

Туристік кәсіпорындардың тиімді жұмыс істеуі үшін қазіргі заманғы 

материалдық-техникалық база қажет. Туристік индустрияны дамытудың ұзақ мерзімді 

бағдарламасында туризм инфрақұрылымын дамыту, туризмнің материалдық-

техникалық базасын жаңғыртуға жәрдемдесу бойынша бірқатар іс-шараларды әзірлеу, 

жаңа нысандардың құрылысын жандандыру маңызды міндеттердің бірі болып 

табылады. 

«Туризм инфрақұрылымы» туризмнің материалдық-техникалық базасын және 

ілеспе саланың кәсіпорындарын, ұлттық туристік өнім ерекшелігін ескере отырып, 

олардың жұмыс істеу ерекшеліктерін, сондай-ақ қазақстандық туризмді дамытудың 

проблемалары мен перспективаларын кешенді зерттеуді қамтамасыз етеді және 

туристік кәсіпкерлерге арналған оқыту бағдарламасының маңызды бөлігі болып 

табылады. 

Туризм инфрақұрылымымен байланысты туристік қызметтің субъектілері мен 

объектілері. 

1. Туристік қызмет субъектілерінежатады: 

1) туристік операторлар (туроператорлар); 

2) туристік агенттер (турагенттер); 

3) гидтер (гид-аудармашылар), туризм нұсқаушылары, экскурсоводтар; 

4) туристер және олардың бірлестіктері; 

5) экскурсанттар; 

6) туристік қызмет саласындағы өзге де бірлестіктер; 

7) туристік қызмет саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейтін мемлекеттік 

органдар. 

2. Туристік қызмет объектілері– табиғи объектілер және табиғи-климаттық 

аймақтар, көрнекті орындар, тарихи және әлеуметтік-мәдени көрсету объектілері және 

саяхат кезінде туристің қажеттіліктерін қанағаттандыруға қабілетті өзге де объектілер. 

Нарықтың инфрақұрылымы-нарықтың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін 

ұйымдар. Оларға: биржалар, аукциондар, жәрмеңкелер, сауда-саттық, бөлшек және 

көтерме сауда кәсіпорындары, жарнамалық-ақпараттық агенттіктер, компанияны 

сақтандыру, сауда-делдалдық фирмалар жатады. 

Туризмдегі шағын кәсіпкерліктің инфрақұрылымы-бұл өз ісін ұйымдастыруға 

жәрдемдесуді, маркетинг, инжиниринг және менеджмент саласындағы ақпаратпен 

қамтамасыз етуді, шағын кәсіпкерлікті қамтамасыз етуде қолдауды, коммерциялық 

негізде материалдық-техникалық, қаржылық және басқа да ресурстармен қамтамасыз 

етуді қоса алғанда, шағын кәсіпкерлік субъектілерінің жұмыс істеуі мен дамуының 

жалпы шарттарын қамтамасыз ететін Туризмдегі құрылатын немесе пайдаланылатын 

ұйымдардың кешені. 

Өндірістік және әлеуметтік инфрақұрылым бар. Кәсіпорынның өндірістік 

инфрақұрылымына бейінді өнімді құруға тікелей қатыспайтын, бірақ өз қызметімен 

негізгі өндірістік цехтардың жұмысы үшін қажетті жағдайлар жасайтын салалар 

жатады. 

Өндірістік инфрақұрылым – барлық саладағы қоғамдық өндірістің іс-әрекетіне 

бірдей қажет, жалпы айтқанда өндірістің, халық өмірініңфункциялардың атқаруына 

жалпы жағдай туғызатын және іске асыратын шаруашылық жүйесі. 
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Өндірістік инфрақұрылымның аумақтық дамуы және функция атқаруы оның 

географиялық зерттеу аспектісі үшін ерекше маңызды. 

Өндірістік инфрақұрылымның аумақтық даму аспектісі материалдық – 

техникалық базасының ерекше сипаттамасында және кеңістіктік ұйымдастыруда орын 

алады. Ол инфрақұрылым салаларының атқаратын қызметімен, орынмен және 

функциялармен қалай ерекшелінсе, солай да техникалық – экономикалық жағынан 

ерекшеленеді. 

Өндірістік инфрақұрылымның басқа салалардан бөлінуі аумақтық 

интенсификациялық еңбек бөлінісінен басталады, оның салдарынан өндірістік бөліну 

үрдісі жаңа сатыға көтерілді. 

Өндірістік инфрақұрылымның дамуы кәсіпорындарда жаңа еңбек күштердің 

көбеюіне, халықтың әлеуметтік және аумақтық активтілігіне әкеледі. 

Сондықтан ол географиялық еңбек бөлінісін әрі қарай іске асыратын 

ұйымдастырылған экономикалық кеністіктің факторы ретінде байқалады. 

Инфрақұрылымның белгілі бір даму жобасы болмаса, жаңа территорияларды 

игеру мүмкіндікке аспайды. Ал экономикалық жағынан дамыған инфрақұрылым, 

керісінше, кері байланыс орнатып, сол аймаққа жаңа кәсіпорындардың ашылуына, 

табиғи ресурстардың игеру аймағының кеңейтілуіне, өңдейтін өндірістің дамуына, 

халықта тұрақты серпілістің пайда болуына әкеледі. 

Өндірістік инфрақұрылымның функциялары. Бейнелеп айтқанда, қазіргі 

заманның өндірісіне осы функциялар «қан айналымы жүйесіндей» маңызды болып 

келеді. Олар келесі түрдей анықталады: 

1. Материалдық құралдар қозғалысының қамсыздандырылуы: табиғи 

ресурстармен;энергиямен;дайын өнімдермен. 

2. Жұмыс күші (еңбек ресурстарын) қозғалысының қамсыздандырылуы. 

3. Өндірістік қаржы қозғалысының қамсыздандырылуы. 

4. Өндірістік ақпарат қозғалысының қамсыздандырылуы. 

Өндірістік инфрақұрылымның классификациясы 

Өндірістік инфрақұрылым негізінен кеңістік-өндірістік және салалық болып 

ажыратылады. 
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Қазіргі ғылымда инфрақұрылымның салалық классификациясы өзекті орын 

алуда, себебі ол көпшілік мемлекеттерде мен әлеуметтік-экономикалық ғылымдарда 

қабылданды. 

Экономиканың, ғылыми-техникалық прогресстің және қарым-қатынастың 

эволюциясының дамуына байланысты өндірістік инфрақұрылымның салалық құрамы 

қолданылады. Дамыған мемлекеттерде өндірістік инфрақұрылымға 

телекоммуникацияларды, қызмет көрсету туралы ақпаратты, іскерлік қызмет 

салаларын және т.б. жатқызады. 

Әлеуметтік инфрақұрылым – қызмет көрсету салалары мен қызмет түрлерінің 

тобы: 

– адамдардың қажеттіліктерін қанағаттандыру; 

– қажетті өмір сүру деңгейі мен сапасына кепілдік беру; 

– ұлттық экономиканың барлық салалары үшін адам ресурстары мен кәсіби 

даярланған кадрлардың өсімін қамтамасыз ету. 

Әлеуметтік инфрақұрылым: тұрғын үй және коммуналдық шаруашылық, 

денсаулық сақтау, дене шынықтыру және спорт, бөлшек сауда, қоғамдық тамақтану, 

тұрмыстық қызмет көрсету, білім беру жүйесі, мәдениет мекемелері, ғылым және т. б. 

құрайды. 

Қазіргі уақытта Туризм инфрақұрылымы халықаралық қызметтер саудасының 

неғұрлым серпінді дамып келе жатқан нысандарының бірі болып табылады. 

Туризм инфрақұрылымы-Туристік-сервистік және ілеспе кәсіпорындардың тұтас 

кешені. Оларға құрылыстар, инженерлік және коммуникациялық желілер, соның 

ішінде телекоммуникациялық байланыстар, жолдар, туристік ресурстарға туристердің 

қалыпты қол жеткізуін қамтамасыз ететін және оларды туризм мақсатында 

пайдалануға тиісті, сондай-ақ туризм индустриясы кәсіпорындарының тыныс-

тіршілігін қамтамасыз ететін аралас туриндустрия кәсіпорындары (қайта өңдеу, 

тұрмыстық, энергетикалық) жатады. 

Туризм инфрақұрылымының негізгі міндеті-туристік саладағы қызмет көрсету 

саласын дамытудың жалпы үрдістерімен танысу. 

Кеңістік-өндірістік белгісі 
бойынша:

• кәсіпорынның өндірістік 
инфрақұрылымы

• аймақтың өндірістік 
инфрақұрылымы

• мемлекеттің өндірістік 
инфрақұрылымы

• мемлекеттер 
достастығының өндірістік 
инфрақұрылымы

• әлемдік бірлістіктің 
өндірістік инфрақұрылымы

Салалық белгісі бойынша:

• жеке өндірістің өндірістік  
инфрақұрылымы

• жеке кәсіпорынның 
өндірістік инфрақұрылымы

• жеке саланың өндірістік 
инфрақұрылымы
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Туризм инфрақұрылымы мынадай құрамдас элементтерге ие: 

– материалдық-техникалық базаның жалпы сипаттамасы; 

– орналастыру құралдары 

– тамақтану базасы; 

– көлік-коммуникациялық база; 

– тасымалдың негізгі түрлері және туристік көлікті дамыту мәселелері; 

– телекоммуникациялық желілер, тұрмыстық және инженерлік коммуникациялар; 

– ілеспе кәсіпорындар; 

– туристік саланың өндірістік объектілері; 

– жалпы пайдаланудағы объектілер. 

 

Ұсынылған әдебиеттер:  

1. Биржаков М.Б., Никифоров В.И. Индустрия туризма: перевозки. – М., СПБ: 

Невский фонд, Герда, 2009. – 210 с. 

2. Косолапов А.Б., Елисеева Т.И. Организация и менеджмент туризма и 

гостиничного хозяйства: Задачник. – Владивосток: Изд-во ДВГАЭУ, 2008. – 132с. 

3. Мизь Н.Г., Елисеева Т.И. Гостиницы и рестораны старого Владивостока 

(страницы истории). – Владивосток: Изд-во ТГЭУ, 2009. – 72с. 

4. Туризм и гостиничное хозяйство: учебник для вузов / под ред. 

А.Д.Чудновского.- М.: ЮРКНИГА, 2009. – 448с. 

 

Сынақ сұрақтары: 

1. Туризмді дамыту перспективаларын қандай фактілер дәлелдейді? 

2. Туризмнің экономикаға үш жағымды әсері? 

3. Туризмдегі салалық мәселелерді шешудің кешенді тәсілі қандай? 

4. Инфрақұрылым дегеніміз не? Жазбаша аударма? 

5. Инфрақұрылымның екі ерекшелігі қандай? 

6. Инфрақұрылымның екі функциясы қандай? 

7. Инфрақұрылымды классификациялаудың қандай өлшемдері негізделеді? 

8. Кеңістігіне қарай инфрақұрылымның қандай түрлері бөлінеді? 

9. Халықтың қызмет салаларына қарай қандай инфрақұрылымдар бөлінеді? 

10. Өнеркәсіптің түріне қарай инфрақұрылымының қандай түрлері бөлінеді? 

11. Даму ауқымына қарай қандай инфрақұрылым бөлінеді? 

 

 

2-тақырып Туристік ұйымдар (туроператорлар және турагенттіктер) 

Дәріс түрі - проблемалық (пайдаланылған проблемалық сұрақтар) лекция. 

Түйін сөздер: туристік инфрақұрылым, туристік жүйенің құрылымы, туристік 

индустрия 

Дәрістің сұрақтары: 

1 Туроператор. Туристік агенттік. Туроператорлардың агенттіктермен 

ынтымақтастығы және олардың өзара әрекеттесуі үшін жағдай жасау.  

2 Туристік ұйымдар арасындағы шарттық қатынастар. Туроператорлардың 

турагенттері таңдау критерийлері.  

3 Туристік ұйымдардың заманауи және ыңғайлы кеңсесі табысты бизнестің 

негізгі факторларының бірі ретінде. 
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Туристік қызмет көрсету саласында қызмет көрсетуді ұсынатын ұйымдарды, 

кәсіпорындар мен фирмаларды, сонымен қатар әртүрлі бағыттағы турларды 

жабдықтау – туроперейтингтің спецификалық бизнесінің дамуына себеп болды 

(туристік бағдарламаларды дайындау). Туроператор туристік сұранысқа байланысты 

қызметтерді жеткізушімен тығыз қатынастағы келісім бойынша турды жабдықтаумен 

айналысады. Ол туристік маршруттарды құрайды, қызмет бағдарламасын жасайды, 

турдың сатылуы мен жылжуына байланысты іс-шаралар кешенін ұйымдастырады. 

Туроператор көп жағдайда көтерме сатып 

алушы ретінде орналастыру қызметтерімен, 

транспорттық қызмет көрсету, тамақтандыру, 

рекреациялық әрекетпен және тағы басқа істермен 

айналысады. Соңында ол көрсетілген қызметтерге 

байланысты топтық тарифке ие болады, бұл 

тарифтер жеке меншік және жекелеген тарифтерге 

қарағанда әлдеқайда төмен болады. Осы себепті, 

туристер жеке туроперейтингпен айналысқаннан 

көрі туроператорды пайдалана отырып, өздеріне 

көптеген пайда ала алады.  

Туроператор турларды жекелей де сата алады. Бұл жағдай толық қызметтерді 

сатуға тура келген кезде орын алады, себебі қызметті тауар секілді қоймада сақтауға 

болмайды. Сондықтан, мысалыға, ұшақ ұшқанға дейін туроператор жеткізушіден 

сатып алған барлық билеттерді сатып жіберуі тиіс. Туроператорлар әрекеттеріне 

байланысты адамдар көп баратын жерлерге чартерлік авиарейспен ұшып бару кіретін 

турларды сатумен айналысатын операторларға және нарықтың бір ғана сегментінде 

жұмыс жасайтын немесе белгілі бір географиялық бағытта жұмыс істейтін 

операторларға жіктеледі. 

Бейін туроператордың айналысатын әрекет түріне қарамастан оның кез-келген 

әрекетінде байқалады. Әр туроператор- нақты тур түрін ұйымдастыруда немесе 

қандай-да бір географиялық бағыттағы жұмысында маман болып табылады. Оператор 

әрекетінің бейіні түсіндіріп таратылған (яғни тұтынушылық нарықта кеңінен 

танымал), сондай-ақ тұтынушыға аз танымал болуы мүмкін. Мысалы, ростовтықтар, 

«Қызғылт пілдің» жұмыс істеу бейіні негізінен Азиаттық және Таяушығыс бағыттарға 

(Тайланд, Түркия, Египет) ұйымдастырылған әуетурлары екенін біледі, ал 

«Донираның» Домбай бойынша қаладағы ең күшті орында тұрғаны тек кәсіпқойларға 

белгілі. Туроператор әрекетіндегі бейіннің танымалдылығы омен жүргізетін жарнама 

кампанияларының негізі бола алады, себебі нарықта жеке атауды географиялық 

ьағыттар тізімімен немесе турдың түрімен сәйкестендіруге қол жеткізу- кез-келген 

туроператордың арманы. Басқа жағынан, оператор жұмысының тым танымал бейіні 

оның турлардың жаңа бағыттарын немесе түрлерін игерумен байланысты ары-қарайғы 

әрекетіне кері әсер етуі мүмкін, себебі тұтынушының қоғамдық пікірін ауыстыру өте 

қиын және қымбат. Жоғарыда айтылғандай, оператордың жұмыс істеу бейіні 

ұсынылатын турлардың түрлеріне және оның жұмысының географиялық бағыттарына 

негізделуі мүмкін.  

Көпбейінді туроператорлардың ерекшеліктері мынада:  

- нақты бір бағыт немесе тур түрі бойынша жұмысында жоғары кәсібилікке жету; 
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- туроператор жұмыскерлерінің барынша ақпаратқа ие болуы және олардың 

жұмысының сапасы;  

- туроператордың нарықта дәл осы тур түрін ұйымдастырушы немесе осы бағытта 

жұмыс істеуші ретінде сәйкестендірілуі;  

- туроператордың жұмысы мамандандырылған елдердің елшілігінде 

аккредиттеуден өту мүмкіндігі (туроператордың визалық державаларда 

мамандандырылуы кезінде көкейкесті);  

- оператор ынтымақтастық жасайтын курорттардың үкіметінен көмек алу 

мүмкіндіктері және туроператорлық лоббиді көрсету;  

- көпбейінді операторлармен салыстырғанда капитал салымдарының көлемі 

азырақ болады.  

Бір жағынан монобейінділіктің кемшіліктеріне туроператор әрекетінің туристтік 

қызметтерді жеткізушілерге байланысының өсімін, ұсынылатын турлардың 

икемділігінің төмендігін, ұсынылатын турларды әрдайым жаңартуға деген 

қажеттілігін (себебі олар нарықта моральды ескіріп, сұранысқа ие болмай қалады) 

жатқызуға болады. Монобейінді туроперейтинг бастамалық және эволюциялық болуы 

мүмкін. Бастамалық көпбейін кезінде оператор менеджменті белсенді жұмыс бастамас 

бұрын бағыттар мен тур түрлерінің шектеулі санымен айналысуды жоспарлаған. 

Былайша айтқанда «біреудің астынан ашылу» (мысалы, шетел meet-компанияларымен 

жеке арнайы келісім-шарттың болуы және т.б.). Сонымен қатар, бастамалық 

монобейінділік туристтік оператордың аумақты нарыққа жаңа туристтік өніммен 

шығып, нақты нарықтық орынды алғысы келген кезде көрінеді. Көпбейінді 

туроператорлар біруақытта бірнеше бағыт пен тур түрімен жұмыс жасайытынымен 

ажыратылады.  

Көпбейінділіктің оңтайлы белгілері болып табылады:  

– нарықты игерудің үлкен мүмкіндіктері (саяхат жасайтын тұрғындардың 

шектеулі контингентінде мамандандырылу);  

– турларды қисындастыру мүмкіндіктері (мысалы, Испания және Португалиямен 

айналысатын оператор нарыққа Испания-Португалия атты қисынды турды жасап, іске 

асыра алады);  

– оператордың жұмысындағы нарық конъюнктурасының өзгеруіне байланысты 

кез-келген тур немесе бағыттарға күш жұмсауының мүмкіндіктерімен анықталатын 

икемділігі;  

– туроперейтингтің нақты бағыт немесе туристтік қызметті жеткізушіге аз ғана 

байланысты болуы (мысалы, турдың бір түріне деген сұраныстың тез төмендеп кетуі 

кезінде оператор басқа бағытқа немесе басқа тур түріне ауысуы мүмкін). Алайда, 

көпбейінділік сатылатын турлардың сапасының төмендеп кетуіне алып келуі мүмкін, 

персонал санын, капитал салымдары мен шығындарды көп қажет етеді 

Туристтік операторларға тән туристтік нарықтағы бағаны қалыптастыру 

функциясының маңызы да өте зор. Бағаны қалыптастыру саласындағы әрбір туристтік 

оператордың мүмкіншіліктері әртүрлі болып келеді және бірқатар субъективті және 

объективті факторлармен анықталады. Алдымен, ол оператордың жұмыс көлемдері. 

Операторлармен жиі жіберіп отыратын туристтердің саны соңғысына әуерейстеріндегі 

блоктарды көбейтуге, кейде тіпті жеке чертерлі тізбекті құруға, туристтердің демалу 

орындарында жеке трансферлерді ұйымдастыруға, курортты орталықтарда жеке 

өкілдіктерді ашуға, олардың қонақүй кәсіпорындарында инвестицияларды іске 
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асыруға, қабылдайтын жақтарға қысым көрсетуге және т.б. мүмкіндік береді. 

Келтірілген факторлар туристтік өнімдерді құраушы қызметтердің бағасына тікелей 

әсер етеді. Бұл факторлардың көрсетілу дәрежесіндегі айырмашылықтардың себебі 

бойынша туристтік нарықтағы әртүрлі компаниялардың осындай турларының өзіндік-

құндарындағы айырмашылық турады айтуға болады. Бәсекелі туристтік нарық 

жағдайында ірі туристтік операторлардағы сатылу бағасындағы ауытқулар 

«айыртығыны» кеңірек, оларға туристтік нарық белсенділігінің сагнациясы кезінде 

одан арнайы ұсыныстар ағымын «алып тастауға» және ашық демпингті 

ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Осыдан, ірі туристтік операторлар кез-келген 

жағдайларда, туристтік нарықтағы бағаны қалыптастырушылар болып табылады. 

Нақты бағытта бағаны қалыптастырудағы оператордың мүмкіншіліктерін анықтайтын 

тасымалдау көлемдері сияқты факторларымен қатар, оларға өкілдікке деген нақты 

байланыстар мен теңдесіз құқықтарын, тасымалдаушылармен жеке келісім-

шарттарды, операторлармен жұмыстың жаңа технологияларын қолдануды, жабық 

ақпарат көздерін қолдануды, оператордағы ірі агенттік жүйенің болуын және т.б. 

жатқызуға болады 

Ұйымдастырылатын турларда қолданылатын көлік құралдарының түріне 

байланысты оператор әуетурларын, круиздерді, теміржол және автобус турларын 

сатуға мамандандырылуы мүмкін. Турдың мақсатына байланысты оператор 

танушылық (экскурсиялық), рухани, үйретуші, экологиялық ем алу, тематикалық, 

демалысқа, клубты демалысқа, ауылдық демалысқа, жастар туризмніе бағытталған 

турларды сатуға мамандандырылады. Туристтік операторлар жеке немесе топтық 

турларды сатуға мамандандырыла алады. Бұл кезде дәл қандай турлар топтық және 

қандай кезеңде жеке тур топтық болып табылады деген сұрақ өте маңызды. Мысалы, 

Финляндияға автобусты турдың 20 жолдамасын сату арқылы оператор жеке емес 

топтық турды ұйымдастырады. Алайда, дәл осы 20 жолдаманы Акталияға сату 

(әуеұшағымен) топтық тур болып есептелмейді, себебі автобус пен жолаушылар 

әуелайнерінің сыйымдылығы әртүрлі. Осыдан топтық турда туроператорға жеке жүру 

билеттерін алғаннан көрі көлік құралын бүтіндей етіп жалға алғаны экономикалық 

тиімді. Мысалы, Ростов-на-Донудан Варнаға дейін жүйелі автобус жүріп жатады. Екі 

жаққа бару билеті- 100$. Екі жаққа барғаны үшін автобусты жалға алу құны 2500$. 

Егер оператор нақты кіруге 10 жолдаманы өткізсе, оған жүру билеттерін көлік 

компаниясынан алған тиімді (себебі 1000$ 2500$ қарағанда төменірек). Алайда, 

автобустың 30 орынын сатудан гөрі операторға автобусты тұтастай жалға алған 

тиімдірек (жалға алған кезде ол 500$ үнемдейді). Осыдан, топтық тур деп есептеледі, 

егер, көлік құралын жалға алу арқылы ұйымдастыру жүру билеттерін 

тасымалдаушылардан алғанға қарағанда тиімдірек болса. Сонымен қатар, туроператор 

жұмысының бағыты жыл бойындағы туристтік белсенділіктің ауытқуына байланысты 

маусымды болуы мүмкін- туристтік белсенділіктің ауытқуларын сезе отырып 

(мысалы, Анталияға демалыс турлары- әдеттегі маусымды бағыт), немесе 

жартылаймаусымды, туристтік белсенділіктің маусымды ауытқуларына байланысты 

емес (мысалы, санаторияларға, Еуропаға экскурсиялық турларға және т.б.) Сондай-ақ 

жұмыстың бағытына байланысты туроператор бейіні қатты шоғырланған болады, егер 

оператордың нақты бір курорттағы қонақүйлер саны шектелген болса (бұндай бейін 

оператордың қонақүйлер қатарында төленген орындар блогы болған кезде кездеседі); 

егер оператор курорттардың шектелген тізіміндегі көптеген қонақүйлермен жұмыс 
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істеуге мамандандырылса (бұндай мамандандыру шетел немесе ресей meet-

компанияларымен тұрақты келісімді қатынастары бар немесе көптеген қонақүй 

кәсіпорындарында орындардың шағын квотасы бар туропареторлардың арасында 

кеңінен таралған); және туроператор бірнеше елдердегі курорттардың үлкен тізімін 

ұсынса.  

Кез-келген туроператор өзінің ары қарай жұмыс істеуінің бейінін таңдаған кезде 

келесі факторлармен басшылық етеді:  

- жеке нарықтық стратегия (туроператорды нарықта жүргізу стратегиясы);  

- нарықтағы бағалы стратегия (оператордың арзан демалысқа бағытталған кезінде 

арзан бағыттарға топтық турлар ұйымдастырылады);  

- туроператордың мүмкіндіктері (нарықтық және қаржылай);  

- туроператордың нарықтағы бәсекелік стратегиясы); - туроперейтингтің сыртқы 

орта факторлары (бірінші кезекте курорттағы заңдылық, саяси және экологиялық 

жағдайы).  

Жұмыс бейініне байланысты туроператорларды монобейінді және көпбейінді деп 

бөлуге болады. Монобейінді туроператорлар өзінің әрекетін нақты географиялық 

бағытта жүргізіп, бір түрдегі турларды ұсынады.  

 

Ұсынылған әдебиеттер:  

1 Актымбаева А.С. Туроперейтинг: оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 

2015. – 120 б. 

1 Бирицкая, Н.М. Туроперейтинг: оқу құралы. – Минск: БГЭУ, 2007. - 120 с. 

2 Квартальнов, В.А. Туризм: учебник. – М: Финансы и статистика, 2007. - 120 с. 

3 Богданов, Е.И. Планирование на предприятии туризма: оқулық. – СПб: Бизнес–

пресса, 2004. - 145 с. 

 

Сынақ сұрақтары: 

1. Туристік жүйенің құрылымы қандай? 

2. АТ элементтері қандай? 

3. Туристік индустрия дегеніміз не? 

4. Туристік инфрақұрылым мен туризм индустриясы арасындағы айырмашылық 

қандай? 

5. Туристік индустрияның қандай үш тобы атауға болады? Олар қалай 

ерекшеленеді? 

6. Туристік өнім дегеніміз не? 

7. Оның ерекшелігі қандай? Туристік өнімдердің ерекшеліктері? 

8. Туристік өнімнің кемшіліктерін қалай азайтуға болады? 

 

 

Тақырып 3 Туризмнің материалдық-техникалық базасының жалпы 

сипаттамасы 

Дәріс түрі – проблемалық (пайдаланылған проблемалық сұрақтар) лекция. 

Түйінді сөздер: тұру базасы, азық-түлік базасы, байланыс базасы, үйлесімді база 

Дәрістің сұрақтары: 

1. Туризмнің материалдық-техникалық базасының (МТБ) негізгі түсініктері 

2. Туризмнің материалдық-техникалық базасының қазіргі жай-күйін бағалау. 
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3. Туризмнің материалдық-техникалық базасын дамыту проблемалары. 

4. Туризмнің материалдық-техникалық базасының мәселелерін шешу бойынша 

ұсынымдар, оны жетілдірудің нақты шаралары 

 

Туризмнің материалдық базасы мен инфрақұрылымын дамыту қызметтердің 

сапасын арттыру және қызмет көрсету көлемін ұлғайту мақсатында жүзеге 

асырылады. 

Қалыптасып отырған инфрақұрылым мен материалдық базаның арқасында 

туристік ресурстарды игеру жүріп жатыр, олардың тартымдылығы, туристер үшін 

қолжетімділігі артады, аумақтың туристік сыйымдылығы ұлғаяды (қоршаған ортаға 

зиян келтірмей), өңірдің табиғи-климаттық жағдайларының қолайсыз әсері өтеледі. 

Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, қазіргі заманғы материалдық-техникалық база 

туристік айналымға тартымдылығы аз ресурстарды тартуға, маусымаралық 

кезеңдердің теріс ерекшеліктерін қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

Туризмнің материалдық-техникалық базасы (МТБ) туристік құрылыстар желісін 

(ғимараттар), оларды техникалық жарақтандыруды (жабдықтар, құрал-саймандар), 

көлік құралдарын және басқа да негізгі қорларды қамтиды. Материалдық-техникалық 

база ұйымдастырылған туризмді дамытудың негізі болып табылады, өйткені ол 

туристерге қызмет көрсетудің толық кешенімен (орналастыру, тамақтандыру, 

тасымалдау, экскурсиялар және т.б.) қызмет көрсету үшін барлық қажетті 

жағдайларды жасайды. Туризм МТБ құрамына: туристік фирма (туроператорлар мен 

турагенттер), қонақ үйлер, туристік базалар, тамақтану және сауда кәсіпорындары, 

автокөлік кәсіпорындары, туристік жабдықтар мен мүкәммалды жалға беру пункттері, 

бақылау-құтқару қызметтері, туристік клубтар және т. б. кіреді. 

Туризм МТБ объектілерін жіктеу негізіне үш негізгі белгі қойылған: көрсетілетін 

қызмет түрлері, экономикалық элементтер, шаруашылық жүргізуші субъектілердің 

меншік түрлері. 

Көрсетілетін қызметтердің түрлері бойынша кәсіпорындардың келесі түрлері 

ерекшеленеді: 

- туристерді барлық қызмет кешенімен қамтамасыз ететін (өз Қонақ үйлері бар 

туристік фирмалар; саяхат және экскурсиялар бюросы); 

– туристерді орналастыруға арналған, яғни тұру және түнеу (қонақ үйлер, 

турбазалар және т. б.); тамақтану кәсіпорындары (мейрамханалар, барлар және т. б.););  

- Көліктік қызмет көрсету; туристерге мәдени қызмет көрсету объектілері 

(театрлар, Концерт залдары және т. б.); экскурсиялық қызмет көрсетуді қамтамасыз 

ететін кәсіпорындар 

Экономикалық элементтер бойынша материалдық-техникалық базаның 

объектілері негізгі қорлар мен айналымдық өндірістік қорларға (арзан құнды және 

тез тозатын заттар) бөлінеді. 

Меншік түрлері бойынша материалдық-техникалық базаның объектілері жеке 

меншік, басқа шаруашылық жүргізуші субъектілерден жалға алынған (мысалы, 

муниципалдық қонақ үйлердегі орындарды жалдау) және жеке тұлғалардан жалға 

алынған (пәтерлер, бөлмелер) болып бөлінеді. 

Өз құрамы, қуаты, саны және жекелеген элементтердің сапасы бойынша өңірдегі 

туризмнің материалдық-техникалық базасы туристердің қажеттіліктеріне сәйкес 

келуі тиіс. Мұндай сәйкестіксіз халыққа туристік қызмет көрсету деңгейі мен сапасы 
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күрт төмендейді,бұл өз кезегінде туристік өнімді сатудан түскен түсім көлемінің 

азаюына әкеледі. 

Туризм индустриясының жұмыс істеуі делдалдық буындардың, яғни орналастыру 

кәсіпорындары; тамақтану кәсіпорындары; көліктің іс жүзінде барлық түрлерінің 

кәсіпорындары; тұрмыстық қызмет көрсету кәсіпорындары және сервис саласы; 

туристік тауарларды өндіру және сату жөніндегі кәсіпорындар; Туризмдегі демалыс 

саласындағы кәсіпорындар және, әрине, тікелей туристік-экскурсиялық қызмет 

көрсететін кәсіпорындар сияқты шаруашылық қызмет субъектілерінің көп санының 

болуын болжайды. Қабылдаушы базаның жай-күйі туристерді тартуға ықпал ете 

алмайды, ал керісінше, қызметтердің жоғары сапасына үйренген шетелдік туристер 

туралы айтпағанда, оларды итермелейтін болады.Қазақстанда туризмнің әсері әзірше 

елеусіз: бұл мемлекеттің осы саланы дамытуға қосқан үлесіне барабар және негізінен 

нақты инвестициялардың болмауымен, дамымаған туристік инфрақұрылыммен, қонақ 

үй сервисінің төмен деңгейімен, қонақ үй орындарының жеткіліксіз санымен және 

білікті кадрлардың тапшылығымен тежеледі. Басқа проблемалардың ішінде-қолайлы 

автобустар мен өзен круиздік кемелердің тапшылығы (отандық не жоқ, не аз, ал 

импорттық компанияларға қалта бойынша емес, оның ішінде жоғары кедендік 

баждарға байланысты сатып алу). 

 

Ұсынылған әдебиеттер:  

 

1 Гостиничный и туристический бизнес: Учебник / А. Д. Чудновский. - М.: 

ЭКМОС, 2003. - 484 с. 

 

Сынақ сұрақтары: 

1. Туристік саланың қандай кәсіпорындары тікелей деп аталады және жанама 

болып табылады? 

2. Туризмнің материалдық-техникалық базасы қандай төрт элемент болып 

табылады? 

3. MTБ төрт компонентінің әрқайсысын сипаттаңыз? 

4. Бірлескен саланың рөлі? 

 

 

 

Тақырып 4 Туристерді орналастыру құралдары 

Дәріс түрі – проблемалық (пайдаланылған проблемалық сұрақтар) лекция. 

Түйін сөздер: тұру базасы, қонақ үй, қонақ үй, мотельдер, пансионаттар 

 

Дәрістің сұрақтары: 

1 Орналастырубазасы 

2 Тұрғын үй объектілерінің жіктеуі 

3 Қонақ үй, жатақхана, мотельдер, пансионаттар, баспана, демалыс үйлері, 

санаторийлер, диспансерлер, жеке пәтерлер, коттедждер, аң аулау және балық аулау 

үй-жайларының негізгі және қосымша түрлерін сипаттау 

4 Тұрғын үй объектілерінде тіршілікті қамтамасыз ету жүйесі 
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Саяхат кезінде туристерге ұсынылатын қызметтер кешенінде орталық орын әр 

турдың ажырамас бөлігі болып табылатын орналастыру болып табылады. 

Түнеуге арналған орындарды тұрақты немесе мезгіл-мезгіл беретін кез келген 

объектіні түсінетін орналастыру құралдары туристік индустрияның негізін құрайды 

(сурет - 1). 

 

 

1сурет. Туристерді орналастыру құралдарының стандартты жіктелуі  

Олардың үлесіне туристік салада жұмыс істейтін адамдардың 65% - ы және 

туризмнен түсетін барлық түсімдердің 68% - ы келеді. Орналастырудың жаңа 

құралдарын салу туристік бағыттың тартымдылығын айтарлықтай арттырады, 

туристер ағынын арттырады. Орналастыру бойынша қызмет көрсетудің жоғары 

сервисі саяхатқа қанағаттанушылық және туристердің белгілі бір елде болуын 

ұйымдастыруға жоғары баға беру сияқты туризмнің психологиялық аспектілерін 

анықтайды. 

Қолда бар орналастыру құралдарының алуан түрлерінде қонақ үй индустриясына 

ерекше орын беріледі. 

Қонақ үй индустриясы Экономикалық қызмет түрі ретінде қонақ үй қызметтерін 

ұсыну және қонақ үйлерде, кемпингтерде, мотельдерде, мектеп және студенттік 

жатақханаларда, келушілерге арналған үйлерде және т. б. қысқа мерзімді тұруды 

ұйымдастыру кіреді. 

Суретте көрсетілгендей, орналастыру құралдары екі ірі блоктарға бөлінеді: 

ұжымдық және жеке. 

Қонақ үйлер келесі белгілерге ие: 

- саны белгілі бір минимумнан асатын нөмірлерден тұрады, бірыңғай басшылығы 

бар; 

- береді түрлі қонақ үй қызметтері, олардың тізбесі мұнымен шектелмейді, 

күнделікті толтыру үшін төсек орынды, жинаумен нөмірі мен жуынатын бөлме мен 

дәретхана; 
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- көрсетілетін қызметтерге, қолда бар жабдықтар мен елдің стандарттарына 

сәйкес сыныптар мен санаттарға топтастырылған; 

- мамандандырылған мекемелер санатына кірмейді. 

"Қонақ үй" ұғымымен қатар кең номенклатураны және жоғары сапалы қызмет 

көрсететін қонақ үй кәсіпорнын айқындайтын "қонақ үй" термині жиі қолданылады, 

талғамды жайлылық пен қонақжайлылық атмосферасын жасайды. 

Қонақ үйдің классификациясы (жіктемесі) дегеніміз – бұл белгілі бір қонақ 

үйлері мен нөмерлерінің қызмет көрсету критерийлері немесе стандарттары бойынша 

сай келінуінің анықтамасын айтамыз. Қонақ үйлерді классификациялау оның 

ауқымдылығы мен туризм және саяхаттаудың кезекті көп түрлігінің келісімділігімен 

туристерді орналастырумен айналысатын мамандардың үйлесімді іс-әрекетіне қарай 

саяхаттың әртүрлі мақсатына адамдардың материалдық сипатына, ұлттық құрамына 

географиялық жағдайына және табиғат ерекшелігіне байланысты. 

Қонақ үй классификациясы әр елде әртүрлі категорияларға бөлініп 30-ға жуық 

атауға ие. Біртекті классификацияға келуге көптеген себептер мүмкіндік 

бермейді.Оларға мемлекеттердің тарихы – мәдени даму деңгейі, туристік қызмет 

көрсетудегі ұлттық дәстүрлер ерекшелігі және сапалы қызмет көрсетудегі бағалауы 

және сипаты әсер етеді. Кез келген елде қонақ үй классификациясы өзіне сай 

разрадтары болады. Ол тиісінше стандарттардың сапалық параметрлері болып 

табылады. 

Қонақ үйлер жұлдызды, тәж (короналық), разрядты жүйе болып бөлінеді. 

Қонақ үйдің разрядтылығы оның имеджіне, престижіне және қонақ үйдің қызмет 

ету жүйесіне байланысты болады. 

Әлемде қонақ үйдің бірыңғай жіктемесін енгізу сол елде қалыптасқан ұлттық 

дәстүрлеріне, мемлекеттің тарихи – мәдени ерекшеліктеріне, сапа критерийлеріне 

және тағы басқа факторларға байланысты. 

ДТҰ Туристерді орналастыратын орындардың стандартты классификациясы 

 

Категория- 

лары 

Разрядтары Группалары 

1. 

Туристерді 

ұжымдық 

түрде 

орналастыру 

орындары 

1.1 Қонақ үйлерде 

және оның 

салаларында 

туристерді 

орналастыру 

1. Қонақ үйлер 

1,1.2 Оған ұқсас қонақ үй салалары 

1.2. Маманданды- 

рылған 

1.2.1. Емдеу орындары 

1.2.2. Демалу және жұмыс лагерлері 

1.2.3. Қоғамдық қолданылатын 

транспорт түрі 

1.2.4. Конгресс-орталықтар 

1.3. Басқа да 

ұжымдық 

орындар 

1.3.1. Демалу үшін арналған 

орындар 

1.3.2.Кемпинг үшін алаңдар 

1.3.3. Басқа да ұжымдық алаңдар 
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2.Жеке 

түрде 

туристерді 

орналастыру  

орындары 

2.1. Индивидуалды 

орналастыру 

құралдары 

2.1.1. Жеке меншік тұрғын 

орындары 

2.1.2.Жалға берілген бөлмелер 

2.1.3. Жеке меншігі бар тұлғалардан 

немесе 

агентіктерден жалға алынған 

бөлмелер 

2.1.4.Туыстардан немесе 

таныстардан тегін 

алынған бөлмелер 

 

Атаулы кестедегі берілген мемлекеттердің ішінде Ұлыбританиядағы орналастыру 

құралдарын категориялау жүйесі аса үлкен қызығушылық тудырады. Бұл мәселе 

бойынша бірнеше ұйымдар айналысады. Олардың бірі болып Ұлыбританияның 

Автомобильдік Ассоциациясы (АА) табылады. Орналастыру құралдарын 

категориялаудің АА жүйесінде барлы қонақ үйлер екіге бөлінеді: 

– жеке меншік иеліктегі қонақүйлер 

– жеке меншік қонақ үйлер немесе қонақжай баспаналар, фермерлік үйлер, шағын 

көше бойындағы қонақүйлер. 

– АА жүйесіндегі қонақ үйлерге 1-5 категориядағы жұлдыздар беріледі. Бұл 

жерде, айта кететін жағдай, негізі өлшеуші немее анықтаушы ретінде қонақ үйдің 

көлемі емес, ондағы қызмет көрсетулердің саны мен сапасы табылады.  

Толық орналастыру орындары туралы «Қонақ үй шаруашылығы» пән шеңберінде 

қарастырылады. 

 

Ұсынылған әдебиеттер:  

1. Мазбаев О.Б., Омаров Қ.М. Қонақ үй шаруашылығы. - Алматы: Абай атындағы 

ҚазҰПУ, 2009. – 99 б.  

2. Чудновский А.Д. Международное гостиничное хозяйство. Уч.– М.: Ассоциация 

авторов и издателей «ТАНДЕМ». Изд-во ЭКМОС, 2011. - 115 с. 

3. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания. М.: 

ПрофОбрИздат, 2011. – 187 с. 

 

Сынақ сұрақтары: 

1. Орналастыру үйлердің негізгі және қосымша түрлерін сипаттау: қонақ үйлер, 

жатақханалар, қонақ үйлер, мотельдер, пансионаттар, кемпингтер, баспаналар, 

демалыс үйлері, санаторийлер, диспансерлер, жеке пәтерлер, коттедждер, қонақ үйлер, 

аң аулау және балық аулау үйлері. 

2. ЮНВТО ұсынған орналастыру объектілерін қалай классификациялады? 

3. Ұжымдық орналастыру объектілері мен жеке объектілер арасындағы 

айырмашылық қандай? 

4. Қанша жіктеу тәсілдері бар? Жіктеудің негізгі мақсаттары қандай? 

5. Сіз жіктеу және сертификаттау рәсімінің қандай кезеңдерін білесіз? 

6. Сіз білетін тұру құралдарының тіршілікті қамтамасыз ету жүйесі қандай? 

 

Тақырып 5. Тамақтандыру базасы 
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Дәріс түрі – проблемалық (пайдаланылған проблемалық сұрақтар) лекция. 

Түйін сөздер: пансионат, тамақтану базасы, мейрамханалар, гастрономиялық 

институттар  

Дәрістің сұрақтары: 

1 Тамақтандыру базасының құрылымы және тамақтандыру кәсіпорындарының 

жұмыс істеу принциптері. 

2 Гастрономиялық мекемелер (мейрамханалар, барлар, кафелер, асханалар, 

тағамдар, буфеттер, ас үйлері және т.б.). 

3 Сауда мекемелері (дүкендер, шкафтар, сауда шатырлары, дүңгіршектер, 

орындықтар және т.б.). 

4 Мейрамханалар, кафелер және туристік тамақ өнімдерінің басқа да 

кәсіпорындары 

5 Пісіруді ұйымдастыру, сапа талаптары. Қызмет көрсету пункттерін өңдеу және 

сақтау. 

6 Туристік орталықта тамақтану. 

 

Тамақтандыру орындарының салынуына бірден бір мысал ол қызмет көрсету 

орталықтарының және де демалыс орындарының өсуі болып табылады. Солардың 

ішінде  тез тамақтандыру, мейрамханалар, кафе, барлар жақсы дамып келеді. Сонымен 

қатар, олардың саны ғана артып жатқан жоқ, сонымен бірге олардың қызмет көрсету 

сапасы жақсарып және тағамдар ассортиментінің саны да артып отыр.  

Қазіргі замандағы адамдар үшін  ең басты міндет қарынды тойдыру емес, олар 

қазір қызмет көрсетудің сапасына, сонымен қатар, тағамдардың дәміне, 

дайындалуына, және де ішкі жиһаздарына, сәндік бұйымдарына аса мән беретіндігін 

Рестораторларға мәлім болды. 

Тамақтану - кез келген адамның табиғи қажеттілігі. 

Мейрамханалар, барлар, кофе дүкендер, қонақ үйлердегі кафелер ең алдымен, 

қонақ үйге келіп тоқталған туристердің тамақтануына арналған.  Туризмдегі 

тамақтандыру туристердің әдеттегі және маңызды қажеттіліктерін қанағаттырып қана 

қоймай, сонымен қатар, жергілікті жердің мәдениетін тануды және ойын сауықтың 

білімнің кулинарияның маңызды элементі болып табылғандықтан, аса мән беріп 

мұқият қарастырған, сонда ғана туристердің көңілінен шыға алады.  

Тамақтандыру жүйесі бастапқыда тұтынушылардың қажеттіліктерін 

қанағаттандыру үшін құрылған , сондай-ақ осы елдің немесе басқа елдің 

экономикалық даму дәрежесін көрсетеді.  Өз кезегінде, елдің экономикалық даму 

дәрежесінің дамығанын  халықтың табысының, сол табысының қызмет көрсету 

орындарына жұмсауының соның ішінде қоғамдық тамақтандыру орындарына 

жұмсауына байланысты көре аламыз.   

Тұтынушылардың талғамдарын зерттеу үшін, олардың максималды түрде 

қажеттіліктерін толық қанағаттандыруынан байқаймыз, оларға баспасөздердегі 

көптеген басылымдар мен ғылыми зерттеу тақырыптары ықпал етеді. Сарапшыларға 

топтық, ұлттық, этникалық және жекелік адамдардың талғамын анықтауға азық-

түліктің бір түріне қызыққан немесе басқа түріне қызыққанынан анықтауға болды.  

Ұлттық, мемлекеттік, сондай-ақ, қоғамдық тамақтандыруға маманданған 

ұйымдарға дағдыланып, қалған тұтынушылар үшін арнайы тамақтандыру орындары 
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құрылған,  мысалы, шағын тамақтану орындары, тұжырымдамалық мейрамханалар, 

кафелер мен жастарға арналған барлар, дәмханалар мен асханалар. Осы арқылы 

тұтынушылардың қажеттіліктерін белгілі бір нарықтың сегментіне бағыттайды, және 

де  клиенттерінің әлеуметтік-экономикалық сипаттамаларын ескереді. Осы барлық 

кәсіпорындар, олар өз қызметтерін нақты талаптар барысында тағайындап, олардың 

әрқайсысы бизнестің нақты түрінде , белгілі бір жүйеде ұйымдастырылған жағдайда 

ғана жұмыс істей алады.   

Мейрамхана, бар, кафе, асхана, буфет бар, сондай-ақ олардың  әр түрлі түрлері 

мен класстарына байланысты тамақтандыру орындары қазіргі стандарт бойынша  

жіктелген.  

Қоғамдық тамақтану кәсіпорынының типін онда көрсетілетін қызметтердің 

сапасына қарап, тағамдардың ассортиментіне сонымен бірге онда аспаздық  

тұтынушылар номенклатурасына байланысты анықталады.  

Осыларды ескере отырып келесідей факторларды анықтаймыз:  

-азық-түлік ассортименті мен оның әртүрлігі, және де оның дайындалу 

қиындығына байланысты; 

-техникалық жабдықтар (материалдық-техникалық базасы, инженерлік 

жабдықтар мен жабдықтар, үй-жайларды бөлігі, сәулеттік шешімі және т.б.); 

-қызмет әдістері;-қызметкерлер біліктілігі; 

-қызмет көрсету сапасы (жайлылық, байланыс этикасы мен эстетикасы, және 

т.б.); 

-тұтынушыларға ұсынылатын қызметтердің ауқымы. 

Тамақтану орындарының классы  -ұсынылатын қызметтердің сапасына, деңгейіне 

және қызмет көрсету шарттарын сипаттайтын белгілі бір ерекшеліктеріне қарай  

анықтайды.   

Тамақтану орындарының  түрі мен класына байланысты келесідей қызметтер 

ұсынылады: тамақтану; аспаздық өнімдер мен кондитерлік өнімдер өндірісі; 

тұтыну және қызмет ұйымдастыру; аспаздық өнімдерді жүзеге асыру; көңілді 

уақыт өткізу; ақпарат және кеңес беру;  тағы басқа.  

Тамақтандыруды ұйымдастыру, оны жүзеге асыру үшін жағдай жасау, бизнес 

және қызмет көрсету түрі мен класына сәйкес аспаздық өнімдер мен қызметтерді 

өндіру бойынша мейрамхана қызметтері мыналарға бөлінеді: бар; кафе дүкені; асхана; 

гипермаркеттер. 

Мейрамхана – дайындалуы күрделі тағамдардың кең ассортиментін тарататын 

қоғамдық тамақтандырудың жалпыға қолайлы кәсіпорны. Олардың интерьері, 

дастархан жаюы, жабдықталуы жоғары дәрежелі, тұтынушылардың демалуын 

ұйымдастырумен бірге қызмет көрсету деңгейі жоғары. Мейрамханалар съезд, 

конференциялар, ресми кештер, қабылдаулар, жанұялық мерекелер, тойлар, 

тақырыптық кештер, т.б. өткізуді ұйымдастырады.  
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2 сурет. Мейрамхана дизайны 

 

Бар тұтынушыларға арнайы барлы үлдірік алдында, сондай-ақ үстелде қызмет 

көрсетуге есептелген. Сусындар мен басытқылар жіберіледі. Сүт барлары, сыра 

барлары, т.б. ұйымдастырылады. Сүт бары сүтті және кілегейлі коктейльдер, 

балмұздақ, сүзбеден жасалған бұйымдар, т.б. жасап сатумен мамандандырылады. 

Одан басқа, кондитерлік бұйымдар, шырындар, минералды және шырынды сулар 

таратылады. Тұтынушыларға бармен қызмет көрсетеді, есептесу де солармен 

жүргізіледі. Сыра бары сыраны бөліп құйып және маркалысын (2-3 түрін) бөтелкемен 

сату да мамандандырылған. Сыраны бөліп құю кезінде, әдетте, арнайы үлдірікті және 

мөлшерлегіш кранды пайдаланып, тұтынушыларға жібереді, кранға сыра тұрақты 

немесе ауысымды сыйымдылықтардан жіберіледі. Сыраға дайындалуы оңай әртүрлі 

басытқылар жіберіледі. Алкогольді сусындар сатуға болмайды. Даяшылармен қызмет 

көрсету кезінде өздері жазып берген шот бойынша, өзіне-өзі қызмет көрсету кезінде 

буфетші немесе таратугшы арқылы есептеседі.  

Кафе – өнімдер ассортиментінің шектеулі болуымен ерекшеленетін 

мейрамханалардың бір түрі. Үптелуіне және тұтынушыларға қызмет көрсетілетін 

қосымша қызмет деңгейіне байланысты кафе жоғары, І, ІІ категориялы болып 

бөлінеді, онда таратылатын бұйымдарға сәйкес бағалау  нормалары орнатылады.  

Жоғары категориялы кафеде тұтынушыларға даяшы қызмет көрсетеді.  

І және ІІ категориялы кафеде өзіне-өзі қызмет көрсету қолданылады. Даяшы 

әкеліп берген шот бойынша есептесу, ал өзіне-өзі қызмет көрсетуде касса арқылы 

есептесу жүргізіледі. Кафелердің көбісі жартылай өнімдермен және дайын 

бұйымдармен жабдықталады. Ірі кафелер шикізатпен жұмыс істейді.  

Дәмхана – көпшілік сұранысындағы тағамдардың шектеулі ассортиментімен 

тұтынушыларға тез қызмет етуге арналған кәсіпорын. Дәмханалар таратылатын 

бұйымдардың негізгі ассортиментіне байланысты мамандандырылады. Дәмханаларға 

қауапханалар, котлетханалар, бутербродханалар, самсаханалар, бәлішханалар, 

құймақханалар, тұшпараханалар жатады. Кейбір аймақтарда ұлттық аспаздығының 

ерекшелігіне байланысты лағманханалар, хинкальханалар, т.б. ұйымдастырылады.  

Дәмханалар ассортиментін салқын және ыстық тағамдар, көпшілік сұранысының 

және оңай дайындалатын басытқылар (сосискалар, сарделькалар, т.б.), ыстық және 

салқын сусындар кіреді.І категорияға жататын дәмханаларда (қауапханаларды, 

самсаханаларда) даяшылар, ал қалғандарында өзіне-өзі қызмет көрсетеді. 
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Буфеттер оңай дайындалатын дайын тағамдар мен сусындардың шектеулі 

ассортиментімен тұтынушыларға тез қызмет көрсетуге және сатып алынатын 

тауарлардың кең ассортиментін (нан-бөлке және кондитерлік бұйымдар, сүт-

қышқылды өнімдер, т.б.) сатуға арналған. Қонақүйде, ойын-сауық орындарында, 

спорттық ғимараттарда, вокзалдарда, кемежайларда орналасқан буфеттер І немесе ІІ 

категорияға жатады. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарының бөлмелерінде 

орналасқан буфеттердің категориясы сол кәсіпорынның категориясына сәйкес болады. 

ІІІ категориялы буфеттер өндірістік және көліктік мекемелерде, құрылыстарда, 

мекемелерде, оқу орындарында орналасады.  

Туристерге  қызмет көрсету режімі бойынша  кәсіпорындардың  көрсететін 

қызмет: 

- Таңғы ас; 

-Жартылай пансион - (екі мезгілтамақтандыру) таңғы және түскі немесе кешкі ас 

беруі мүмкін; 

- Толық пансион - үш мезгіл. Қымбат қызмет көрсету мүмкіндігі , тіпті кез-келген 

уақытта, кез келген мөлшерде , барлық күн мен түн (алкогольді қоса) , азық-түлік және 

сусындар берілуі мүмкін; 

- Арнайы тамақтандыру; 

- Балалар мен басқалар үшін тағамдар. 

Сондай-ақ, тығыздығы мен градациясын (саны) анықтау және жиі азық-түлік 

және қызмет көрсету калориялық түрлерін қамтамасыз етеді. Осылайша, таңғы 

сорттарын саны елдің салт-дәстүрлері немесе аймақ бару (Еуропа, Continental, 

ағылшын, американ, Бермуд) байланысты.  

Қандай маңызды қызметі Пікірлер (буфет, үстел d'Hote және мәзір) заттай ма. 

Қонақ саны тағамдар ұсынады, мини-барлар, мен қызмет көрсету жабдықтау залында 

(шақыруы сұрау) және қоғамдық тамақтандыру жүзеге асырылуы мүмкін.  

Азық-түлік туристер ассортименті бұл қызмет өтініші бойынша қоғамдық 

тамақтандыру, таңдау күрделі азық-түлік, азық-түлік бөлінеді. Салтанатты актілері, 

қабылдаулар, мерейтойлар, банкеттер және т.б. қызмет көрсету, соның ішінде. 

Тез қызмет көрсететін мейрамханаларды осы принцип бойынша орналастыру 

қажет: олардың қозғалыс радиусы жоғары болады. Жоғары эффективті жағдай егер де 

мейрамхана кіреберісіне жақын жерде адамдар ағынының максималды тығыздығы 

байқалу керек.Қосымша фактор  тез  қызмет көрсететін мейрамхананың үлкен ауданда 

қызмет көрсетуіне брендтің де әсері бар. Яғни мейрамхана танымалдығы қандай 

жағдай болмасын келушілер санын өсіреді.Мысалы:Assorti 

 

   
 

4 сурет.  Тез қызмет көрсететін  тамақтандыру орындары 
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Сынақ сұрақтары: 

1. Тамақтандыру базасының компоненттері қандай? 

2. Тамақ өнімдерімен қамтамасыз етілген компаниялар? 

3. Тамақтандыру кәсіпорындарын не деп атауға болады? Олардың басты 

отлиматы? 

4. Сауда кәсіпорындары дегеніміз не? 

5. Сіз туристік орталықтарда тамақ өнімдерінің қандай түрлерін айта аласыз? 

 

Тақырып 6. Көлік және байланыс құралдары 

 

Дәріс түрі - проблемалық (пайдаланылған проблемалық сұрақтар) лекция. 

Түйін сөздер: туристік коммуникация, көліктік-коммуникациялық база, туристік 

көлік 

Дәрістің сұрақтары: 

1. Туризмдегі коммуникацияның рөлі. 

2. Туризмді дамыту үшін дамыған көліктік-коммуникациялық базаның 

маңыздылығы экономиканың жоғары табысты секторы. 

3. Көлік және байланыс құралдары (жолдар мен байланыс жолдары). 

4. Туристерге арналған арнайы көліктің түрлері 

5 Туристік көліктерге қойылатын талаптар. 

 

Көліктің дамуы туризмнің дамуын қамтамасыз етті, әлемнің бұрын белгісіз 

салаларына қол жеткізу пайда болды, жылдам және әрі қарай жылжу мүмкін болды. 

Уокер Д. туризмді дамытудың 5 кезеңін бөліп отыр, олардың 4-і жаңа көлік 

құралдарының пайда болуымен байланысты (индустриялық кезең, темір жол ғасыры, 

автомобиль ғасыры, реактивті әуе лайнерлер ғасыры, теңіз лайнерлеріндегі круиздер 

ғасыры). Осылайша, туризмнің даму тарихы көліктің дамуымен тығыз байланысты. 

Көлік прогрестің қуатты қозғалтқышы бола отырып, туризмнің қозғалтқышы болды. 

Қазіргі заманғы туристер бірнеше онжылдықтар бұрын кездесетін жер шарымен 

жүріп-тұруға арналған шектеулерді бастан кешпейді: Америка тұрғындары Еуропаға 

және Азияға, ал Азия тұрғындары - Америкаға және Еуропаға оңай жөнелтіледі. 

Жаһандану жүк және жолаушылар тасымалдарының көлемі мен моделін өзгертті 

және халықаралық және ұлттық көлік жүйелеріне қойылатын талаптарды арттырды. 

Ірі компаниялар бүкіл ғаламшарды өз қызметінің аймағы ретінде қарастырады, яғни 

олардың қызметкерлері мен өкілдері әлемдік кеңістікте жиі және жылдам қозғалуға 
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мәжбүр. Күнделікті іскерлік сапарлар мен саяхаттар күнделікті өмірдің нормасына 

айналатын адамдар саны тез өседі. Бизнес-туризм туризмнің ең тиімді түрлерінің бірі 

бола отырып, жыл сайынғы өсімді көрсетеді. М. Б. Биржақовтың пікірінше, 

Тасымалдау құралдары туристер мен саяхатшыларды және олардың жолжүгін бір 

орыннан екінші орынға тасымалдау үшін ғана емес, сонымен қатар ойын-сауық, спорт 

құралы, мұражай коллекцияларының заты, үлгілеу, сауда заты болуы мүмкін. 

Тасымалдау туристік бизнестің мәнін құрауы немесе маңызды құрамдас болуы 

мүмкін. Турпакет құрылымындағы көлік шығындары әр түрлі мәліметтер бойынша 30-

70% - ға бағаланады. Пайдаланылатын көлік құралдарының түрі бойынша 

ерекшеленетін мамандандырылған туризм түрлері пайда болды: автобус турлары, 

теңіз және өзен круиздері, автопутешествие, темір жол турлары, ғарыш туризмі және 

т. б. 

Ғарыш саяхаты жақын арада адамдардың көпшілігіне қол жетімді болмайтынына 

қарамастан, қазір ғарыштық туризммен байланысты көптеген іс-шаралар (мысалы, 

дайындық, сынау) жерде қолжетімді. Уақытша және монетарлық көлікке арналған 

шығыстар әрбір нақты турда көліктік құрамдауыштың мәнін анықтайды. Осыған 

байланысты көлік құралдары тек қозғалыс құралы ғана емес, орналастыру құралы, 

тамақтану және демалыс орны болатын көлік турының анықтамасын тұжырымдауға 

болады. Көліктік тур-бұл ұйымдастырылған сапар, онда көлік құралдарында болу 

сапар уақытының 50% - дан астамын құрайды. Көлік турларының болуы көліктің 

туристік қызметтердің дамуына әсер ететінін растайды. ЮНВТО-ның Бас хатшысы 

Талеб Рифаи-дың айтуынша, туризм секторы ұлттық саясаттың қолдауын пайдалануы 

қажет, секторды дамытуға кедергі келтіретін кедергілерді, әсіресе виза алудың күрделі 

рәсімдерін, тікелей салық салу мен көлік қатынасы саласындағы шектеулерді 

ұлғайтуға бағытталған жұмыс жүргізілуі тиіс.Туризм жаһандық ІЖӨ-ге 5% - ды 

тікелей енгізеді және 12 жұмыспен қамтылғандардың 1-і жұмыс істейді, алайда әлі де 

шешім қабылдайтын тұлғалар деңгейінде бағаланбаған болып қала береді. Бұл жұмыс 

орындарын құрудағы туризмнің мүмкіндіктері туралы жеткіліксіз хабардар болу, 

экономикалық өсу мен дамуды ынталандыру нәтижесі ретінде саяси көшбасшылар бұл 

ресурстарды экономикалық және әлеуметтік шақырулар жағдайында пайдалану 

мүмкіндігін жоққа шығарады. Сонымен қатар, туризмнің жаһандық экономикадағы 

рөлі саланың тұрақты даму саласындағы жауапкершілігін айқындайды. ЮНВТО 

орнықтылықтың 3 мақсатын бөледі: қоршаған ортаны қорғау, әлеуметтік әділеттілік 

және экономикалық өркендеу. 

Туризм салааралық Индустрия бола отырып, экономиканың басқа да көптеген 

секторларының дамуына байланысты. Бірақ туризмнің дамуына көлік ерекше әсер 

етеді және ол өсіп келеді. Көлік ірі салааралық кешен ретінде туризмге ұқсас белгілері 

бар және аралас салаларды тиімді басқару кезінде ғана табысты дами алады. 

Туризмнің көліктік инфрақұрылымы Туристік және көлік салаларын қамтиды және 

оларға да әсер ете отырып, екеуінің де үлкен тоғыспалы әсерін сезінеді. 

ТМД-да көлік тораптары негізінен көлік құралдарының, жүктер мен 

жолаушылардың шоғырлануы тұрғысынан ғана қарастырылады. Бірақ темір жол 

вокзалдары-бұл көлік инфрақұрылымының стратегиялық объектілері ғана емес, сәулет 

ескерткіштері де. Бірақ олардың табысты жұмысына бірқатар проблемалар кедергі 

келтіреді: жолаушыларға сервистің тиісті деңгейі қамтамасыз етілмеген, сервис-

орталықтар тек ішінара саяхатшыларға қосымша қызметтер көрсету, билеттерге кезек 
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беру, сапасыз тамақтану, алаяқтық, нашар санитарлық жағдайлар, қауіпсіздіктің төмен 

деңгейі, тұрақ проблемалары, ақпараттық қамтамасыз етудің жеткіліксіздігі және 

транзиттік жолаушылардың қысқа мерзімді демалысы үшін шектеулі мүмкіндіктер 

мәселесін шешті. Сонымен қатар, вокзал кешендері аз 

Вокзал кешендерін орталықтандырылған басқару вокзал кешендерін жеке 

құрылымдарға бөлудің бастапқы кезеңінде ғана тиімді болуы мүмкін. Алайда, одан әрі 

дамыту жеке инвестицияларды, ірі жалға алушыларды, сервистік компанияларды 

тарта отырып, жеке коммерциялық құрылымдарды бірлесіп басқаруға негізделуі тиіс. 

Басқарма стратегиялық мақсаттар операциялық көрсеткіштермен байланысқан тұйық 

принцип бойынша құрылуы тиіс. Өткен жылы стратегиялық мақсаттарға ғана көңіл 

бөлінді, нарықтық экономика жағдайында мұндай тәсіл оңай емес. Мысалы, 

Еуропалық темір жол станциялары - бұл дамыған сервистік, ойын-сауық сауда 

инфрақұрылымы бар заманауи қалалық кешендер. Мұнда қалалық мерекелер 

өткізіледі, көрмелер мен концерттер ұйымдастырылады. Мұнда туристерге әртүрлі 

бағыттар, карталар, жолсілтемелер ұсынылады.Вокзал қызметкерлері кассирлерден 

үй-жайды тазалаушыларға дейін кем дегенде екі шетел тілінде сөйлейді. Мұндай 

орталықтар шет елдердегі теміржол компанияларымен де, муниципалдық биліктермен 

бірлесіп де басқарылуда. Вокзалдар қала мен елдің өзіндік визит карточкасы болып 

табылады. Қонақжай қабылдау, сапалы қызмет көрсету, вокзалдағы жайлы жағдай 

туризмнің көліктік инфрақұрылымының ажырамас бөлігі болып табылады. Сонымен 

қатар вокзал қуаттары мен алаңдарын, қызметкерлер құрамын және жолаушылар 

ағындарын тиімді басқару басқарушы компанияның да, қала мен темір жолға да елеулі 

материалдық пайда әкелуі мүмкін. Вокзалдар қазірдің өзінде әуежайлардың 

тәжірибесін пайдалана алады. Осылайша, әуежайлар мен теміржол вокзалдары 

туризмнің көліктік инфрақұрылымының аса маңызды элементтері бола алады. 

КСРО-дағы туризмнің бірыңғай көлік жүйесі шеңберінде 1991 жылғы жағдай 

бойынша автомобиль тасымалдары жаппай болды және тасымалдаудың жалпы 

көлемінің шамамен 52% - ын құрады. Уақыт өте келе авиацияның қарқынды дамуы 

мен көлік саяхаттарындағы авиациялық ұшулардың үлес салмағының өсуіне 

байланысты автомобиль тасымалдарының үлесі қысқарды.  

КСРО-да монополиялық халықаралық тасымалдаушылар "Совтрансавто", 

"Интурист", "Спутник", "Интурбюро"фирмалары болды. Қазіргі уақытта тек Мәскеуде 

ғана халықаралық автобус туризміне мамандандырылған 30 – дан астам 

тасымалдаушы-фирма жұмыс істейді: "Интуртранс", "Туртранс – вояж", "DSBW 

tours", "Inters" және т.б. ең танымал бағыттар: Мәскеу – Минск – Варшава – Берлин – 

Париж – Мәскеу, Калининград – Берлин – Калининград, Мәскеу – Түрік – Мәскеу, 

Мәскеу –Хельсинки-Мәскеу және т. б. Қазіргі уақытта автобус турларын ұйымдастыру 

кезіндегі негізгі проблемалар сапасы жақсы автобустардың жетіспеушілігі болып 

табылады, негізінен, бұл шетелдік ескі автобустар, көлік кептелістері, қала ішіндегі 

аумақтарда және одан тыс жерлерде тұрақ орындарының ұйымдастырылмауы, жол 

бойындағы шаруашылықтың, оның ішінде санитарлық аялдамалардың, тамақтану 

пункттерінің дамымауы, жол жамылғысының төмен сапасы. Дегенмен, туристік 

автобус маршруттары дамып келеді. ТМД-да туристерді автобустармен тұрақты емес 

тасымалдауды ұйымдастыру бойынша үлкен тәжірибе жинақталған, КСРО кезінде 

тұрақты бағыттар бойынша тасымалдау негізінен шекара маңы аймақтарында жүзеге 

асырылды. Бүгінгі таңда мамандар тұрақты туристік автобус маршруттарының 
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белсенді даму үрдісін атап өтеді, бұл туристік компаниялардың шетелдік 

серіктестермен тығыз ынтымақтастыққа ұмтылуымен, белгілі маршруттарды 

танымалдауымен және т. б. түсіндіріледі. 
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Сынақ сұрақтары: 

1. Байланыс және көлік базасының құрамы? 

2. Туризмдегі коммуникациялардың рөлі? 

3. Көлік құралдарының жіктелуі мен санаттары? 

4. Қазақстан Республикасында көлік жүйесін дамыту үшін қандай стратегия 

қабылданды? 

5. Қазақстан Республикасының аумағы арқылы қандай халықаралық көлік 

дәліздері өтеді? 

6. Туристерге арналған қандай көлік түрлерін білесіз? 

7. Туристік көліктерге қойылатын талаптар қандай? 

 

 

Тақырып 7. Көліктің негізгі түрлері және туристік көліктің даму 

проблемалары 

 

Дәріс түрі - проблемалық (пайдаланылған проблемалық сұрақтар) лекция. 

Түйін сөздер: көлік түрлері, автобус, әуе тасымалы, туристік көліктің техникалық 

базасы 

Дәрістің сұрақтары: 

1. Көлік түрлері: темір жол, автобус, автокөлік. Теңіз көлігі (круиздер). Әуе 

қозғалысы. 

2 Станциялар мен әуежайлар. Жол, әуе қозғалысын реттеу. 

3 Көлік және коммуникацияның техникалық базасы (депо, базалар, парктер, 

қызмет көрсету станциялары, жанармай бекеттері және т.б.) 

 

Көлік-кез келген елдің экономикасының материалдық базасының маңызды 

құрамдас бөліктерінің бірі. Ежелгі уақыттан бері көлік прогрестің қозғалтқышы 

болды. Адам адамдар мен жүктерді тасымалдау үшін қолда бар құралдарды 

пайдаланды. Дөңгелектің ойлап табумен, ал бірнеше кейінірек және 

қозғалтқыштардың әр түрлі типтері адам тиісінше қозғалу құралдарын: арбаларды, 

кареттерді, пароходтарды, паровоздарды, ұшақтарды және т. б. дамыта бастады. 

Қазіргі уақытта көлік дамушы және жоғары дамыған экономикалық және 

әлеуметтік базасы бар мемлекет экономикасының ең маңызды компоненттерінің бірі 

болып табылады. Көлік экономиканың қалыпты жұмыс істеуін, қоғамдық өндірістің 

тиімділігін арттыруды қамтамасыз етеді, экономиканың әртүрлі салалары 
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кәсіпорындарының шикізат көздеріне және өнімді тұтыну аудандарына неғұрлым 

орынды жақындауын, өндірістің мамандануы мен кооперациясын ескере отырып, ел 

аумағы бойынша өндірістік күштерді ұтымды орналастыру үшін жағдай жасайды, 

сауда, ауыл шаруашылығы және басқалар сияқты салаларды дамытуға мүмкіндік 

береді. Көлік туризмді дамытудың жетекші факторы болып табылады 

Әлеуметтік проблемаларды шешуде, халықтың іскерлік, мәдени және туристік 

сапарларын қамтамасыз етуде, ел ішінде және шетелде мәдени алмасуды дамытуда 

көліктің рөлі зор. 

Көлік түрлі елдер арасындағы өзара тиімді алмасуды жүзеге асыруға ықпал ете 

отырып, Халықаралық экономикалық қатынастардың дамуын қамтамасыз етеді 

Тарихи тұрғыдан әртүрлі мемлекеттердің көлік жүйелерінің қалыптасуына 

олардың географиялық орналасуы, табиғи әлеуеті, климаттық және ландшафтық 

сипаттамалары әсер етті. Бұл нақты өңір мен мемлекет жағдайында неғұрлым ұтымды 

пайдаланылатын көліктік-гехникалық базалардың қалыптасуына алып келді 

Мысалы, темір жол көлігінің құрылымын басым жазықтары бар өңірлерде, ал 

өзенді - Австрия, Германия, Ресей, Финляндия және Канадада сияқты өзендер мен 

көлдер жүйесі болған жағдайда дамыту тиімді 

Теңіз бен мұхиттар ежелгі уақыттан бері адамдардың қозғалуына қолайлы және 

қол жетімді жолдар ретінде жақын және алыс саяхаттарға, ал өзендер, каналдар мен 

көлдер –туризмге ықпал етті 

Алғаш рет ағылшын пасторы Томас Кук, қазіргі туристік қозғалыс тарихы кейінге 

қалдырылған, Ливерпульден Лондонға темір жол саяхатын ұйымдастырды. Содан 

кейін 1843 жылы ол Темза бойынша қайық экскурсиясын ұйымдастырды. Осы 

уақытта американдық континентте "Америкен Экспресс" компаниясы "Миссисипи" 

аты аңызға айналған дөңгелекті пароходында Миссисипи бойынша тұрақты 

экскурсиялар ашты. Ұқсас круиздер Нил, Рейн, Дунай бойынша жасалды 

Инфрақұрылымның құрамдас бөлігі ретінде көлікті дамытуға әлемнің барлық 

дерлік елдерінің үкіметтеріне үнемі үлкен көңіл бөледі 

Ресейде қуатты көлік жүйесі құрылды. Көліктің барлық түрлерінің қатынас 

желісінің ұзындығы бүгінгі таңда шамамен 5 млн шақырымды құрайды. 

Туризмнің дамуымен байланысты көлік жолдары үнемі кеңейтілетін болады, 

өйткені саяхатқа сұраныстың артуы көлік инфрақұрылымының дамуына оң әсер етеді. 

Көлік, өз кезегінде, саяхат географиясын кеңейтуге мүмкіндік береді. Екі жаққа 

пайдалы және тиімді өзара байланыс бар.  

Көлік қызметтері-Туризмдегі қызметтердің негізгі түрлерінің бірі. Оларға тур 

бағасының құрылымындағы негізгі үлес тиесілі. Ұзақтығы, қашықтығына байланысты 

бұл үлес (көп жағдайда) 20-дан 60-қа дейін ауытқиды % 

Әртүрлі көлік түрлерін туристік ұйымдар саяхат кезінде туристерді тасымалдау 

үшін пайдаланады 

Көлік қызметтерінің жалпы құрылымындағы негізгі үлес авиациялық көлікке 

жатады. Әсіресе алыс қашықтыққа саяхаттайтын туристердің ең көп саны авиация 

қызметтерін пайдаланады. Бұл жағдайда, ұшақ жеке тұлғалар көлігі деп атауға 

болады. Курортты, іскерлік, ойын-сауық, танымдық мақсаттармен саяхаттайтын 

туристердің неғұрлым жаппай ағындарын жеке туристер құрайды. Және олар көбінесе 

авиациялық көлікті пайдаланады 
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Автомобиль көлігін жалпыға бірдей қолданылатын көлік деп атауға толық 

құқылы, өйткені ол барлық жерде пайдаланылады: трансферлер мен экскурсиялардан, 

автобустармен айнала ішіндегі тасымалдардан бастап демалуда Жеке пайдалану үшін 

туристердің шағын литражды автомобильдерді жалға алуына дейін. Жергілікті және 

өңірішілік маңызы бар автобустар мен автомобильдер. Бірнеше қалалар мен көрнекті 

орындарға бару арқылы автобус экскурсиялық-танымдық турлар аса танымал. 

Туристер үшін олар маршрут бойынша және қала шегінде өз көліктерімен жүре алады. 

Рас, көлік тұрағы Еуропа мен Ресейдің көптеген қалаларында қиындықтар туындайды. 

Автобустардың топтық тасымалдаудағы басты бәсекелесі-темір жол. Біздің елдің 

шегінде ол авиациялық тасымалдар алдында да (топтық ішкіоссиялық бағыттар 

бойынша) басымдыққа ие. Темір жол тасымалдарының артықшылығы неғұрлым 

төмен тарифтер және (шет елдерде) едәуір төмен бағамен саяхатқа мүмкіндік беретін 

жеңілдіктер, жол жүру билеттері және т.б. тармақталған жүйесі болып табылады. 

Алайда автобус та, теміржол да тасымалдары алыс қашықтықта авиациямен 

бәсекелеспейді 

Су көлігі, өзен және теңіз өздері туристік - круиздік қызмет көрсету бейнесін 

тудырады және туризмде белсенді қолданылады. Су саяхаттары басқа көлік 

түрлерімен салыстырғанда бірқатар артықшылықтары мен кемшіліктері бар. 

Жайлылықтың жоғары деңгейі, бір жолғы жүктеудің үлкен көлемі, туризмнің түрлі 

түрлері мен мақсаттарын (танымдық, бизнес-туризм, оқу, шоп-туризм және т.б.) іске 

асыру мүмкіндіктері, толыққанды демалыс, тіршілікті қамтамасыз етудің толық 

кешені неғұрлым маңызды артықшылықтары болып табылады. Негізгі кемшіліктер 

ретінде көлік құралдарының жоғары емес қозғалыс жылдамдығы, жоғары тарифтер, 

ұтқырлықтың шектелуі, көбінесе теңіз круиздерінде "теңіз ауруы" адамдардың бір 

бөлігінің ұшырауы деп атауға болады. 

Туристік тасымалдаудағы әуе көлігі 

Статистикаға сәйкес, автотранспорттың танымалдылығының өсу қарқыны 

автокөлікке қарағанда жоғары, бұл саяхат географиясының үлкен кеңеюімен және 

олардың жиілігінің пайдасына саяхаттау мерзімінің қысқаруының тұрақты үрдісімен 

(қысқа мерзімді турлардың алыс қашықтыққа өсуі) байланысты. Мұның барлығы 

туристік бизнестің авиациялық тасымалдарға жіті назарын аудартады. Ұшақтар-

әлемдегі ең танымал көлік түрі. Бұл Туризмдегі авиатасымалдар туралы да айтуға 

болады. Және бұған бірқатар себептер бар: 

- біріншіден, авиация-алыс қашықтықтарға өту кезінде көліктің ең жылдам және 

ыңғайлы түрі; 

- екіншіден, қазіргі уақытта авиарейстердегі сервис туристер үшін тартымды түрі 

бар; 

- үшіншіден, авиациялық компаниялар тікелей және халықаралық броньдау және 

резервтеу желілері арқылы туристік агенттіктерге ұшақта броньдалған әрбір орынға 

комиссиялық ақы төлейді. 

Әуе көлігі әлемдік шаруашылықтың неғұрлым тез және серпінді дамып келе 

жатқан салаларының бірі болып табылады және жыл сайын жалпы әлемдік көлік 

жүйесінде неғұрлым берік позицияны алады 

Қазір әлемде 1300-ден астам әуе компаниясы бар. Жылына орта есеппен алғанда 

авиарейстерде 1,5 млрд-қа жуық адам тасымалданады. Халықаралық әуе қатынастары 

қазір 470-тен астам тасымалдаушыны қамтамасыз етеді, олардың 250-ге жуығы 
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халықаралық тұрақты әуе рейстерін жасайды. Халықаралық әуе қатынастарына 

қызмет көрсетуге әлемнің 1 мыңнан астам әуежайы қатысады, олардың 650-ге жуығы 

халықаралық тұрақты авиатасымалдарға қызмет көрсетеді 

Әлемдегі ең ірі авиакомпаниялар болып американдық "Delta Air lines", "Pan 

Amerikan", "United", француздық "Air France", неміс "Lufthansa", британдық "British 

Airways" және т. б. ірі авиакомпаниялар болып саналады.» 

Алайда халықаралық әуе көлігі жүйесін халықаралық авиатасымалдаушылар мен 

әуежайлар ғана емес, сондай-ақ халықаралық әуе желілерімен байланысты және осы 

қатынастарды қамтамасыз ететін мемлекеттер, сондай-ақ әуе көлігі саласындағы оның 

тиімді жұмыс істеуі мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету шараларын қабылдайтын 

халықаралық ұйымдар құрайды. 

Халықаралық тасымалдар желісі қазіргі уақытта барлық географиялық 

аймақтарды және әлемнің 150-ден астам мемлекеттерін қамтиды 

Әуе көлігі үш жолмен реттеледі:  

1) Ұлттық реттеу - ішкі және халықаралық бағыттарда жұмыс істейтін 

авиатасымалдаушыларды лицензиялау;  

2) үкіметаралық реттеу-тұрақты әуе маршруттары тиісті елдердің үкіметтері 

арасындағы келісімдерге негізделгенде;  

3) Халықаралық реттеу - тұрақты авиарейстерге тарифтер халықаралық әуе көлігі 

қауымдастығының (IATA) немесе үшінші тұлғаның делдалдығы кезінде қатысушы 

авиакомпаниялар арасындағы өзара шарттар негізінде белгіленетін кезде (әуе 

желілерінің мүшелері үшін) 

Авиатасымалдарды Халықаралық реттеу түрлерінің бірі белгілі бір халықаралық 

бағыттарда жұмыс істейтін авиакомпанияны қосатын пулды құру жоспары болып 

табылады.  

Пул-шарт бір халықаралық маршруттарда әрекет ететін авиакомпанияларды 

ұшақтардың қозғалыс кестесін оңтайландыру, бағытты азайту және ең жоғары 

сағаттар мен кезеңдерде жолаушылар ағынын реттеу мақсатында, сондай-ақ осы 

маршруттарда пайданы ұлғайту және оны авиажелілер арасында одан әрі бөлу 

мақсатында қосады 

Пул-шарт негізінде маршруттағы бәсекелестікті жоюға әкелуі мүмкін. Бірақ бұл 

сондай-ақ әртүрлі көлемдегі компанияларға желілерде Тасымалдауға қатысу 

мүмкіндігін сақтауды білдіреді. Пул-шарттар ең жақсы тасымалдау мүмкіндіктері мен 

пайдасын қамтамасыз ету үшін көлемі бойынша салыстырмайтын авиакомпаниялар 

арасында жиі жасалады. Пулға біріктірілген тасымалдаушылар арасындағы қаржылық 

келісімдер әдетте тиімсіз тасымалдаушыларды Үкімет қолдау мүмкіндігін азайту үшін 

бір тасымалдаушыдан екіншісіне берілетін түсімнің ең жоғары мөлшерін шектейді. 

Кейбір елдерде, алайда, бүгінгі күні пул-шарттарға тыйым салынған (мысалы, АҚШ-

та) 

Авиатасымалдарды Халықаралық реттеу көп жыл ішінде елдер арасында қол 

қойылған халықаралық келісімдер негізінде жүзеге асырылады.  

1929 ж. Варшава конвенциясы авиакомпаниялар арасындағы Жолаушылар өлімі, 

жаралануы немесе тасымалдау кезінде жолжүгін жоғалтуы жағдайында олардың 

қауіпсіздігі үшін авиакомпаниялардың жауапкершілігін қамтамасыз ету мәселелеріне 

қатысты бірінші ортақ келісім болды. (Монреаль хаттамасымен бұдан әрі ең жоғары 

жауапкершілік инфляциялық процестерге байланысты кезең-кезеңімен қайта 
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қаралатын болады деп анықталды. Бүгінгі таңда авиакомпанияның жолаушының 

алдындағы жауапкершілігі барынша 20 мың АҚШ долларын құрайды. АҚШ.) Бұл 

келісім халықаралық авиатасымалдарда жолаушыларды, почтаны және багажды 

сақтандыру үшін негіз болып табылады.  

1944 жылғы Азаматтық авиация бойынша Чикаго конвенциясы, қабылдау 

бойынша 80 ел қатысқан пікірталастарға елдер арасындағы әуе сервисінің көші-қон 

рәсімдерін стандарттау бойынша келісім бар. Бұл қағидаттар елдер арасындағы 

екіжақты келісімдер үшін негіздерді қамтамасыз ету үшін қабылданды. Келісімде 

елдерге чартерлік рейстерді қабылдайтын және қызмет көрсететін жеке реттеу мен 

шарттарды қолдануға рұқсат бере отырып, чартерлік тасымалдарды реттемеу 

ескертілді.  

Бермуд келісімі 1946 ж. трансатлантикалық рейстер бойынша ағылшын-

американдық осы бағыттар бойынша екі жақты келісімдерді реттеді. 1977 ж. Бермуд 

келісімі қайта қаралды (және 1980 ж. ратификацияланған), 1986 ж. жаңа Келісім екі 

британдық және екі американдық тасымалдаушымен шектелген Атлантика арқылы 

маршруттарға нақты жүктемені кеңейтті 

Әуе көлігі жыл сайын бүкіл әлемдік көлік жүйесінде неғұрлым берік ұстанымға 

ие болғандықтан, оны жалпы әлемдік үйлестіру және реттеу қажеттілігі бұрыннан 

туындады. Бұл мәселелермен халықаралық авиациялық ұйымдар айналысады. 

Олардың ең ықпалды және танымал қарастырайық. 

Халықаралық Азаматтық авиация ұйымы (International Civil Aviation Organization) 

- ICAO - ең үлкен және беделді әлемдік құрылымдардың бірі. ICAO мүшелері 183 

мемлекет. ICAO United Nations Community, World Meteorological Organization, 

International Union of Electrical Communications, World Post Union, World Health 

Organization, International Sea Organization сияқтыбасқадаұйымдарменжұмысістейді.  

Халықаралық әуе көлігі қауымдастығы (International Association of Air 

Transportation) - I ATA - 

Жершарыныңбарлықөңірлеріндеәуетасымалдарыныңқауіпсіздігінқамтамасызетугежән

етиімділігінарттыруғабағытталғанәлемдікавиакомпаниялардыңіс-

қимылдарынүйлестіруүшінқұрылған. 1919 жылықұрылғанжәне 1945 

жылықайтақұрылған IATA 

халықаралықрейстердіжүзегеасыратынавиациялықкомпаниялардыңкәсібиқауымдасты

ғынбілдіреді. Қауымдастықорындайтынбастыфункция - 

халықаралықкоммерциялықавиациялыққатынастардыреттеу, 

барлықмүшелерүшінбірыңғайережелерменрәсімдердіенгізужәнехалықаралықбағыттар

дажолаушылартасымалынакелісілгентарифтердібелгілеу 

Туристікагенттіктер IATA қызметінеоныңарнайыбөлімшесі - International Travel 

Agents Network (IATAN), авиакомпанияларагенттерініңхалықаралықұйымы, сондай-

ақазаматтықәуежайлардыңхалықаралықұйымдарыарқылықатысады 

Туристік саяхаттарды ұйымдастыру шеңберінде туристік фирмалар мен 

авиакомпаниялардың өзара іс-қимылының бірнеше түрі бар:  

- авиакомпания агенттіктері арқылы орындарды брондау және авиабилеттерді 

сатып алу; 

- орындарды брондау және брондау жүйесі арқылы авиабилеттерді сатып алу; 

- авиакомпаниямен тұрақты әуе желілерінде орын квотасына шарт; 
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- агенттік келісім және өз туристері үшін авиабилеттерді сату жөніндегі агенттік 

рөліндегі жұмыс; 

- туристік тасымалдауларға чартерлік авиарейстер ұйымдастыру 

Туристік тасымалдардың неғұрлым қолайлы және тиімді учаскесін дұрыс таңдау, 

сондай-ақ туристерді авиатасымалдауда сауатты келісім-шарт жасау үшін 

авиакомпаниямен өзара іс-қимылдың қандай да бір түрінің барлық ерекшеліктерін, 

артықшылықтары мен кемшіліктерін білу қажет. 

Турагентке сондай-ақ авиабилеттерді брондау, ағынмен жұмыс істеу ережелерін, 

авиакомпаниялар ұсынатын тарифтер мен жеңілдіктерді білу қажет.  

Авиабилеттерді брондау кезінде кәсіби этиканың талаптары. 

Авиатасымалдаушыларға қосымша қолайсыздық тудырмау үшін, сондай-ақ брондау 

процесін жеңілдету және жолаушыларға қызмет көрсету сапасын арттыру үшін 

турагенен-онда мынадай қарапайым ережелерді ұстану керек:  

- Нақты авиакомпания белгілеген билеттерді брондау процедураларын орындаңыз 

- Егер ол қандай рейспен ұшып кетуді шеше алмаса, жолаушы үшін қос броньға 

ешқашан тапсырыс бермеңіз. Сонымен қатар, егер ол тек олардың біреуін ғана 

пайдалана алатын болса, мұндай жолаушыға екі немесе одан да көп билет жазып 

бермеңіз 

- Жолаушының бағытына қарамастан, жол жүру барысында жолаушымен шұғыл 

байланыс жасау үшін авиакомпанияны телефон нөмірлерімен қамтамасыз етуге 

тырысыңыз. 

- Жолаушы маршрутты өзгерткен жағдайда авиакомпаниядан тиісті бронды дереу 

алып тастаңыз, сондай-ақ талап етілмейтін басқа да ілеспе қызметтерден бас тартыңыз 

- Авиатасымалдаушылар талап ететін билеттерді рәсімдеу мерзімі мен тәртібін 

қатаң ұстаңыз. Бұл кепілдік тиісті авиакомпаниямен расталғанға дейін кепілдік 

берілген орынмен билеттерді ешқашан жазып бермеңіз 

- Авиакомпанияларда брондалған барлық орындар мұқият тіркеліп, тиісті түрде 

құжатталуы тиіс. Ресімделетін құжаттар мен агентте қалатын көшірмелерде рейс 

нөміріне, ұшу күні мен класына, әрбір жеке рейстің мәртебесіне (кепілдік 

берілген/кепілдік берілмеген орны), жолаушылардың тегі мен аты-жөні және олардың 

Байланыс телефондары немесе мекен-жайлары міндетті түрде көрсетілуі тиіс. Барлық 

депозиттерді алу туралы белгіленген нысанда дереу есеп беріңіз 

Әрқашан есіңізде болсын, сіздің тиімділігіңізге, ұқыптылығыңызға және 

ескертулеріңізге жолаушылардың ыңғайлылығы және басқа агенттер мен әуе 

желілерінің қалыпты жұмысы байланысты. 

Тұрақты авиарейстердегі орын квотасына шарт. Орын квотасы, немесе басқаша 

орын блогы қатты немесе жұмсақ болуы мүмкін. Бұл шарттың талаптарына және 

арнайы жеңілдіктер мен жеңілдіктерге әсер етеді. Орындардың қатаң квотасында блок 

орындарын іске асырмау үшін барлық жауапкершілік іске асырылмау себептеріне 

қарамастан туристік фирмаға жүктеледі. Қаржылық шығындарды турфирма көтереді. 

Орындардың жұмсақ квотасы кезінде туристік жолдамалардың іске асырылмауы 

себебінен туристік фирманың квотадан немесе орындар квотасының бөлігінен мүмкін 

болатын бас тарту мерзімдері белгіленеді. Бұл мерзімдер осы орындарды 

авиакомпанияның өзі немесе оның басқа агенттері одан әрі іске асыру мүмкіндігін 

көздейді 
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Авиакомпаниямен тұрақты авиарейстерде орын квотасына арналған шарт 

мыналарды қамтиды::  

- "солға" және "кері" бағыттағы турлардың жұмыс істеу кестесі; 

- әр топтағы туристер саны (орындар квотасы); 

- өтінім беру және авиабилеттерді сатып алу мерзімі; 

- айыппұлсыз билеттерге тапсырыстарды алу мерзімі (жұмсақ блок); 

- сатып алынатын билеттерге, жеңілдік тарифтеріне, жеңілдік тарифтерін беру 

шарттарына арналған тариф түрлері;  

- орын квотасына жеңілдіктер мен жеңілдіктер; 

- сатып алынған, бірақ пайдаланылмаған билеттерді қайтару тәртібі мен 

мерзімдері, қайтару мерзімдерінен туындайтын материалдық жауапкершілік (жұмсақ 

блок).  

Авиакомпаниямен агенттік келісім. Негізінде, кейбір авиакомпаниялар өз 

агенттері барлық туристік фирмалар деп санайды. Алайда таза түрде агенттік келісім - 

бұл ағынмен жұмыс істеу, яғни туристік фирма әуе билеттерін сату жөніндегі 

авиакомпания агенттігі (өз туристері үшін де, жай ғана сату) ретінде өз бетінше әрекет 

ету мүмкіндігін алған кезде, бұл жол жүру құжаттарын брондау және ресімдеу 

рәсімдерін жеңілдетеді және жеделдетеді. Туристік фирма өзі авиакомпанияның 

"билеттерді сату бойынша кассасы" ретінде әрекет етеді, яғни билеттерді өзі жазып 

береді және тиісті компьютерлік жабдығы және осы авиакомпанияны брондау 

желісіне қол жеткізу құқығы бар (мысалы, Габриэль у "Аэрофлотта"). Бұл түрі жұмыс 

авиабилетами "деп аталады жұмыс көзімен"авиабилеттерді. 

Осы турфирманың атынан авиакомпанияның қосымша сату пункті бар (агенттік 

келісім шарттарының бірі әдетте осы авиакомпанияның билеттердің турларына басым 

сату болып табылады)) 

Авиакомпаниямен агенттік келісім мынадай мәселелерді шешуді көздейді:  

- авиабилеттерді ресімдеу үшін жабдықты, авиабилеттердің бланкілерін кім және 

қандай жағдайда қамтамасыз етеді; 

- осы жабдықтарға қызмет көрсету үшін кадрлар даярлау; 

- сату көлемі көбінесе жеке - бір айдағы билеттердің саны бойынша (мысалы, 

айына 10/200 билеттен кем емес) немесе сатудан түскен түсім бойынша (10-нан 200 

мың АҚШ долларына дейін) белгіленеді. АҚШ және одан да көп); 

- ықтимал сату шектері (өңірлік немесе тұтынушылар сегменттері бойынша); 

- авиабилеттер кімнің бағасымен сатылады - авиакомпанияның бағасымен немесе 

турагенттіктің бағасымен (көбінесе авиакомпанияның бағасымен)); 

- авиабилеттерді сату бағалары мен тарифтері; 

- авиабилеттерді төлеу шарттары алдын ала төлем немесе сатуға байланысты 

төлем (кейбір авиакомпанияларда ағатын агенттер үшін алдын ала төлем туристер 

тобы үшін белгіленеді); 

- авиабилеттерді сату үшін комиссиялық сыйақы мөлшері (сатылған тарифтің 9 % 

дейін)); 

- авиакомпания есептерін беру мерзімі мен тұрақтылығы, олардың нысаны мен 

қосымшадағы қажетті құжаттама (әдетте айына 1 немесе 2 рет)); 

- авиакомпанияның немесе 1АТТЫҢ пайдасына банк кепілдіктерінің мөлшері (20 

мың АҚШ долларынан бастап); АҚШ); 

- IATA мүшелігі.  
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Чартер (ұшақты жалға алу). Чартерлік авиатасымалдарды ұйымдастыру кезінде 

Тапсырыс беруші авиакомпаниямен маршрутты анықтайды, онымен тараптардың 

міндеттері келісіледі, жалға беру шартының халықаралық ережелерге сәйкестігі 

анықталады, рейстің құны анықталады. Содан кейін арнайы чартерлік шарт жасалады, 

онда келісіледі:  

- ұшақ түрі (маркасы) ; 

- сатуға арналған Орындар саны; 

- ұшақты жалға алу құны;  

- ұшып шығу және келу әуежайлары көрсетілген маршрут; 

- шарттың қолданылу мерзімі (маусым, жыл немесе т. б.));  

- авиарейстерді жасау тұрақтылығы; 

- авиарейсті алып тастау (алып тастау) мүмкіндігі мен шекті мерзімдері және 

тиісті санкциялар 

Ерекшелігі анықтамалар мынадай бір толық рейс (екінші және соңғы ұшуы 

бірінші кері кейін қолданысқа әкелінуі мен соңғы бару алдында әкетуге) орындалады 

туристер: "соңғы рейстегі ұшақ алып кетеді соңғы туристер, бірақ ii жаңа, сондай-ақ 

олардың қайта оралмайды (т. е. 10 туристік келу секілді 11 әуе рейстерінің). Мұнда N 

+ 1 формуласы бар. Осылайша, авиачартерлік бағдарламаның әрекет ету кезеңінде 

ұшулардың ең көп саны" түсіп қалатын " рейске шығындарды төмендетеді, яғни 

тасымалдау тарифін төмендетеді 

Айта кету керек, Маусымда 20 рет (апта сайынғы ұшулар кезінде) ұйымдастыру 

керек. Алайда, чартерді аптасына 2 рет жиілікпен іске қосуға болады - сол кезде ұшу 

саны бір маусымда 40-қа дейін өседі. Бұл тарифті едәуір төмендетеді, бірақ туристік 

фирмалардың абсолюттік көпшілігінің жүктелуі бойынша қолжетімсіз. Осымен және 

туристік тасымалдау нарығында ірі чартерлерді шоғырландыратын және кейіннен 

блок - чартер түрінде ұсақ фирмалар арасында тарататын "аралық" көтерме кәсіпкер-

фирмалардың (wholesalers) пайда болуымен түсіндіріледі (яғни 10-30 орын). Оптик-

туроператор өз чартеріне орын блоктарын сатуды әдетте үш пысықталған нұсқа 

бойынша жүргізеді:қатты, жұмсақ және құрама орын блоктары.  

Тапсырыс берушінің ешқандай қаржылық жауапкершілігі жоқ және алдын ала 

келісілген мерзімде өз орындарынан толық немесе ішінара бас тартуға құқығы бар 

жұмсақ блок турагентке ыңғайлы. Алайда, егер бас тарту белгіленген мерзімнен кеш 

болса, онда Тапсырыс берушіге айыппұл төлеуге тура келеді. Әдетте жұмсақ блоктар 

өте сирек қолданылады, себебі олар чартер ұстаушыға әрқашан тиімді емес 

(әуекомпания немесе туроператор-wholesaler болсын).  

Қатаң блок сату және төлеу мерзімдері бойынша қатаң шарттық міндеттемелерді 

қарастырады. Тапсырыс беруші алдын ала төлем жасайды, оның мөлшері әдетте екі 

жұптық рейс құнының сомасын қамтиды. Қатты блокты сату кезіндегі тарифтер 

жұмсақ блокты сату кезіндегі тарифтерге қарағанда шамамен 5-10% - ға төмен болады. 

Сонымен қатар, қатты блок шарты кезінде оператор мен агент чартердің барлық 

әрекет ету кезеңіндегі бағаны тіркейді, бұл өткізушілерге маусымның "жоғары" 

кезеңінде және оның соңында бағаларды өзгертуге жақсы мүмкіндік береді 

Ең кең таралған сату орындарына чартерлік рейстер деп аталатын аралас тәсілмен 

біріктіретін элементі екі жоғарыда айтылған нұсқалар. Іске асырылатын блокқа кіретін 

орындардың жалпы саны белгілі бір пропорцияда екі бөлікке бөлінеді: олардың біреуі 

"қатты" жүйе бойынша, ал екіншісі "жұмсақ" жүйе бойынша іске асырылады.» 
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Жиі бастамашысының рөлін чартерлік бағдарлама ретінде бір ғана емес, бірнеше 

туроператорлардың. Бұл ретте олар ұшуды ұйымдастыру шарттарын өзара алдын ала 

келіседі 

Әуе кемесін жалға алған кезде авиакомпаниялармен қалыпты қарым-қатынас 

әрбір ұшудан кейін міндетті түрде баланс жүргізе отырып, келісім-шартқа сәйкес оны 

төлеуді көздейді. 

Чартерлік рейстер жолаушы алдындағы тасымалдаушының міндеттері туралы 

Варшава халықаралық конвенциясының талаптарына қайшы келмеуі тиіс 

Шартқа қол қоя отырып ұйымдастыру туралы чартер, әуе компаниясы әрдайым 

дерлік қояды туроператордың қатаң шарттары. Ең алдымен фирмадан алдын ала төлеу 

қажет. Оның ең үлкен мөлшері қандай болса да, авиакомпания чартерлік циклдың 

бірінші және соңғы рейстерін алдын ала төлеуді талап етеді. Осылайша, ол өзін және 

бұрын әкелінген туристерді ықтимал төлем жасамаудан сақтандырады. Рейстерді 

төлеу алдын ала ескертіледі және әдетте, ұшу басталғанға дейін 7-10 күн бұрын 

жүргізіледі. Шартқа сәйкес уақтылы төленбеген жағдайда, компания Тапсырыс 

берушіге айыппұл санкцияларын қоюға немесе онымен шарттық қатынастарды 

тоқтатуға құқылы 

Біздің елдегі авиатасымалдаудың барлық ережелері 1977 жылғы 19 наурыздағы 

РФ әуе Кодексімен, сондай-ақ бірқатар халықаралық келісімдермен реттеледі. 

Ресейдегі әуе тасымалдарын үйлестіретін бас орган әуе көлігінің федералдық қызметі 

болып табылады.) 

Қазіргі уақытта Ресейдегі авиациялық тасымалдау нарығында 315 авиакомпания 

жұмыс істейді. Олардың 96-сы тұрақты ұшуларды орындауға лицензиясы бар және 

авиажолаушылардың жалпы көлемінің 99% - ын тасымалдайды 

Тасымалдау көлемдері Ресейдің он сегіз ірі авиакомпанияларының 

авиакомпаниялары арасында біркелкі емес бөлінеді шамамен 75% жолаушылар 

тасымалдайды, бұл ретте сегіз немесе тоғыз "сверхиганттардың" ұшақтары ресейлік 

саяхатшылардың 50% - ына дейін тасымалданады. Тұрақты рейстерді орындайтын 94 

авиакомпаниялар шамамен 23% жолаушыларға қызмет көрсетеді. Және, әдетте, бір 

жолғы ұшуларды орындайтын қалған 276 авиакомпанияға жолаушылар ағынының 1% 

- ға жуығы келеді 

Ресейлік әуе бизнесінің даусыз көшбасшысы бұрынғысынша "Аэрофлот" болып 

қалуда. "Ресей Халықаралық әуе жолдары Аэрофлот" Авиакомпаниясы Ресейдің 

ұлттық ту-тасымалдаушысы болып табылады. Компания, әдетте, екінші нөмірден - 

"Домодедовские авиажелілері" өндірістік бірлестігінен артық клиенттерден екі есе 

артық.» 

Соңғы уақытта ресейлік әуе компаниялары авиациялық альянстар құра бастады. 

Мысалы, 1998 жылдың ақпан айында Ресейдің екі жетекші Авиакомпаниясы - 

"Аэрофлот - ресейлік халықаралық әуе жолдары" және "Пулково" стратегиялық 

авиация Альянсы туралы шартқа қол қойды. Осы жылы "Аэрофлот" "Узбекистон Хаво 

Йуллари" және "армян әуе жолдары" авиакомпанияларымен ынтымақтастық туралы 

келісімге қол қойды.» 

1997 жылдың соңында ресейлік "Трансаэро" авиакомпаниясы мен өзбек ұлттық 

тасымалдаушысы "Узбекистон Хаво Иуллари" әуе тасымалы нарығындағы өз іс-

қимылдарын біріктіру және үйлестіру туралы жариялады. Жаңа авиациялық бірлестік 

"ТМД-альянс" деп аталды. Сондай-ақ," Трансаэро "Мәскеу - Карлов Вары бағытында" 
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CSA "Чех компаниясымен және латвиялық" Air Baltic "Мәскеу - Рига бағытында" код-

шеринг " бойынша келісімге ие. 1999 жылғы ақпанда "Трансаэро "және" Красноярск 

әуе жолдары " Мәскеу - Красноярск, Мәскеу - Норильск және Мәскеу - Красноярск - 

Владивосток маршруттарын бірлесіп пайдалану туралы келісімге қол қойды 

11.3. Туризмдегі автокөлік 

Туристік қызмет көрсетуде пайдаланылатын Автоқызметтер үш негізгі бағытты 

қамтиды:  

1) автобус саяхаттарын ұйымдастыру; 

2) туристердің жеке көлігінде саяхат ұйымдастыру; 

3) автомобильдерді жалға алу 

Автобус саяхаттары. Халықаралық автобус туризмі туризмнің салыстырмалы жас 

түрі болып табылады. Бұған дейін әртүрлі елдерде автобустар негізінен трансферлер, 

экскурсиялар және жергілікті сапарлар үшін пайдаланылды 

1986 жылы Еуропа елдерінде теміржол және автобус компаниялары арасындағы 

бәсекелестіктің шиеленісуіне байланысты 33 еуропалық серіктес кірген "Евролиний" 

("Eurolincs") автобус тасымалдаушыларының бірлестігі құрылды. Автобус 

компаниялары бір сауда маркасымен шығып, сервистің жалпы Стандарттары, 

ережелері мен жеңілдіктер жүйесі бар толассыз билеттер бойынша автобус 

қатынасының жалпы жүйесін әзірледі. Бүгін "Eurolines" - нарықтағы жетекші 

компаниялардың бірі. Ол бүкіл Еуропа бойынша 250-ден астам маршрутқа қызмет 

көрсетеді және оған 35 еуропалық автобус компаниялары кіреді. 1992 жылдан бастап 

"Eurolines" Шығыс Еуропада да жұмыс істей бастады 

Қол қою Шенген келісімін берді дамуға жаңа серпін автобус тасымалдарын 

жеңілдетуге мүмкіндік беріп, көптеген формальды. 90-шы жылдары автобус 

туризмінің орташа жылдық өсуі орта есеппен шамамен 1,5 болды % 

Көлік министрлерінің еуропалық конференциясы (1984 ж.) автобус туризмінің үш 

түрін бөледі:  

1) рейстік автобустарда сапарлар; 

2) қайықты автобустарда сапарлар; 

3) арнайы (чартерлік) рейстер 

Жеке топқа ішкі туризм және әр түрлі мақсаттармен бір күн ішінде сапарлар (бір 

күн ішінде экскурсиялар, әуежайларға қайықпен қызмет көрсету және т. б.) бөлінеді.) 

Туризмнің экономикалық түрі бола отырып, халықтың кең бөлігіне қол жетімді 

автобус туризмі үнемі дамып келеді. Осы уақытқа дейін оның көлемдерінің өсу үрдісі 

байқалуда. Демалыс күнгі автобус турларына басымдық беріледі-экскурсиялық-

танымдық мақсатта Еуропа қалалары бойынша 2-3 күндік сапарлар өте танымал. 

Екінші орында-Еуропа қалалары бойынша ұзақтығы 1-2 апта маршруттық турлар, 

сондай-ақ экскурсиялық-танымдық мақсаттармен 

Автобус турларын ұйымдастыру кезіндегі маусымдық басқа сапарларда сияқты 

үлкен рөл атқармайды. Нақты автобус турлары жыл бойы жүзеге асырылады. 

Сұраныстың кейбір төмендеуі қаңтар-ақпанда байқалады. Осы екі ай ішінде әдетте бір 

маршрутта бір автобус "бос емес". 

Мамандардың пікірінше, баға аспектісінің аса маңыздысы автобус турлары 

нарығындағы бәсекелестік бағыттар мен қызмет көрсету сапасының әртүрлілігі 

саласында байқалады. 
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Тұрақты халықаралық бағыттарда қозғалыстың ашылуы екі жақты үкіметтік 

келісімдермен реттеледі, ал үшінші елдер арқылы транзит БҰҰ Еуропалық 

экономикалық комиссиясы (ЕЭК) жанындағы көлік жөніндегі комитеттің рұқсатын 

талап етеді.) 

1973 жылғы 1 наурыздағы Женева конвенциясы шеңберінде халықаралық 

тасымалдарға арналған шарттарды оңайлату үшін жолаушылар мен багажды 

халықаралық автомобильмен тасымалдау шарты туралы Конвенция қабылданды. 

Халықаралық тасымалдарды одан әрі оңайлату Гаага (1989 ж.) туризм жөніндегі 

декларациясымен және Еуропалық Одақ мүшелері үшін Шенген келісімімен тіркелген 

ТМД елдері шеңберінде туристік тасымалдарды ұйымдастыру ТМД - ға 

қатысушы мемлекеттердің Парламентаралық Ассамблеясының "ТМД - ға қатысушы 

мемлекеттердің туризм саласындағы ынтымақтастығының негізгі қағидаттары 

туралы" 1994 жылғы 29 қазандағы қаулысымен және басқа да актілермен реттеледі. 

1982 жылғы 26 мамырда Дублинада қабылданған жолаушыларды автобустармен 

тұрақты емес халықаралық тасымалдау туралы Еуропалық келісімге сәйкес Шығыс 

және Батыс Еуропа елдерінде тұрақты емес халықаралық жолаушылар тасымалы үшін 

автобустың бортында болуы тиіс бақылау құжаты (жол жүру парақтары) 

пайдаланылады 

Осыған байланысты РФ Көлік министрлігі 07.02.97 ж. № ЛШ-6/60 "Ресей және 

Еуропа елдері: Бельгия, Германия, Голландия, Испания, Польша, Словения, Чехия 

және Югославия арасындағы халықаралық тұрақты емес жолаушылар автобус 

қатынасында жол жүру парақтарының біріздендірілген жиынтығын (нөмірі бар 

бақылау құжаты) қолдану туралы" шешім қабылдады.» 

Еуропада автобустық турларды ұйымдастыру кезінде барлық қауіпсіздік 

талаптары заңнамалық тәртіпте белгіленеді 

Автобустардың жылдамдығын сағатына 100 км дейін шектеу жобасы бар. Бұл 

қоршаған ортаға жағымды әсер етуі тиіс, бірақ автобустардың көліктің басқа түрлеріне 

қатысты бәсекеге қабілеттілігін күрт төмендетуі мүмкін. Мұндай шектеулер Батыс 

Еуропа елдерінің көпшілігінде, сондай-ақ кейбір Шығыс Еуропа елдерінде (мысалы, 

Хорватияда) 

Әзірге автобус турларын ұйымдастыратын туроператорға Еуропа елдеріне 

маршруттарды жоспарлау кезінде әртүрлі елдерде бар жылдамдықты және басқа да 

шектеулерді ескеру қажет 

Еуропа елдеріне туристік сапарларды жасау үшін арнайы сақтандыруды 

(медицинадан басқа) ресімдеу қажет - Жасыл карта деп аталатын мак (сақтандырылған 

адамның кінәсі кезінде үшінші тұлғалардың пайдасына автограждан жауапкершілігін 

сақтандыру-автокөлік құралдарын сақтандырудың халықаралық картасы) 

Еуропада туристік тасымалдарға пайдаланылатын автобустардың жай-күйіне баса 

назар аударылады. Мысалы, көптеген елдерде туристік маршруттарда автобустардың 

жұмыс істеуіне тыйым салынған, егер оларды пайдалану мерзімі 8 жылдан асса. 

Еуропалық заңнамаға сәйкес автобустар әр алты ай сайын жан-жақты техникалық 

бақылаудан өтуі тиіс. Заң бойынша Еуропалық Одақ елдері мен Шығыс Еуропа 

елдерінің кеденшілері жол көлігінің жай-күйін және шофера рөлінің ішінде болу 

ұзақтығын тексере алмаса да, күмән көп болған жағдайда олар Кеден пунктінде жұмыс 

істейтін полиция мен жандармерияның көмегіне жүгіне алады. 
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1995 жылғы 24 сәуірден бастап көлік құралдары экипаждарының жұмысы 

жөніндегі Еуропалық конвенцияның шешіміне сәйкес 9-дан астам орын саны бар 

барлық автобустар міндетті түрде тахографтармен жабдықталуы тиіс. 

Бұл талап халықаралық тасымалдарға қатысатын барлық көлік құралдарына, 

соның ішінде Ресейлік көлік құралдарына қатысты. Ол орындалмаған жағдайда 

автобусты пайдалануға тыйым салынады.  

Тахограф-бұл автокөлік пен жүргізушінің жұмысын объективті бақылау мен 

есепке алуға арналған борттық аспап. Ол автоматты түрде қозғалыс жылдамдығын, 

ағымдағы уақытты, жүрісті, жүргізушінің еңбек және демалыс кезеңдерін көрсетеді 

және жазады. Жазбалар атаулы диаграммалық дискілерде (тахограммаларда) 

жүргізіледі және жүргізушінің барлық жұмыс күнінің толық суретін береді 

Тасымалдаушы мен туристердің құқықтары мен міндеттері тасымалдау 

шартымен, туристік қызмет көрсету шартымен және ваучермен регламенттеледі. 

Автобус саяхаттары туристік фирмаларға тиесілі жеке автобустарда, сондай-ақ 

РФ Көлік министрлігінің Тәуелсіз автокөлік кәсіпорындарына (АТП) тиесілі жалға 

алынған автобустарда ұйымдастырылуы мүмкін 

Әдетте, ресейлік фирмалар жалға алынған автобустармен жұмыс істейді. Мұндай 

АТП-мен туристік фирма автобусты туристік тасымалдау үшін жалға алу үшін арнайы 

шарт жасасады 

Туристердің жеке көлігін пайдалану арқылы саяхат 

Автомобиль саяхатының пакеттік турын ұйымдастыру көліктік қызметтерді 

қоспағанда, қызметтердің барлық жиынтығын қамтиды. Алайда, туристердің 

маршруты бойынша қозғалысын ұйымдастыруға арнайы көмек туристік фирма әлі де 

көрсетеді. Бұл автомобиль турларын ұйымдастыру ерекшелігіне әсер етеді 

Саяхаттың осы түрі үшін ең көп таралған-демалыс күнінің сапарлары. Туризм 

түрлері бойынша ең танымал автотуралар сауықтыру (табиғатқа немесе демалыс 

орындарына шығу) және танымдық (тарихи немесе мәдени ескерткіштерге бару) 

болып табылады). 

Кейбір мағынада қонақ үй инфрақұрылымын, атап айтқанда мотельдерді дамыту 

автотуризммен тікелей байланысты. Дамыған елдерде дәстүрлі туристік трассалар 

бойынша ең алдымен жеке автомобильдерде саяхаттайтын туристерге қызмет 

көрсетуге бағытталған шағын қонақ үйлер мен кемпингтердің тұтас тізбегі салынды 

Автопутея дайындау процесі: 

- маршрутты әзірлеу; 

- қозғалыс кестесін әзірлеу; 

- маршруттық құжаттаманы ресімдеу.  

Құжаттар туристке жолда қажет мынадай: паспорт (саяхат шетелде - шетелдік 

паспорт, виза тиісті елдердің) құқығы куәлігі, автокөлікті жүргізу үшін шетелдік 

саяхат - автомобильдің техникалық паспорты, ескерту Талоны, автомобильді 

жүргізуге құқық беретін сенімхат немесе оны жалға алу туралы шарт( егер саяхат 

өзінің немесе жалға беру машинасында жүргізілмесе), маршруттық құжаттар, 

сервистік кітапша, техникалық паспорттың нотариалды куәландырылған көшірмесі 

(егер машинаны темір жолмен тасымалдау жоспарланса), "Жасыл карта", 

медициналық сақтандыру (шетелге шығу кезінде). Техпаспорттағы деректер ағылшын 

тілінде қайталануы тиіс 
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Шетелдік автотұшқыларға арналған жүргізуші куәлігіне, сондай - ақ ресейлік 

туристер үшін шетелде автомашиналарды жалға беру үшін келетін болсақ, бұл мәселе 

осы саладағы халықаралық құжатпен-жол қозғалысы туралы Конвенциямен реттеледі. 

Ресей Федерациясы Уағдаласушы Тараптардың қатарына кіреді, сондықтан біздің 

елдің аумағында берілген құжаттар Конвенцияға қатысушы елдердің халықаралық 

үлгілеріне толығымен сәйкес келеді 

Жол - көлік саяхаты (ЖКО) кезінде азаматтық жауапкершілік жағдайына-

автомобильге сақтандыруды ресімдеу қажет. Шетелге саяхат кезінде міндетті түрде 

жасыл карта - ЖКО кезінде автограждан жауапкершілігін сақтандыру (International 

Motor Insurance Card) 

Сондай-ақ, автомобильді де сақтандыру қажет. Сақтандыру авария, өрт немесе 

табиғи апат нәтижесінде автомобиль жоғалған немесе бүлінген жағдайда жүргізіледі 

Егер көпкүндік саяхатқа бірнеше адам (экипаж) жиналса, онда автопұшақтың 

басшысын анықтау қажет. Оларға ең беделді және тәжірибелі жүргізуші болуға тиіс. 

Бұл ретте саяхатқа қатысушылардың тізімін жасау қажет,онда: автомобиль иелерінің 

және барлық жолаушылардың Тегі, Аты, Әкесінің Аты, туған күні, олардың үй 

мекенжайы, қан тобы, машиналардың маркасы мен нөмірі (экипаж бойынша) бар. 

Мұндай тізімді бір саяхатшы экипажға (егер сапар шетелдік болса, оны ағылшын 

тілінде қайталаған жөн) 

Автомобильдерді жалға алу. Автомобильдерді жалға алу (немесе жалға алу) - 

туристер арасында, әсіресе стационарлық және курорттық турларда кең таралған және 

сұранысқа ие қызмет. Кез келген туристік немесе курорттық орталықта көптеген 

автопрокатты кеңселер жұмыс істейді - іріден ең кішкентайларға дейін. Әлемдегі 

автокөліктерді жалға беру бойынша жетекші фирма "HERTZ"фирмасы болып 

табылады. 90-шы жылдардың ортасында онымен бәсекелесуші " AVIS "ағылшын 

журналы" Institutional Investor " деп аталды.  

Автокөлікті жалға алу рәсімі қарапайым. Туристен оның жасы кемінде 21 жыл 

болуы және 70 жылдан аспауы қажет (Ұлыбританияның кейбір фирмаларында - 

тиісінше 25 және 75 жыл). Қызметшіге жалдау компания керек, паспорт ұсынуға және 

жүргізуші куәлігі (халықаралық). Шарт жасалған кезде куәлік кемінде 2 жыл жарамды 

болуы тиіс (Ұлыбританияда - 1 жыл, ал 25 жастан кіші жүргізушілер үшін талап 

етілетін стаж 1 жылға ұлғайтылады) 

Кейбір елдерде клиентке қызмет көрсету тек несие картасы болған жағдайда ғана 

жүргізіледі, көптеген елдерде қызметтер үшін төлем Қолма-қол жүргізіледі, бірақ 

шағын кепіл енгізу қажет 

Жалдау ақысының құнына мыналар кіруі тиіс:: 

- шексіз автокөлік жүрісі; 

- қала шегінде клиентке автокөлік жеткізу; 

- техникалық ақау болған жағдайда автокөлікті жөндеу немесе ауыстыру, 

доңғалақтар мен жел шынысының зақымдануынан басқа; 

- клиенттің кінәсінен болған ЖКО жағдайына толық сақтандыру; 

- клиенттің кінәсінен ЖКО-ға автомобильге келтірілген залалды белгілі бір 

сомадан артық өтейтін сақтандыру (бірақ ЖКО кезінде жүргізуші мас күйінде болса, 

сақтандыру төленбейді); 

- жолаушыларды (жүргізушіден басқа) жазатайым оқиғалардан сақтандыру 

(жүргізуші өзін қосымша ақы үшін сақтандыра алады); 
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- салықтар 

Әдетте машинаны толық Бакпен жеткізеді, бірақ оны автопрокатты кеңсеге да 

толық Бакпен қайтару керек 

Автокөлікті жалға алу үшін бұл жерде демалыс тапсырыс беруге болады тағы 

сатып алу кезінде турдың өзінің агенттік таратылып, оны " қызметтер топтамасы. 

Көптеген турагенттіктер оны өз туристеріне ұсынады, себебі өз агенттігінде 

машинаны жалға алу тапсырысы туристке шетел тілінде жалға алу шартын оқу 

бойынша проблемаларды жеңілдетеді, турды сатып алу туралы шартта сапалы және 

түсінікті қызметтер көрсетуге кепілдік береді.  

Турагенттік арқылы автомобильге тапсырыс беру схемасы мынадай. Өз 

туристінен тиісті тапсырыс алған турагенттік қабылдаушы туроператордың факсімен 

немесе тікелей автопрокат фирмасымен сұратады. Сұрау салуда туристің тегі мен аты, 

жалға алу мерзімі, автомобиль маркасы, туристке автомобильді жеткізу орны 

көрсетіледі. Автопрокат фирмасы сондай-ақ факспен турагенттікке ваучерді клиенттің 

атына жібереді. Ваучерді алғаннан кейін автокөлікті жалға алу төлеміне ақша аудару 

жүргізіледі. Демалыс орнында турист ваучерді көрсетіп, автокөлік ала алады және оны 

ләззат алады 

Ең бастысы, машинаны жалға алмас бұрын көлік тұрағы мен таксидің бағасын 

сұрап білу қажет. Мүмкін, таксиге бару ақша бойынша да, жұмсалған нервтер 

бойынша да тиімді болады. 

Теміржол саяхаттары 

Темір жол туристерден-индивидуалдардан, рейстік тұрақты желілерде және 

чартерлік поездарда үлкен және шағын туристік топтардан бастап және жергілікті 

және алыс қатынастағы арнайы туристік-экскурсиялық поездарды ұйымдастыруды 

аяқтай отырып, туристердің кез келген санаттарын тасымалдау үшін қолайлы қатынас 

құралы болып табылады. 

Темір жолдар туристік қозғалысты дамытуға тарихи тұрғыдан белсенді қатысты 

Дегенмен, қысқа қашықтықтарға темір жол тасымалдарына, сондай-ақ 

экскурсиялық бағыттарда автомобиль тасымалдарын айтарлықтай елеулі бәсекелестік 

құрайды 

Қазіргі уақытта темір жол желілеріне ие көптеген компаниялар ("Вагон-Ли", 

"Аккор" және т.б.) туристік жолаушылар ағынын сақтау және ұлғайту үшін үлкен 

күш-жігер жұмсайды. Бұл тұрғыда негізгі бағыттар деп атауға болады:  

- жоғары жылдамдықты магистральдарды төсеу (тасымалдауды жеделдету үшін); 

-вагондарда "Еуро-Найт" формуласы бойынша қызмет көрсету (қонақ үй 

деңгейіне дейін жайлылықты жақсарту); 

-арнайы туристік поездарды, оның ішінде "ретро-паровоздар" (теміржол көлігінде 

арнайы тақырыптық сапарлар) ұйымдастыру) 

Темір жол қатынасы ұлттық және халықаралық келісімдердің, конвенциялар мен 

шарттардың тұтас пакетімен реттеледі 

Ресейде: темір жолдардың Жарғысы; темір жолдар бойынша жолаушылар мен 

багажды тасымалдау ережесі; мерзімдік жинақтарда шығарылатын ведомстволық 

нормативтік актілер; тасымалдау және тарифтер ережесі; халықаралық жолаушылар 

қатынасы туралы келісім; бірыңғай жолаушылар тарифтері; коммерциялық есептілікті 

жүргізу жөніндегі Нұсқаулық; әскери жолаушыларды, багажды және жүктерді 



46 

 

тасымалдау ережесі; темір жолдар мен метрополитендер бойынша жүру үшін тегін 

билеттерді беру ережесі; тарифтік басшылық; маршруттар мен қатынас көрсеткіштері. 

РФ-дағы темір жол тасымалдарын реттейтін бас орган-бұл РФ Қатынас жолдары 

министрлігі) 

Жолаушылар тасымалы жүйесінде поездар қатаң белгіленген бағыт бойынша 

жүретін рейстік болып, қатаң сақталатын уақыт аралығында және қозғалыс кестесінде 

бөлінеді, олар өз кезегінде қала маңындағы, жергілікті және алыс болып бөлінеді және 

тасымалдау қажеттілігіне қарай жинақталатын бекеттен тыс (чартерлік) болып 

бөлінеді. Бұл туристік поездарға да қатысты.  

Рейстік поездар. Қала маңындағы поездар облыс немесе аймақ шегінде қатты 

кесте бойынша жүреді. Құрам әдетте 1500 жолаушыға дейін сыйдырады және 1000 

орындық. Пойыздар жергілікті станцияларда жиі тоқтайды. Вагондардағы орын 

нөмірленбеген.  

Жергілікті поездар бір темір жол станциялары арасында жүреді (Еуропада бір 

мемлекеттің шегінде болуы мүмкін). Әдетте олар 700 км дейінгі қашықтықта жүреді 

және ірі аудан, аймақ немесе шағын ел ішінде - кенттер мен шағын қалалар арасында 

тасымал жасайды. Қала маңындағы және жергілікті поездар арасындағы 

айырмашылық айтарлықтай шартты және жергілікті жердің және жалпы елдің 

географиялық сипаттамаларына айтарлықтай тәуелді болады. Жүрдек маршруттарды 

қоспағанда, жергілікті қатынастағы поездар барлық станцияларда жиі тоқтайды.  

Алыс поездар 700 км-ден астам қашықтыққа жүреді. 

Рейстен тыс (чартерлік) поездар. Бұл тұрақты кестеден тыс арнайы тағайындалған 

пойыз. Арнайы поездарға турист-СҚО-экскурсиялық поездар жиі жатады, сондай-ақ 

тұрақты кестедегі терезелерді және экскурсиялық-туристік мақсаттарды есепке ала 

отырып жасалған маршруттардың арнайы салынған желісі мен қозғалыс кестелері 

бойынша тұрақты кестеден тыс жүретін поездар. Рейстен тыс поездарға сондай - ақ 

жаппай мерекелер, ұлттық және халықаралық жарыстар мен ойындар кезеңінде, 

сондай-ақ техника мен адамдарды жинау, ауыл шаруашылығы және басқа да 

жұмыстарға шығару үшін кестеден тыс ұйымдастырылатын шығару поездары да 

жатады. 

Поездар мен вагондар да әртүрлі санаттарға бөлінеді. 

Пойыздардың санаттары: қала маңы, жолаушылар, жедел, жылдам.  

Вагондардың санаты: плацкартный, сидячий, көпес, жатын, вагон-мейрамхана, 

пошта 

Тұрақты жолаушылар ағыны болған кезде белгілі бір бағытта орташа есеппен 17 

вагонға дейін рейстік маршрут тағайындалады, көп ағын кезінде бағыттағы 

вагондардың саны 25-ке дейін ұлғайтылуы мүмкін. Алайда мұндай құрамдарға қызмет 

көрсету үшін ұзын платформалар қажет. Жолаушылар бағытта жеткіліксіз болған 

кезде бір немесе бірнеше вагон орнатылады, олар бағыт бойынша тораптық станцияда 

негізгі құрамнан ағытылады және бірнеше вагоннан тұруы мүмкін жергілікті рейспен 

баратын жеріне дейін жеткізіледі 

Темір жол тасымалдарын жоспарлау-тұрақты маршруттарды тағайындау, 

қосымша маршруттарды енгізу, оларды жою, бағыттар бойынша тіркеме вагондарды 

қалыптастыру-белгілі бір бағыттарда жолаушылар ағынын қалыптастыру 

болжамдарын жасауды талап ететін күрделі процесс. Халықтың саяхатқа деген 

қажеттілігі маусымдылыққа, демалыс кезеңіне, демалыс күндері мен жалпыұлттық 
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мерекелерге, оқу жылының басталуына, мектеп және студенттік демалыстарға 

байланысты. Жылжымалы құрамды ұтымды пайдалану және техникалық және негізгі 

құралдарды және жалпы жолдың өткізу қабілетін тиімді пайдалану маршруттардың 

ұзақтығын сенімді жедел реттеуді және түзетуді талап етеді 

Кемінде екі елдің аумағы бойынша бір жағдайларда және бір жол жүру немесе 

тасымалдау құжаты бойынша жүзеге асырылатын жолаушылар мен тауар-багажды 

тасымалдау тікелей халықаралық жолаушылар қатынасындағы тасымалдар деп 

аталады (жолаушылар шекара станцияларында қайта отырғызылатын, ал багаж бен 

тауар-багаж бір елдің жол вагондарынан басқа елдің жол вагондарына қайта тиелетін 

тағы да ауыстырып салу және қайта тиеу қатынастары бар). Туристерді, әдетте, 

тікелей халықаралық тікелей қатынайтын қатынастағы вагондар мен поездарда 

тасымалдайды 

Тікелей халықаралық қатынаста тасымалдау шарттарын жариялайды және олар 

тікелей халықаралық қатынас туралы келісімге қол қойған барлық жолдарда тең 

дәрежеде әрекет етеді 

Ресей ұлы Темір жол держава. Темір жолдардың қалың желісінің болуы, әсіресе 

елдің еуропалық бөлігінде, географиялық орналасуы, нысаны мен мазмұны бойынша 

теміржол турларының әртүрлі бағыттарын ұйымдастыруға мүмкіндік береді 

Темір жол бойынша туристік маршруттарды ұйымдастыру кезінде еліміздің темір 

жол желісі аумақтық қағидат бойынша бірнеше жолға бөлінгенін есте сақтаған жөн. 

Ресейдің Еуропалық бөлігі дамыған, аз Шығыс (Сібір және Қиыр Шығыс), 

Туристерді тұрақты поездармен тасымалдау 

Туристерді графиктік (тұрақты) поездармен тасымалдау әдеттегі жолаушылар 

құқығында темір жол билеттері бойынша жүргізіледі. Қала маңындағы поездарды 

қоспағанда, билеттер арнайы үлгілік формулярларда (бланкілерде) ресімделеді.) 

Жолаушы билет немесе жол жүру құжатын сатып ала отырып, осы жолда 

(трамвайда, метрода) белгіленген жолаушылар мен олардың багажын тасымалдау 

ережелеріне сөзсіз қосылу актісін жасайды. Ticket stock-билетті өзгерту, растау туралы 

әр түрлі бағандар, сондай-ақ оның жарамдылығын растайтын әр түрлі мөртабандар 

болуы мүмкін билеттің бланкісі немесе формуляры 

Билетте жалпы жағдайда көрсетіледі: 

- тасымалдаушы; 

- жөнелту станциясы (departure city); 

- тағайындау станциясы (arrival city); 

- саяхаттың, сапардың, тасымалдаудың басталу күні (DOT-Date of Travel); 

- жөнелту уақыты (time departure); 

- поездың коды мен нөмірі; 

- вагонның түрі мен нөмірі, жолаушының орны; 

- билет үшін төленген сома; 

- жолаушының тегі (алыс жүретін поездар үшін)); 

- жолаушының жынысы мен паспортының нөмірі (халықаралық рейстер үшін) 

Еуропалық темір жол тасымалдарының ерекшелігі ресейлік билеттерге қарағанда, 

олардың бізге үйреншікті екі бөлшегі жоқ: сапар күндері мен орын нөмірлері 

Еуропада бір жолғы билеттерден басқа, белгілі бір аудан шегінде және біраз 

уақыт бойы шектеусіз қозғалуға құқық беретін түрлі темір жол "жол жүру" кең 

таралған.  
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Тарифтер мен алымдар. Темір жол жолаушылар тарифтері-жолаушылардың жол 

жүруі, жүктер мен багажды тасымалдау үшін белгіленген төлем 

Негізгі тарифтер:  

- тікелей плацкарт - жалпы жолаушылар вагоны (жолаушылар поезының отыруға 

арналған орындары бар вагондағы жол жүру құны); 

- қосымша көрсетілетін қызметтер үшін қосымша ақы (жылдамдығы үшін, ақысы 

жоғары санаттағы вагондар мен поездарда жол жүргені үшін, багажды және жүк-

багажды тасымалдағаны үшін)) 

Жалпы жолаушылар тарифі (тікелей плацкарт) жол жүру қашықтығының 

ұлғаюымен жол жүрудің абсолюттік құны өсе түседі, алайда қашықтықтың 

ұлғаюымен бір жолаушы-километрдің құны төмендейді. Бұл үлкен қашықтыққа 

баратын жолаушыларға жол жүру құнының Елеулі жеңілдігін береді 

Жылдамдық үшін қосымша ақы жақын поездағы жол жүру құны 10-12% - ға 

жоғары екендігін ескереді, сондай-ақ вагонның түрі (плацкарт, купе 2 -, 3 -, 4-

жергілікті купе, жұмсақ және т.б.) есепке алынады. "Пульман" (СВ) вагондарында 

және халықаралық класты вагондарда жол жүру құны 40-45% - ға жоғары. 5 жастан 10 

жасқа дейінгі балалардың жол жүру тарифі ересектерге арналған билет құнының 

төрттен бір бөлігі мөлшерінде белгіленген. Дегенмен, бұл плацкарт құнына 

қолданылмайды 

Арнайы туристік поездар 

Кез келген темір жол сапары, әсіресе ұзақ, шаршаған және жағымсыз деген 

тұрақты пікір бар. Тіпті, ол бір пункттен екінші пунктке амалсыз қозғалу ғана емес, 

қызықты саяхат болуы мүмкін екенін елестету қиын. Алайда, бұл шындықты шетелдік 

турфирмалар мен арнайы темір жол турларын ұсынатын операторлар бұрыннан 

түсінді. Батыс мамандары оларды жүргізу технологиясын жетілдіре түсті 

Стандартты теміржол турларын шартты түрде үш дербес санатқа бөлуге болады:  

- бір күндік; 

- қысқа емес (2-3 тәулік); 

- көп күндік (5 күннен және одан көп). 

Бір күндік турлар таңертең басталады және сол күні кешке аяқталады. Жолда 

туристер вагон-мейрамханалардың үстелдерінен кейін орналасады. Жол бойында олар 

тек қана ас ішіп қана қоймай, эстрадалық және цирк әртістерінің өнерін көре алады. 

Туристерді арнайы бағдарлама дайындалған белгілі бір станцияға дейін жеткізеді. Бұл 

экскурсиялық сапар немесе табиғатта пикник болуы мүмкін. Көбінесе жолаушылар 

пайдалы нәрсемен үйлесе алады.  

Қысқа турлар. Екі-үш тәуліктік теміржол турлары кезінде жолаушылар жеке 

купеде тұрады. Сапарлар түнде барлығы ұйықтаған кезде пойыз жолда болатындай 

есеппен дәстүрлі түрде жасалған. Күндіз туристер әртүрлі экскурсиялық іс-

шаралармен айналысады.  

Көпкүндік турлар. Көп күндік сапарларға қызмет көрсететін пойыздардың 

қозғалыс кестесі алуан түрлі. Маршрутқа және экскурсиялық бағдарламаға 

байланысты туристер жиі жолда және күндізгі уақытта болады. Тәжірибе 

көрсеткендей, саяхатшылардың шаршамауы, екі турпоезд бір жарым тәуліктен аспауы 

керек. Ұзақ күндізгі өткелдер, әдетте, жүру жолында қызықты түрлер мен 

ландшафттар ашылған жағдайларда жоспарланады. Дегенмен, кейбір жағдайларда 
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тікелей орманда немесе тауларда, теңіз жағасында немесе үлкен көлде қысқа мерзімді 

"жасыл тұрақтар" болжанады 

Туристік поездың тұрмыста "деп атайды отелями на колесах". Темір жолдың 

қатаң стандарттарымен шектелген вагондардың габариттік өлшемдеріне, олардың 

жайлылығына және ішкі дизайнына қарамастан көптеген стационарлық қонақ үйлер 

қызықтыра алады. Жатын вагонда жалпы саны әдетте сегізден аспайтын әрбір купеде 

екі адамнан аспайтын адам тұрады. Поездың санатына байланысты купе екі Бір кісілік 

(тік немесе көлденең орналасқан) немесе бір екі кісілік кереуеттермен, 

кондиционерлермен жабдықталады, жазбаша үстел, телефон, теледидар бар. 

Дәретхана және себезгі бөлмелері барлық вагонға немесе жеке бір-екі нөмірге болуы 

мүмкін. Туристік поездың құрамына сондай-ақ бірнеше вагон-мейрамханалар, вагон-

салон (кітапхана, карточкалық ойындар немесе келіссөздер, демалыс үшін орын 

ретінде пайдаланылатын), конференц-вагон (ол лекторий, дискотека немесе 

видеосалон), сондай-ақ "балалар вагоны" немесе "қозғалмалы ойындар залы" кіреді.» 

Темір жол саяхаттары-шетелде танымал демалыс түрі. Туризмнің осы түрінің ең 

тұрақты жанкүйерлері-немістер, ағылшындар және швейцарлар. Егер Ұлыбритания 

мен Швейцарияның тұрғындары өз елдеріне саяхаттағысы келсе, онда немістер бүкіл 

Еуропаны қуып, тіпті Ресей мен Америкаға жетті. Германдық туристер арасында 

ерекше шик-паровоздық саяхат. Ал ең танымал теміржол туризмі әуесқойларының бірі 

- " Orient Express "("Шығыс экспресс"). 

Бүгінгі таңда туристік бағыттар Батыс Еуропаның тармақталған темір жол 

желісіне кіреді. Темір жол бойынша турларды ұйымдастыруға мамандандырылған 

операторлардың Ұраны: "Біз рельстер бар жерде барамыз» 

Соңғы жылдары сондай-ақ американдық континентте теміржол туризміне деген 

қызығушылықтың өсуі байқалады, онда үш ұзақ бағыт көш бастап келеді: "Транс-

Канада" (Виннипег және Оттава арқылы Ванкуверден Монреальға деся-тынымсыз 

көшу); "Транс-Америка" (Чарльстон, Жаңа Орлеан, Сан-Антонио, Эль-Пасо және т.б. 

арқылы Вашингтоннан Лос-Анджелес қаласына 12 тәулік); "Транс-Атлантика" 

(Манагуадан Гуаякиль арқылы Оңтүстік Американың Пуэрто-Монтаға, лиму және 

Сантьяго). Бір қызығы, Америкада бұл туристік поездар "Orient Express"деп аталады. 

Норвегияда арнайы пойыздан әлемдегі ең үлкен және әдемі фьордтарды қарау арқылы 

туристік бағыттар танымал 

Темір жол бағыттары Үндістанда, тіпті Индонезияда да бар. Индонезияға баратын 

туристер үшін бірегей тур - "tour the Steam Locomotives in Indonesia" ("Тур-

Индонезиядағы бу локомотивтері") әлемдегі ең ірі қолданыстағы локомотивтер мен 

тар табанды вагондардың коллекциясын қарап шығу ұсынылады. 

Туристік-экскурсиялық поездар туристік фирма мен темір жол басқармасы 

арасында жасалған шарт негізінде тағайындалады. Поездарды тағайындау шарт 

жасалғаннан және тиесілі төлемдер төленгеннен кейін жүргізіледі 

Туристік фирма жол басқармасымен (бөлімшесімен) құрамды белгілі бір мерзімге 

бөлу туралы келіседі. Бұл үшін жолаушылар қызметі бастығының атына осындай 

құрамды бөлу туралы хат жазады. Хатта ол келісім береді және құрамды бөлудің 

нақты мерзімін көрсетеді 

Турпоездардың бір экскурсиялық қызмет көрсету пунктінен екіншісіне жүруі, 

әдетте, түнгі уақытта техникалық қажеттіліктер үшін ғана аялдамалармен жүзеге 

асырылуы тиіс 
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Шартта көзделген төлемдерді аударғаннан кейін, бірақ поезд жөнелтілгенге дейін 

20 күннен кешіктірмей оның жөнелтілетін жол басқармасы жол жүру жолының 

барлық басқармаларына мекен-жай жеделхатын және мыналардың көшірмелерін 

береді: туристік сапарды ұйымдастыратын туристік фирмаға; МТҚ бас 

басқармаларына (жолаушылар, қозғалыс, дәрігерлік-санитарлық); тамақтану 

кәсіпорындарына 

Жеделхатта поездың Жолдан жолға беру уақыты мен пункттері, отырғызу және 

тіркеу пункттеріне құрамды беру тәртібі мен уақыты, сондай-ақ жол жүру жолында 

қосымша отынмен және сумен жабдықтау пункттері көрсетілген жүру кестесі мен 

схемасы болуы тиіс. 

Бекітілген кестені, сондай-ақ жүру бағыты мен жөнелту уақытын өзгертуге жол 

берілмейді 

Арнайы турпоезды тағайындау кезінде оған жөнелтудің бастапқы пунктіне 

(қаласына) сәйкес келетін ("Қарағанды", "Москвич" және т.б.) атау беріледі, ол барлық 

жүру жолында сақталады. Поезд атауы бар Трафарет бортта немесе терезе ойығының 

ішкі жағынан бекітіледі 

Шарт жасасу кезінде темір жол басқармасына турпоездың жөнелтілуіне дейін 20 

күннен кешіктірмей тасымалдау (жалдау, жол жүру және т. б.) үшін барлық тиесілі 

төлемдер аударылуы тиіс. 

Туристік ұйымға шарттың екі данасы және ГУ-57 нысанды екі түбіртек (біреуі - 

бару жолына және екіншісі-қайту жолына) беріледі, онда: поездың жүру бағыты, 

аялдама пункттері, бір билеттің құны, жолаушылардың жалпы саны және жол жүру 

үшін алынған сома көрсетіледі. 

Туристік-экскурсиялық поезды жалға алу шартының көшірмесі темір жолдың 

барлық тиесілі төлемдерді алғаны туралы белгісі бар және квитанция (ГУ-57 нысаны) 

туристік маршруттың басшысында (директорында) сақталады және жүру жолында 

бақылау кезінде ұсынылады. Рейс аяқталғаннан кейін маршрут директоры осы 

құжаттарды туристік ұйымның бухгалтериясына тапсырады 

Поезд жөнелтілгенге дейін 6 сағаттан кешіктірмей темір жол, тамақтану 

кәсіпорны, санитарлық-эпидемиологиялық қызмет және құрамды жалға алушы 

туристік ұйым (тур-маршрут директоры және поезд дәрігері) өкілдерінен тұратын 

арнайы комиссия құрамның рейске дайындығын комиссиялық қабылдауды жүзеге 

асырады. Комиссия құрамды қабылдау туралы акт жасайды, ол барлық мүдделі 

қызметтерге беріледі. Қажет болған жағдайда вагондар мен пр ауыстыру бойынша 

шаралар қабылданады 

Вагондарда турпоездың қозғалыс кестесі, кезекші жолсеріктердің, поезд 

бастығының және поезд электрмонтерінің тегі ілінуі тиіс. Бұдан басқа, әрбір вагонда 

мыналар ілінуі тиіс: қызмет көрсету бағдарламасы ("турист бұрышы"); турпоезд 

директорының, нұсқаушылардың, дәрігердің тегі; олардың вагонының нөмірі және 

орны; туристер тамақтанатын вагон-мейрамхана нөмірі; ауысым нөмірі және 

тамақтану уақыты 

Кеме саяхатын ұйымдастыру 

Теплоход саяхаты (круиз) өзен немесе теңіз бойынша, әдетте, порттарға, арнайы 

жолаушылар кемесінің бортында туристік сапар болып табылады. Қазіргі уақытта 

бүкіл әлем бойынша ондаған круиздік компаниялар 70-тен 1000-нан астам жолаушы 



51 

 

сыйымдылығы бар жүздеген жолаушылар кемелерін пайдаланады және әлемнің кез 

келген аймағына қызықты сапар ұсынады 

Істің мәні бойынша круиз білдіреді теңіз тур, базалық құны енгізілген кешенді 

қызмет көрсету кеме бортында, атап айтқанда-жол шығыны, кемеде; тұру каютаға 

(таңдалған сынып оқушысы); үш мезгілдік тамақтану; ойын-сауық және, әдетте, 

бірқатар арнайы іс-шаралар кеменің бортында (мерекелер, фестивальдар, байқаулар, 

концерттер және т. б.) 

Круиздер-нарықтың ең жылдам өсіп келе жатқан секторларының бірі. 1998 ж. 8 

млн астам турист суға саяхат жасады, ал 2004 ж. ДСҰ болжамы бойынша бұл сан 11,5 

млн-ға жетеді 

Су круиздері теңіз, мұхиттар және әртүрлі өзендер бойынша ұйымдастырылады. 

Теңіз және өзен круиздері ұйымда көп. Алайда кемелердің сыйымдылығы, 

ұйымдастыру ерекшеліктері, қызмет көрсету бағдарламалары, сондай-ақ теңіз және 

өзен круиздері арасында турлар өткізу орны бойынша бірқатар айырмашылықтар бар 

Теңіз круиздері. Бүгін әлемде теңіз круиздері бақытты өрлеу кезеңін бастан 

кешуде. Круизді флот өсуде, жолаушылар кемелерінің конструкциялары 

жетілдірілуде, олардың жайлылығы артады, жаңа теңіз және мұхиттық бағыттар 

әзірленуде. Су саяхаттары АҚШ-та, Ұлыбританияда және Германияда танымал. 

Францияда, Италияда, Швейцарияда және басқа елдерде круиздік жүзуге сұраныс 

байқалады 

Бүкіл әлем бойынша 1-2-ден 15-20-ға дейін жолаушылар кемелерін пайдаланатын 

бірнеше ондаған мамандандырылған круиздік компаниялар бар. Круиз 

операторларының көп бөлігі Cruise Line International Association (CLIA) кәсіби 

халықаралық қауымдастығына біріктірілген. Ол халықаралық жоспарда круиздік 

бизнесті үйлестіруді жүзеге асырады 

Көптеген туристік агенттіктер, әсіресе демалыс пен круиздерге маманданған, 

сондай-ақ осы қауымдастықтың мүшелері болып табылады. CLIA круиздерді сатуға 

мамандандырылған 33 турфирмді және круиздік сапарларды сатумен айналысатын 20 

мыңнан астам туристік агенттікті біріктіреді. CLIA IATA-мен әсер ету функциялары 

мен дәрежесі бойынша салыстыру қиын болғанымен, ол әлі де маңызды халықаралық 

орган болып табылады, оның қызметі турист-тұтынушылар арасында, сондай-ақ 

турагенттіктер арасында теңіз круиздері индустриясын насихаттауға бағытталған. 

CLIA турагенттіктерге мамандарды дайындауда, жұртшылықпен байланыста және 

жарнамада көмек көрсетеді. Турагенттердің арнайы кәсіби дайындығының және CLIA 

жарнамалық науқанының арқасында теңіз круиздерін "классикалық" демалыс түріне 

айналдыра алды. Барлық круиздердің 95 % қауымдастықтың туристік агенттіктері 

арқылы сатылады, бұл туристік өнімді сату авиабилеттер сатылғаннан кейін екінші 

орында тұр 

Соңғы жылдары круиз имиджі турөнім ретінде өзгерді. Теплоход ойын-сауық 

және мереке атмосферасы бар жүзбелі отельге айналды. Қарқынды жарнамалық 

кампанияларды өткізу арқасында круиздердің тартымдылығы халықтың барлық 

топтары арасында артты 

Саяхат құнына барлық қызмет көрсету кешенін қоса отырып, құрамдастырылған 

және "пакеттік" авиаморлық круиздер кеңінен дамыды. Бұл ретте круиздік компания 

жалпы саяхаттың бір бөлігі ретінде чартерлік авиарейстерді ұйымдастырады, туристке 

әуежайдан қызмет көрсету деңгейін қамтамасыз етеді.  
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Круиздердің ұзақтығы. Мамандар бір аптаға созылатын круиз негізгі турөнім 

болып табылады деп есептейді (круиздердің шамамен 40% - ы апталық саяхатқа 

келеді). Астам қысқа мерзімді, круиздік турлар көреді шамамен 30 % клиентураны. 

Круиздер 10-дан 14 күнге дейін 30% - дан аз тартады. 14 күннен астам ұзақ круиздерге 

клиенттердің тек 2-3 % ғана қатысады.  

Круиз түрлері. Тұтастай алғанда қазіргі кезеңде ең көп таралған (60% круизге 

дейін) круиздік сапарларды ұйымдастыру үшін экскурсиялық бағдарламасы бар әр 

түрлі порттарға кірумен теңіз саяхатын көздейтін классикалық Еуропалық жүйе болып 

табылады 

Алайда, сұраныста американдық жүйе бар, оның негізгі мақсаты круиздік 

жолаушыларға маршрут бойынша кіру пункттерінде жағажайларда демалуға және 

жануға мүмкіндік беру болып табылады. 

Соңғы уақытта іс жүзінде барлық өңірлерде "никуда круиздер" - бір және екі 

тәуліктік сапарлар басқа порттарға кірмей танымалдыққа ие болады. Әдетте, мұндай 

кеме жұма күні кешкі 6 сағат базалық портынан кетеді және жексенбі күні кешке 

қайтарылады.  

Негізгі круиздік аймақтар: 

1) Жерорта теңізі - мамыр-қазан; 

2) Кариб бассейні қысқы айлар; 

3) Еуропа мен Скандинавияның айналасында-мамыр айының ортасынан тамыз 

айының соңына дейін 

Оңтүстік-Шығыс Азия елдері соңғы уақытта төртінші танымал круизді аймақ 

болу үшін үлкен күш жұмсауда. Мысалы, Сингапур өз аймағында екінші Майами 

болғысы келеді: салынған қымбат круиздік тұрақ Батыс круиздік компаниялар оларға 

өз флотын негіздеуге, круиздік маршруттарды ұйымдастыруға тартады. 

Круиздік компаниялардың санаттары. Флоттың техникалық жарақтандырылуы 

және жайлылығы, борттағы сервис деңгейі, базалық тарифтер мөлшері және басқа да 

көрсеткіштер бойынша круиздік компаниялар төрт негізгі санатқа бөлінеді:  

- стандартты (олар әдетте**), мысалы Dolphin cruise line; 

- біріншікласты ( * * * * ) - Costa Cruises, Norvegian cruise line; 

- беделді ( * * * * * ) - Holland America line, Celebrity Cruises; 

- суперлюкс (******) _ Seabourn жәнет. б. 

Оданбірнешеарнайытеңізоператорларыбар (мысалы, Club Med, Windstar жәнет. 

б.).) 

Әлемдіккруизнарығында 60-қажуықоператоржұмысістейді, оның 47-і 1-3 

кеменіпайдаланады. 

Алайдаолардыңкөпшілігінақтыөңірлердежекелегенкемелердіңдербесжұмысістеуіүшін

құрылғанүлкенкруизоператорларыныңеншілескәсіпорындарыболыптабылады 

Еңірікруиздікоператорлар: Carnival Cruise Line Corporation (CCL), Royal 

Caribbean, сондай-ақБритандықР&О Cruises Divison.  

Оплата кемелерде байланысты:  

- кеменің жайлылығынан; 

- жайлылықтың негізгі және қосымша жағдайларына байланысты анықталатын 

каютаның санаттары. 

Ресейлік теңіз круиздері. Кеңес теңіз туризмінің тарихы 1957 ж. басталады, 

"Интурист" АҚ - да жалға алынған "Победа" және "Грузия" жолаушылар кемелерінде 
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Одессадан Еуропаның айналасында Ленинградқа теңіз саяхаттарын, ал "Ұлы Петрде" - 

Қара теңіз бойынша соцстраннан келген туристермен бірге жүзеге асыра бастағанда. 

1960 ж. Нахимовтың Адмиралында Кеңес туристерімен Қырым-Кавказ сызығында 

бірінші круиз ұйымдастырылды, ал 1962 ж. "Григорий Орджоникидзе" теплоходында - 

Қиыр Шығыста 20 тәулік, олжаға кірумен, Ольганың бухтасы, Совгавань, Холмск, 

Корсаков. Осы кезеңде теңіз туризмі солтүстікте және Балтикада дами бастады 

Кеңес Одағында теңіз круиз флотының негізгі базасы Одессада Қара теңіз 

пароходиясы болды. Сондықтан Одақтың құлдырауы Ресейдің теңіз жолаушылар 

флотына қатты әсер етті - ел жайлы теңіз лайнерлерінсіз қалды. Ал Украина 40-тан 

астам круиздік Кемелерді мұраға алып, олардың үштен екісі бүгінде пайдаланбайды: 

бір бөлігі ұзақ мерзімді шетелдік жалдау қорына сатылды немесе берілді, бір бөлігі 

есептен шығарылды немесе шаншуға қойылды. Украина экономикасының дағдарысы 

бұрынғы Қара теңіз пароходиясы қайта құрылған акционерлік қоғам-"ЧМП - 

БЛАСКО" өткен жоқ. Оның бүгінгі төлем қабілетсіздігі мен астрономиялық 

берешектері әлемнің әр түрлі порттарында кемелерді, соның ішінде круиздерді 

тұтқындауға бірнеше рет себеп болды. Дегенмен, "ЧМП-БЛАСКО" ТМД туристік 

нарығында жұмыс істейтін круиздік фирмаларға арналған негізгі жалға беруші болып 

қала береді. Біздің туристерге қол жетімді ең жайлы жолаушылар кемелерінен 

Одессалық пароходствода жақында толық қайта жаңартудан өткен "Белоруссия" 

("Украина", "Азербайджан", "Грузия") және "Иван Франко" ("Шота Руставели" және 

"Тарас Шевченко") үлгісіндегі кемелер қалды.) 

Елдің жолаушылар флотының көптеген бірліктері Одессада негізделген фактісі 

Ресей нарығында ұсынылған теңіз круиздері бағыттарының бағытын анықтайды. Ең 

жиі кездесетін ұсыныстар-Жерорта теңізі бойынша Түркия (Стамбул), Греция (Пирей), 

Египет (Порт-Саид, Александрия), Израиль, Италия, Испания және басқа елдердің 

порттарына кіру арқылы кеме саяхаттары. Санкт-Петербургтен немесе 

Калининградтан басталатын және Солтүстік Еуропа мен Скандинавияның 

порттарында аялдамаларды қарастыратын Балтық және Солтүстік теңіздер бойынша 

круиздік турлар ресейлік туристердің табыстарын пайдаланады. Ресейліктердің 

Еуропа айналасындағы дәстүрлі теңіз круизі (Одесса - Санкт-Петербург) өте 

танымал.» 

Ал үнді және Тынық мұхиты бассейндерінде, Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінің 

жағалауларында теплоходпен серуендеу отандық круиздік бизнес үшін сирек болып 

табылады. Тек "Примэкспресс" фирмасы 1994 жылдан бері осындай круиздерді 

ұйымдастыруға барды. Олардың шығынына қарамастан, ресейліктерді экзотикалық 

елдерге жеткізуді жоспарлап отыр 

Теңіз круиздерін өткізу мерзімі әртүрлі және маршруттардың бағытына 

байланысты бір аптадан бір айға дейін ауытқиды. Олар бір портта да, ресейлік немесе 

украиндық, сондай-ақ кез келген шетелдік порттарда да басталуы және аяқталуы 

мүмкін 

Теңіз круиздері-ең қолайлы, сондықтан ең қымбат демалыс түрлерінің бірі. 

Ресейлік Су саяхаттарының бағасы кемелердің ең төменгі фрахт ставкасы мен арзан 

сервисінің арқасында жалпы әлемдік сапарлардан үш есе төмен. Осы себепті отандық 

круиздік нарықта бәсекелестік тек "өз" турфирмаларының арасында ғана бар және 

шетелдік фирмалармен дерлік жоқ. Жоғары жағдайға ие шетелдік круиздік фирмалар 

ресейлік нарыққа енгізуге ерекше әрекет жасамайды. Тіпті Ресейде әлемнің көптеген 
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су алаптарында жұмыс істейтін белгілі батыс турфирмасының "Роял Кариббиэн Круиз 

Лтд" өкілдігінің ашылуы біздің круиздік операторларға бәсекелестіктің пайда болуын 

тудырмайды 

Ресейдің теңіз жолаушылар флоты Ресейдің көлік министрлігіне бағынышты 

Азов, Балтық, Қиыр Шығыс, Каспий, Камчатский, Мурманский, Солтүстік, Сахалин 

және Қара теңіз пароходтарының иелігінде. Аталған пароходствов кемелерінен басқа 

ресейлік туристік фирмалар мен ұйымдар эстон және Дунай (Украина) 

пароходстволарында, Укрпассфлотта (Одесса) 

Ресейдегі теңіз көлігін басқарады Федералды теңіз көлігі қызметі.  

Туристік мақсаттар (круиздер) үшін кемелер туристік ұйым мен теңіз кеме 

қатынасы арасында жасалатын арнайы шарт - фрахт-келісімшарт бойынша жалға 

алынады. Мұндай шарт қамтиды:  

- кемелер саны және атауы; санаттар бойынша орындар саны; 

- круиз маршруттары және олардың мерзімдері; 

- әрбір кеме үшін бір рейс айналымға төсек-орын жиынтықтарының саны және 

олардың құны; 

- әрбір рейс айналымға төлем құны; 

- туристерді тасымалдау үшін төлемнің жалпы сомасы; 

- тараптардың жауапкершілігі 

Шартқа міндетті қосымшалар:  

1) туристік ұйыммен келісілген кеме қозғалысының кестесі; 

2) шарт жасасу кезінде бекітілген кеменің жоспар-картасы; 

3) маусымдық жеңілдіктерді ескере отырып, әрбір теңіз бассейні үшін каюталар 

санаттары және элементтік ставкалар бойынша кемені жалға алғаны үшін төлем есебі 

Соңғы уақытта кейбір кеме иелері бербоут-чартер соттарын ұсынады - ұзақ жалға 

алу және барлық жауапкершілікпен пайдалану 

Кеме иесі кеме қозғалысының белгіленген кестесін сақтауға міндетті. Кеменің 

портқа келуі кідіртілген және тұру уақыты қысқарған жағдайда кеме қозғалысы 

кестесінде туындайтын барлық өзгерістер мен ауытқулар туралы кеме әкімшілігі бұл 

туралы туристік круиз мен туристердің қызметкерлерін хабардар етуге, туристерге 

қызмет көрсету бағдарламасын орындауға шаралар қолдануға міндетті. 

Өзен круиздері. Теңіз өзен круиздеріне қарағанда ауа райының әсеріне аз 

ұшырайды, неғұрлым ақпараттандырады, өйткені жағалау шолуы бар, жасыл 

тұрақтарды пайдалануға тамаша мүмкіндік бар 

Батыс Еуропа су жолдарының өте ұзын кеме жүретін желісі бар. Оның аумағы 

бойынша: Сена, Эльба, Дунай, Рейн және басқа өзендер өтеді. Олардың барлығы 

күрделі арналар жүйесімен қосылған, бұл өзен саяхаттарының танымалдығын 

арттыруға тамаша мүмкіндік береді. Бұдан әрі Ұлыбритания, Голландия, Швейцария 

және Австрия жүріп жатыр. Рейн және оның ағыны бойынша ең танымал бағыттар 

(Мозель, Майн, Неккар, Везер). Еуропада жоғары сұранысқа ие болып отыр өзен круиз 

бойынша Дунаю арқылы елдің жеті 

Шетелдік туристер арасында ең танымал өзен круиздері ең алдымен Рейн мен 

Дунай бойынша өтеді. Үшінші орында-Орыс өзендері Волга, Дон, олардың ағыны, 

көлдері мен арналары. Бұл бағыттарға деген сұраныс Чернобыль, КСРО ыдырағаннан 

кейін және Ресей мен ТМД елдеріндегі тұрақсыз жағдайға байланысты төмендеді 
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Нилу бойынша круиздер әдетте кең турне немесе демалыс бағдарламаларының 

құрамдас бөлігі болып табылады. Бұл экзотикалық Амазонка, Әулие Лаврентия және 

Янцзы өзеніне де қатысты. Сұраныс артуда круиз бойынша француз өзендер мен 

арналар 

Батыста өзен круиздеріне сұраныс жыл сайын артып келеді. Бес күнге дейінгі 

қысқа круиздер ерекше қызығушылық танытады. Бұл туристердің көпшілігі жұмысқа 

жібермеу үшін демалыс күндері саяхат кезінде басып көреді. Осы уақыт ішінде 

туристер қонақ үйлерді ауыстырмай, көп орынға баруға үлгереді. Әсіресе орта және 

егде жастағы адамдар үшін өзен круиздері тартымды: теңіз саяхатына қарағанда жер 

барлық уақытта көрінеді, ал теңіз ауруы жоқ 

Германия, Ұлыбритания, Франция және Голландия өзендері бойынша круиздік 

бағдарламаларды орындайтын теплоходтар арнайы салынған бір палубалы және екі 

палубалы баржаларды немесе кейбір жағдайларда қайта жабдықталған өздігінен 

жүретін баржаларды білдіреді. Олардың ерекшелігі-олардың барлығы төмен 

шөгінділер мен қондырмалар бар. Бұл маршруттардың көпшілігі тар каналдар 

бойынша өтеді және теплоходтар көпірлердің төмен тұстарының астында және таяз 

өзендерде өтуге мәжбүр. Тиісінше, мұндай кемелердің сыйымдылығы өте аз. Алайда, 

теплоход иелері өз кемесін ыңғайлы әрі жайлы ресімдеуге, оны ең қажеттімен 

жабдықтауға тырысады. Олардың арасында бір аспалы кемелер де, "люкс" класты 

жайлы теплоходтар да бар» 

Еуропа өзендері бойынша круизді орындайтын кемелерде кеме иелері 

мейрамханалар алаңын ұлғайтуға тырысады, себебі кейбір туристік теплоходтарда 

орын жетіспеуіне байланысты екі ауысымда түскі асқа және кешкі асқа тура келеді. 

Бұл көбінесе туристердің наразылығын тудырады, өйткені бірінші ауысым уақыттың 

шектеулі екенін сезінеді, ал екіншісі ұзақ күтуге тура келеді. Басшылары бойы осы 

шешім бұл мәселе арқылы периодты өзгеруі ауысым арқылы бірнеше күн 

Бұл туристік өнім кең нарықты жаулауда белгілі бір қиындықтарға ие. Олардың 

ішіндегі ең бастысы-жоғары баға. Дегенмен, бұл өнім Еуропалық туристік нарықта өте 

жақсы ілгерілеуде және оған деген сұраныс жылдан жылға артып келеді. 

Өзен круиздерінің негізгі тұтынушылары егде жастағы адамдар болып табылады, 

олар жайлы, жайлылық, толық пансион, жағалардың тұрақты жақындығы, сондай-ақ 

естелік орындар бойынша қызықты экскурсиялар. Өзен круиздері клиенттерінің 

негізгі үлесін америкалықтар, француздар, немістер, Швейцария, голландтар құрайды 

Өзен круиздері ұзақтығы, маршруттардың ұзақтығы, тақырыбы бойынша әртүрлі. 

Әдетте 7-ден 15 күнге дейін круиздер ұсынылады.  Танымдық, спорттық, 

гастрономиялық круиздер, шарап жасау орындары және т. б. 

Өзен круизін сату кеме иесі фирмалар немесе жалға алушы фирмалар туристік 

өнімді өз кеңсесі арқылы сатса немесе оны мамандандырылған агенттіктердің желісі 

арқылы сатса, оның ішінде турлар мен автобус сапарларын ұйымдастыратын 

фирмалар арқылы тікелей жүзеге асырылады.  

Ресейлік өзен саяхаттары. Ресей Федерациясы өзен саяхаттарын ұйымдастыру 

үшін бірегей мүмкіндіктерге ие. Еуропа бөлігіндегі өзендер, көлдер мен каналдар 

Балтық, Белое, Азовское, қара және Каспий теңіздерін біріктіруге мүмкіндік берді, ал 

Мәскеу бес теңіздің портына айналды. Белгілі болғандай, Ресей өзендерінің ең үлкен 

желісі бар. Пайдаланылатын ішкі су жолдарының ұзындығы шамамен 100 мың км 

құрайды,оның ішінде 16-дан астамы-жасанды құрылған арналар мен су қоймалары. 
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Ыңғайлы, тиімді су көлігі магистралі елдің солтүстік-батыс, орталық және оңтүстік 

аудандарын қосады 

1959 ж. ВЦСПС туризм және экскурсиялар жөніндегі орталық кеңес бірінші Өзен 

маршрутын ұйымдастырды. Сол навигация үшін 10 кеме 12 мың саяхатшы 

тасымалдаған. Қазіргі уақытта бұл сан 1 млн-нан астам адамды құрайды. Еліміздің 150 

мың шақырымға жуық көгілдір жолдарын қазір туристер игерген. Оларда 700 

Гидротехникалық құрылыс, оның ішінде 122 шлюз жұмыс істейді. Ресейдегі өзен 

флотының жұмысы аумақтық-өндірістік принцип бойынша құрылған. Жолаушыларды 

тасымалдауды 60 - тан астам кәсіпорын-кеме қатынасы компаниялары мен 

Акционерлік қоғамдар болып қайта құрылған бұрынғы пароходтар мен порттар жүзеге 

асырады. Кәсіпорындардың қызметін жалпы басқаруды және үйлестіруді Ресей 

Федерациясы Көлік министрлігінің Росречфлот қызметі жүзеге асырады.  

Қазіргі уақытта туристік тасымалдарды Акционерлік қоғамдар мен кеме 

қатынасы компанияларының кемелері жүзеге асырады: Орталық бассейндерде Мәскеу 

өзен пароходиясы, астаналық кеме қатынасы компаниясы, "Волга-флот", Кам кеме 

қатынасы компаниясы, "Донинтурфлот", Ақ теңіз кеме қатынасы, Санкт-Петербург 

жолаушылар порты; Шығыс бассейндерінде-Енисей, Ленский және Амур 

пароходтары. 

Туристік тасымалдар ұзақтығы 3-тен 20 тәулікке дейінгі 80 түрлі бағыттар 

бойынша жүзеге асырылады 

Орталық және Солтүстік-Батыс бассейндердің пароходтарында барлық 

туристердің 87% - ға жуығы жасалады 

Қазіргі уақытта қалыптасқан тәжірибе бойынша кеме иелері (бұрынғы 

пароходтар) кемеде жүруді әртүрлі туристік фирмаларға, негізінен ресейлік 

фирмаларға тапсырады, олар шетелдік серіктестері бола отырып, жүктемені жүзеге 

асырады. Әдетте, қатты Турфирмалар жылына бір ғана теплоход алады,оларды қайта 

жаңарту мен жаңғыртуды жүзеге асырады. Өзен кемелерінің Ресей нарығында 

фирмалар белгілі: "Паллада" -Волга және Волга-Балтық каналы бойынша круиздер; 

"Сварог" және кейбір басқалар 

Алдыңғы навигацияда (90-шы жж.) кейбір ресейлік Турфирмалар кейде бірнеше 

кеме иелерінде 3-4 және одан да жоғары фортабельді кемеден фрахталды. Мысалы, 

"Ортодокс" круиздік компаниясы "Волга-флот" СК АҚ, "Камская кеме қатынасы 

компаниясы" ЖШҚ және "Донинтур-флот"АҚ туралы ынтымақтасады. Шетелдік 

фирмалар: "Одесоамее-рика Круиз Компани" (АҚШ), "Феникс" (Германия), "Трансту-

ро" (Франция). "Вис-круиз" фирмасы "Волга-флот" СК АҚ және "Донинтурфлот" АҚ-

мен ынтымақтасады, жүктеу "Хагшаг-Ллойд", "План-туре" (Германия), сондай-ақ 

"Войс" және "үлкен туризм" (Франция) фирмаларынан келіп түседі. "Паллада" 

фирмасының "Олимпия Райзен" (Германия) жүктемелері бар. "А. Чехов" теплоходын 

тиеу бойынша Енисей өзен пароходиясы "Миттель-тургау" фирмасымен тікелей 

жұмыс істейді (Швейцария) 

Жыл сайын өз отандастарын Ресей өзендері бойынша демалуға жібергісі келетін 

шетелдік фирмалардың саны артып келеді.  

Пароходтар мен туристік ұйымдар арасында шарттар жасасу әдетте қызмет 

көрсетудің алдындағы жылдың 30 желтоқсанына дейін аяқталады. Шарт бір жылдан 3 

жылға дейінгі мерзімге жасалуы мүмкін. Бір кеме қатынасы шекарасындағы туристік 

кемелер қозғалысының кестелерін (кестелерін) ол мүдделі туристік ұйымның келісімі 
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бойынша жоспарлау алдындағы жылдың 1 желтоқсанына дейін әзірлейді және 

бекітеді. Сол мерзімде шектес бассейндер бойынша өтетін желілер (бағыттар) үшін 

кестелер әзірленеді, бірақ олар Минречфлотпен бекітіледі 

Келісім-шартқа қол қойылғаннан кейін туристік ұйымдар круиздік рейстерге 

жолдамаларды сатуды бастауға құқылы. Жолдамалар туристердің кемеде көрсетілген 

орындарды иелену, төсек-орын жиынтықтарын (10 күнге дейінгі мерзімге бір 

жиынтық), белгіленген тамақтану рационын және мәдени-экскурсиялық қызмет 

көрсету үшін негіз болады. 

Кестені құрастырғаннан кейін кірепұлшы жылу жолының жүру кестесін қолына 

алады, оның негізінде экскурсиялық қызмет көрсету схемасын жасайды. Осы кезеңде 

теплоход жүретін қалаларда орналасқан туристік бюролармен бірге экскурсиялық 

және ойын-сауық бағдарламалары, круиз бағдарламасына енгізілетін көрікті жерлер 

айтылады. Мұражайларда және тарихи кешендерде жүру бағыты бойынша және 

экскурсиялық бағдарламаға сәйкес билеттер мен экскурсоводтарға алдын ала 

тапсырыс беріледі. Әуежайдан трансфер және кері (халықаралық туристер үшін) 

Навигация басталар алдында кеме капитанының, кеме ресторанының 

директорының және Круиз басшысының қатысуымен пароход және турфирманың 

өкілдері кемені комиссиямен қабылдайды - олардың туристерді тасымалдауға 

дайындығын анықтау мақсатында кеме жолаушылар үй-жайлары мен жабдықтарын 

қарап тексеруді жүргізеді, ол туралы тиісті акт жасайды. Рейстің бастапқы 

пункттеріндегі кемелер туристік желілерде қондыру үшін жөнелтуге 2 сағат қалғанда 

беріледі 

Пароходством және турфирмамен тур басталғанға дейін күннің жалпы режимі 

әзірленеді. Кемеде белгіленген ішкі тәртіпті сақтау барлық туристер мен қызмет 

көрсетуші персонал үшін міндетті. Туристерді тіркеуді круиз басшысы пароход (порт) 

ұсынатын Өзен вокзалының үй-жайында кемеге отырғызғанға дейін жүргізеді. Турды 

сату кезінде турист кеме жөнелтілгенге дейін 30 минут бұрын тіркеудің (қонудың) 

аяқталғаны туралы хабардар етіледі.  

Туристерге теплоход турларында қызмет көрсету кезінде қатысады:  

- кеме экипажы; 

- кеме мейрамханаларының қызметкерлері; 

- круиздік туристік бригада 

Кеме круизінің қызметкерлері, әдетте, штаттан тыс жұмысқа кеме рейске 

жіберілгенге дейін қажетті дайындық жұмысын орындай алатындай есеппен 

қабылданады. Круиз жетекшілері жұмысқа, әдетте, маусым немесе жеке круиз 

басталғанға дейін 20 күн бұрын; нұсқаушы-әдіскерлер - 10 күн бұрын; аниматорлар, 

музыкалық қызметкерлер және басқалары - маусым немесе жеке круиз бағыты 

басталғанға дейін 5 күн бұрын қабылданады.  

Экскурсиялық және серуендеу рейстері. Экскурсиялық репстерге ұзақтығы 24 

сағаттан аспайтын естелік, тарихи және басқа да көрікті жерлермен танысу 

мақсатында өзен кемелерінде жасалатын экскурсанттардың сапарлары жатады. 

Серуендеу рейстеріне демалыс және тарихи және басқа да көрнекті орындармен 

танысу мақсатында, әдетте, екі бекет арасында кіру және оларға аялдау арқылы немесе 

кіру және тоқтаусыз жүзеге асырылатын туристер тобын тасымалдау жатады. Бұл 

рейстер ұзақтығы 24 сағаттан артық немесе кем болуы мүмкін 
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Ұзақтығы 24 сағаттан кем рейстер, әдетте, порт флоты кемелерімен жасалады 

және қала маңындағы және қала ішіндегі аймақтарда жүргізіледі. 

 

Ұсынылған әдебиеттер: 

1 Лойко О.Т. Сервисная деятельность в туризме и гостиничном бизнесе. – Томск: 

Изд-во Том. ун-та, 2004. 

2 Осипова О.Я. Транспортное обслуживание туристов: уч.пособие для студентов 

вузов. –М.: Издат.центр «Академия», 2004. – 368 с. 

 

Сынақ сұрақтары: 

1. Сізге қандай тасымалдау түрлері белгілі? 

2. Тасымалдаушылар қандай топтарға бөлінеді? 

3. Трансфер дегеніміз не? 

4. Көліктік қызметтің қандай ерекшеліктері бар? 

5. ҚР-да әуе тасымалы туралы айтып берсеңіз? 

 

Тақырып 8. Телекоммуникация желілері. Тұрмыстық және инженерлік 

коммуникациялар 

Дәріс түрі - проблемалық (пайдаланылған проблемалық сұрақтар) лекция. 

Түйін сөздер: телекоммуникация, тұрмыстық телекоммуникация, инженерлік 

телекоммуникация, инновациялар 

Дәрістің сұрақтары: 

1 Туризмдегі телекоммуникацияның маңыздылығы 

2 Қазақстан Республикасындағы телекоммуникация нарығы 

3 Қазақстан телекоммуникация саласында технологиялық серпілістің шегінде 

 

Технологиялық факторлар 
Технологиялық факторлар маркетингтік технологиялық жай-күйін, бұқаралық қор 

қатынастардың туризм деңгейінің дамуна әсерін айқындайды. 

Алғашқыда бұқаралық туризмді дамытуда турист үшін басты мәселе демалыс 

орнына жету, қонақ үй бөлмесін алу болып табылады. Елдің ерекшелігі, халықтың 

мәдениеті, түрлі экскурсиялар турист үшін онша қызықты болмады. 

Туристік нарықтың дамуына баланысты жағдай түбегейлі ӛзгереді. 

Туристік өнімді сәтті сату үшін, туристік сала мамандарына келесілер қажет: 

1-ден: жеткізілетін елге және туристке ұсынылып отырған тауар туралы 

ақпараттарды өзі толық білуі қажет. 

2-ден: осы ақпараттарды тұтынушыға жеткізе білуі қажет. 

Бұл мәселелерді шешу үшін, келесі жағдайлар болу керек: бұқаралық ақпарат 

құралдарын; жеке меншіктік байланыс желілерін; жеке меншіктік емес байланыс 

желілерін; қоғам мен байланысты қолдану керек. 

Жеке меншіктік байланыс – бұл радио, теледидар, телефон арқылы үлкен 

аудитория алдына шығу болып табылады. Жеке контакт, тұтынушы мен байланыс 

жасау жеке туристтердің талабын үйренуге, тұрақты тұтынушыларды табуға 

мүмкіндік береді.  

Бұл факторлар әсіресе элитарлық, қымбат тұратын туризмдерде маңызды роль 

атқарады. 
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Жеке меншіктік емес байланысқа баспа жарнамалары (газет, журнал, буклет және 

т.б.) пошта, интернет, радио арқылы жарнама жасау жатады.  

Бұл факторлар үлкен емес әсер етеді. Жеке меншіктік емес байланыс үлкен, 

географиялық кең нарықтың назарын аударады.  

Байланыстың басқа элементтерімен сәйкес келеді. уақыт өте келе бірнеше рет 

қайталануы, өзгеруі мүмкін. 

Мемлекеттік есепшілердің есебі бойынша өзінің туристік өнімін жарнамалық-

ақпаратпен қамтамассыз ету үшін жылына 10 млрд $-дан аз қаржы бөлінбеуі қажет. 

Ұжыммен байланыс кезіндегі басты компонент туристік насихат болып 

табылады.  

Бұқаралық байланыс құралдары аудиториясына эффективті әсер ететін қоғамдық 

маңызды тұлғалар: әртістер, ғалымдар, жүргізуші мамандар жатады. 

Олардың ой-пікірлері қолайсыз ақпаратттарды теріске шығарады, туризмді 

қолдайды, сату проценсін ынталандырады. 

Туристік қоғам мен орта арасындағы сенімді, өзара түсінушілікті қалыптастыру, 

фирмалардың атақдаңқтарын шығаруда, туристік өнімді кең таратуда өте күшті әсер 

етеді. 

ССЛ(ағылшынның SSL – SecureSocketLauer) – Интернет арқылы “клиент-сервер” 

жүйесінде қорғалған байланыс хаттамасы. Қатысушылардың хабарларды пайдалану 

үшін, мысалы, Интернет-есептесу (МО/ТО) кезінде, төлемге қатысушаларды және 

байланыс арналарын қорғауды бірегейлендіру кезінде төлем карталары туралы 

деректерді пайдалану үшін ашық кілттердің алмасуын пайдаланады. Клиенттер 

мен серверлер бірін-бірі түпнұсқалы етіп, мұқамдалған деректерді алмаса алады. 

Мұқамдау үшін пайдаланылатын кілттің өзі мұқамдалған. ССЛ 

серверді браузермен жалғастыру кезінде деректердің құпиялығы мен тұтастығын 

қамтамасыз етеді. ССЛ телекоммуникациялық арнаны қолдайды, қолданбалы және 

көлік пен ТСР/ҚР тор деңгейлері (деректерді тор арқылы беру және қосымша 

файлдарды жіберу үшін пакеттерге бөлу тәсілін айқындайтын хаттамалар тобы) 

арасында әрекет етеді. Қосымшалардың немесе құжаттардың өзін ССЛ қорғауды 

қамтамасыз етпейді. 

Ақпараттық технологиялар (AT) саласындағы негiзгi мiндет ашық жүйелердiң 

тұжырымдамасы негiзiнде әлемдiк қоғамдастық іске асыратын ғаламдық ақпараттық 

инфрақұрылымның бiр бӛлiгi (GlobalInformationInfrastructure - GІІ) ретiнде ҰАИ-ды 

(ұлттық ақпараттық инфрақұрылым) бiртiндеп дамыту, сондай-ақ бағдарламалық 

өнiмдердi және софт-технологияларды дамытуды ынталандыру болып табылады. 

Телекоммуникацияларды дамыту 

Өскелең әрi перспективалы салалардың бiрi ретiнде телекоммуникациялар 

саласында индустриялық-инновациялық саясат отандық бизнес пен халықтың 

барынша қол жеткiзуiне және неғұрлым алдыңғы қатардағы байланыс құралдарының 

дамуына жәрдемдесуге бағытталуы тиiс. 

Қазақстан әлемде болып жатқан телекоммуникациялар өзгерiстерiнен тыс қала 

алмайды. Қазiргi кезеңде әлемде жаңа телекоммуникациялық технологияларды: 

мобильдi телефондар үшiн жаңа, көп дүркiндi кеңейтiлген мүмкiндiктер беретiн кең 

диапазонды  байланыстары сияқты, Интернет пен мәлiметтер беру, сондай-ақ 

мобильдi телефондардың үшiншi буын технологиясын жеделдете дамыту мен енгiзу 

жүрiп жатыр. 
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Қазiргi кезде қазақстандық телекоммуникациялық компаниялар шетелдiк және 

халықаралық спутник компанияларынан спутник ресурстарын жалға алуға мәжбүр.  

Сондықтан елдiң күллi аумағында теледидар хабарларын тapaтy үшiн жағдай 

жасауға, шалғай және аз қоныстанған аудандармен байланыс мүмкiндiгiн жасауға, 

байланыс арналарының қуаттылығын әртараптандыру мен кеңейтуге көп мектесетiн 

ғарыштық байланыс әлеуетiн пайдалану қажет. 

Сондай-ақ жер үстi телефон желiлерiн цифрлауды және жылдам дамытуды, 

талшықтық оптикалық байланыс желiсiнiң құрылысын жалғастыру қажет. 

Ұлттық телекоммуникациялық желiнiң тиiмдiлiгiн арттыру 

бәсекелестiктiынталандыру мен сектордың нарықтық толығымен жағдайға өтуiне 

жәрдемдесетiн болады. 

Интернет – провайдер – (ағылш. internet service provider – интернет қызметін 

жеткізуші) – интернет жүйесіне қатысты қызметтерді жеткізетін ұйым. 

Провайдер — бұл ұйымдар мен жеке тұлғаларға Internet қызметтерін ұсынатын 

компания. Провайдер ретінде жекеменшік арнайы маманданған фирмалар да, ірі 

телефон компаниялары да қызмет істей алады.  

Қосылым түрі. Коммутацияланатын желі бойынша модем арқылы қосылу – бұл 

Internet-ке қосылудың ең сенімді, бірақ ең баяу түрі. Қосылымның бұл түрі көптеген 

Internet-те жұмыс істеу жағдайларын қамтамасыз етеді, бірақ ақпараттың үлкен 

көлемін (дыбыстық файлдар, жан бітірілген сызбалық файлдар, бейне, интерактивті 

ойындар) жеткізуде қиындықтар туындауы мүмкін. Енді бір түрі – кабельді модем, 

DSL, жерсерігі арқылы кең жолақты қосылым болып табылады. Қосылымның бұндай 

түрі жоғарғы жылдамдықпен байланысуға мүмкіндік беріп, шынайы уақыт режімінде 

аудио және бейне файлдарын жеткізуді қамтамасыз етеді. Қызметтер құны осы 

аталған факторларға және Сіз пайдаланғыңыз келетін тарифтік жоспарға байланысты 

болады. 

 

 
5сурет. Сіз пайдаланғыңыз келетін тарифтік жоспар. 

 

Ұсынылған әдебиеттер:  

1. Әбенова Е.А. Туризм инфрақұрылымы: оқулық. - Алматы, 2013.- 180с. (50) 
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2. Кошкимбаева Ү.Т., Ақтымбаева Ә.С. Туристік инфрақұрылым. Алматы: Қазақ 

университеті, 2012. - 160 б. 

3. Сервистік кәсіпорындардың инфрақұрылымы: оқулық / IV Болгов. - М.: 

Академия, 2009. - Жоғары кәсіптік білім - (2) 

4. Устенова О.Ж., Кубаева О.В. Туризм: оқу құралы. -Алматы: Экономика, 2011.-

242с. 

 

Сынақ сұрақтары: 

1. ТСЖ-да қандай байланыс жүйесі қолданылады? 

2. Қазақстан Республикасында осы саладағы қандай бағдарлама дамып келеді? 

3. Қазақстанда қандай ұялы байланыс операторлары бар? 

4. Пиринг дегеніміз не? 

5. KazSatNet дегеніміз не? VSAT? 

 

Тақырып 9 Бірлескен база 

 

Дәріс түрі – проблемалық (пайдаланылған проблемалық сұрақтар) лекция. 

Түйін сөздер: спорттық алаңдар мен жабдықтар, анимациялар, шоу-

бағдарламалар 

Дәрістің сұрақтары: 

1 Спорт алаңдары мен жабдықтар. 

2 Ойын-сауық мекемелері және бос уақытты ұйымдастыру. 

 

Бос уақыт (демалыс) – бұл қоғамдық-тарихи құбылыс, қоғамдық өмірдің бір 

бөлігі, өндірістік немесе өмірлік қажеттіліктен бос уақыт. Ол екі негізгі түрге бөлінеді: 

Экономикалық – еңбекке қабілетсіз күштің кеңеюі, адамның дамыған тұлғаға 

айналуы. 

Әлеуметтік – әлеуметтік уақыттың құбылысын жан-жақты зерттеу, еркін 

уақыттың әлеуметтік-тарихи және жеке ерекшеліктеріне тәуелділігін зерттеу. 

Рекреацияның негізгі функциясы мен әлеуметтік-экономикалық негізі. 

Рекреацияның географиялық негізгі түсініктері: бос уақыт, демалыс, рекреация және 

туризм. Бос уақыт рекреациялық процессттің дамуына әсер ететін негізгі процес. Бос 

уақыт белгілі бір кезең, класстар, әлеуметтік топтар белгілерінен тұратын қозғалысты 

категория. Ол көлемі бойынша, мазхмқны бойынша өзгеріп отырады. Бос уақыт 

жұмыстан тыс уақыттың белгілі бір бөлігі. Ол функциональді топтан тұрады. 

1. Жұмыс орнына жетуге дейінгі және кері қайтуға кететін уақыт. 

2. Табиғи қажеттіліктерді қамтамасыз етуге кететін уақыт. 

3. Үй еңбегі мен тұрмыстық қажеттіліктерге кететін уақыт. 

4. Физикалық интелектуалдық дамуымен демалысқа кететін уақыт. 

Бұл адамның негізгі бос уақытына жатады. Бос уақыт адамның физикалық күшін 

дамытуға, қалпына келтіруге жұмсалады. Сондай-ақ оның рухани күшін жан-жақты 

даму үшін бірқатар әлеуметтік қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін пайдаланады. 

Түсінірек айтқанда ол белсенді іс-әрекетке жұмсалады. Бос уақыт – бұл демалуға 

арналған уақыт оның 2 негізгі функцияларын көрсетуге болады: 1. Еңбек және басқа 

да жұмыстармен айналысу арқылы адамның күшін қалпына келтіру. 2. Рухани және 

физикалық даму функциясы (мәдени, ойлау, эстетикалық) физикалық даму 
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функциясы, қалпына келтіру функциялары, тамақтану, ұйықтау, қозғалыс. Ал даму 

функциялары: емделу, таным, қарым-қатынас. Осыларды қорытындылай келетін 

болсақ рекреациялық іс-әрекет дегеніміз – физикалық, психикалық, күшті қалпына 

келтіру мақсатында орындалатын адамның бос уақыттағы іс-әрекеті. Адамның бос 

уақыттағы іс-әрекеті былай жіктелуі мүмкін: 

1. Белгілі бір физикалық күшпен байланысты іс-әрекет (спортпен айналысу, 

серуендеу) 

2. Қызығушылық іс-әрекеттер (аңшылық, балық аулау, коллекция жасау, т.б.)  

3. Өнер әлемімен араласу (тееатрлар, концерттерді, көркемдік галереяларды 

аралау, мұражайларды аралау т.б.) 

4. Интелектуалдық іс-әрекет (газет оқу, журнал) 

5. Өзінің қызығушылығына, таңдау еріктілігіне қарай іс-әрекеттер 

6. Белсенді және белсенді емес сипатқа ие көңіл көтерулер 

7. Өзінің қызығушылығына қарай саяхаттар жасау. 

Рекреация дегеніміз – бос уақытты емдеу, сауықтыру, танымдық, спорттық, іс-

әрекеттер пайдалану нәтижесінде пайда болған құбылыстар мен қатынастардың 

жиынтығы. Рекреация өзінің мерзімділігіне байланысты: қысқа мерзімдік және ұзақ 

мерзімдік болып бөлінеді. Территориялық жағынан қысқа мерзімдік рекреация 1-2 

сағаттық жаяу және көліктік жағдайда табиғат зоналарда шектеледі. Ал ұзақ мерзімді 

рекреация территориялық жағынан шектеусіз ауқымды табиғи зоналарда 

орналастырылады. Осы жерден туризм деген түсінік пайда болды. Туризм француз 

тілінен сөзі - серуен, жорық, саяхат деген мағынаны білдіреді. Бос уақытты қзінің 

тұрақты мекен-жайынан басқа жерде өткізу тәсілінің бірі туризм – рекреация, бос 

уақыт түсініктерінің қарағанда ауқымды. Яғни туризм дегеніміз – адамның тұрақты 

мекен – жайынан басқа жерге шығу арқылы орындарын белгілі бір уақытпен 

байланысты рекреацияның барлық түрлері болып саналады. Басқаша туризм – 

санаториялық, курорттық, емделу демалысы, жорықтар болып табылады. Ол іскерлік 

комерцияның мақсаттарын іс – сапарларына байланысты. Географиялық рекреация 

және географиялық демалыс ұғымдары барлық жерде өткен ғасырдың ортасынан 

бастап сипатталып пайдалануына болады. Кейбір елдердің басым көпшілігінде қазірге 

дейін туризм географиясын атауы шетке шығарады. Олардың мағынасы әр түрлі. 

Рекреациялық география терминінің Преображенский 1971 жылы Кеңес әдебиетіне 

енгізген ол эволюциялық өзгерісіне ұшырап осы ұғымның ақырғы дәлелдемесі 1975 

жылы енгізілді. Рекреациялық география деген атқа ие болады да ол пән территорияда 

рекреациялық жерінің орналасқан атқаратын қызметін пайда болған заңдылықтарын 

оқытады. Рекреациялық география - дем алу мен табиғат ортасының өзара әсерлесу 

принциптерін болжау және әдістемелік сипаттама жұмысын жүргізеді. 

Демалыс адам затының әр түрлііс-әрекет қажетіліктерің қанағаттандыру 

бағытында емес демалу күшін қалпына келтіру. Рекреация әр-түрлі құбылыстар және 

олардың қатынасы. Бос уақытта денсаулықта қалпына келтіру танымдық дене 

шынықтыру, мәдени-сауықтық іс-шаралары арнайы бөлінген территорияларда мекен-

жайдан сырт орналасқан жерлерде адамның физикалық және рухани күшін қалпына 

келтіру. Туризм географиясы әлеуметтік пәнге жатады. Ол мынаны зерттеулерді: 

туризм шаруашылық кешеніндегі рөлі пайда болғандағы іс-шаралары. Территориялық 

формасындағы туризм қозғалыстарын зерттеу.  
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ХХ-шы ғасырдың 70-ші жылдарының соңында жәпе 80-ші жылдарының басында 

"демалыс", "рекреация", "туризм", "экскурсия" дегсн түсініктер қабылданды. Н.С. 

Мироненко мен И.Т. Твердохлебовтың айтуынша (1981): "демалыс бұл күнделікті 

кажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталмаған қандай да бір болмасын адамның іс-

әрекеті". Рекреация - бұл халықтың тұрақты жерінен тыс жердегі арнайы 

мамандырылған территориядағы тәуліктік, апталык және жылдық өмір циклдеріндегі, 

адамның бос уақытын пайдалану кезінде іске асатын сауықтыру, танымдық, спорттық 

және мәдени-коңіл котеру үшін қатынастар мен құбылыстар жиынтығы»; Туризм — 

бос уақытгы түрақты жерінен тыс жерлерде өткізудің бір түрі. Рекреацияға немесе 

демалыска қарағанда, туризм деген өте қысқа түсінік. Қазіргі ғылыми әдебиеттер 

бойынша, «туризм деген – бүл адамдардың тұрғылықты жерінен тыс жерге саяхаттау 

жәнс тұрақтау барысында пайда болатын қатынастар мен қүбылыстар жиынтығы. 

Әрине, егер де бүл тұрақтау үзақ уақыттык қоныстану немесе ақша табу мақсатымен 

уакытша қоныстануға айналып кетпесе». Сонымен, туризм деген түсінік – ол түрақты 

жсрінен тыс жердегі 24 немесе онан артық уақыт ішіндегі болатын рекреаңияның 

барлық түрі: "экскурсия – бұл танымдық, ағартушылық, ғылыми, спортгық немесе 

ойын-сауықтық мақсатты коздейтін, 24 сағаттан аспайтын және түнеуге тоқтамай 

саяхаттау немесе серуендеу". Э.Д. Фролов атап өткендей, Аристотель демалысты 

азаматтық мәртебенің ажырамас сипаты ретінде кез-келген қажетті әрекеттен бос 

уақыт ретінде қарастырды . 

Leisure сөзі (ағылшынша. – «бос уақыт») латынның licere сөзінен шыққан, «бос 

болуы» дегенді білдіреді. Бұл термин алғаш рет XIX басында, индустриалды 

революция кезінде пайда болды. Ол кездері жұмыс фабрикаларында жұмыс уақыты 18 

сағатқа созылған, демалыс тек жексенбі күндері берілген. 1870 жылдарға қарай 

заманауи технологиядар мен кәсіби бірлестік жұмыс сағатының азаюына үлесін 

қосып, сенбі және жексенбі күндері демалыс күндері болды.  

Қол жетімді және сенімді көлік қызметкерлерге демалыс күндері сапар шегуге 

мүмкіндік берді. Теңіздегі алғашқы демалыс 1870 жылы болып өтті, жаңалық Еуропа 

мен Солтүстік Америкаға тез таралды. Жұмысшылар жалақысын үнемдей бастады 

және мереке күндері ақшаны жинады, бұл жұмысшы табының  мерекелеріне арналған 

ұйымдастыру жұмыстарының көбеюіне әкелді. 

В.Н. Лавриненко жазғандай, «бос уақыт» түсінігі туралы мәселені көтерген 

бірінші тұлға Томас Мор болды: «Негізінде еркін уақыттың мазмұны әлеуметтік 

феномен ретінде Т. Мормен айқын көрінді, бұл кейінгі барлық философтар мен 

әлеуметтанушылар мүлдем жаңа ештеңе жасамады» 

Бос уақытты пайдаланудың жеке түрлері 

Шығармашылық түрі - типтің негізгі сипаты - бұл субъектті жасау және көшіруге, 

бір немесе бірнеше шығармашылық актіде өзін-өзі растауға бағытталған осындай 

қызметке қатысу. 

Мәдени-тұтынушылық түрі - рухани мәдениетті арттыру, мұражайларға, 

театрларға, филармония қауымдастықтарына, көркем галереяларға, көрмелерге, 

концерттерге, кітапханаларға және басқаларға бару. 

Көңіл көтеру түрі - балық аулау, жаяу жүру, билеу және т.б. 

Әлеуметтік-гедонисттік тип түсінігі 
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Әлеуметтік-гедонистік тип - төмен немесе теріс моральдық бағалауға ие болатын 

әр түрлі қызмет түрлерін біріктіретін бос уақытты өткізу. Ұлыбританияның 

жасөспірімдерінің жарқын мысалы болып табылады 

Дәстүрлердегі айырмашылық 

Капиталистік қоғамда бос уақыт өте жақсы бағаланатын, себебі бос уақыт 

халықтың тарапынан белгілі бір ақша шығындарын қамтыды.  Әсіресе, бай ауқатты 

адамдарға көп көңіл бөлінді, себебі бай адамдардың бос уақыты әлдеқайда көбірек 

болды және сәйкесінше жұмсайтын ақшасы да көбірек болады. 

 «Еңбекқорлар» немесе басқаша айтқанда  «трудоголики»  - жұмысқа бос 

уақытын құрбан ететін адамдар. Олар демалудан гөрі жұмыс істегісі келеді. Көптеген 

адамдар бос уақытты құрбан ету арқылы мансаптық биіктерге жетуді көздейді. 

Философ Маркс Верха Эвенің айтуынша 1960 және 1970 жылдары біздің 

уақытымыздағы «еркін уақыт социализмі» деп атауға болатын түсінікті  еуропалықтар 

мен американдықтар енгізді. Олар, егер әрбір адамға шағын пирогтың бір бөлігі 

берілсе, онда әрбір адамның ең төменгі қажеттіліктері қанағаттандырылады деп 

есептеді. Содан кейін адамдар бос уақытында өнер, спорт және басқа да көптеген 

пайдалы әркеттермен айналыса алады. 

Бос уақыт әлеуеті - әлеуметтану саласының бөлігі болып табылады, ол: 

Бос уақыттың құрылымы әлеуметтік институттармен, әлеуметтік құрылыммен, 

мәдениетпен және т.б. өзара қарым-қатынаста өмір сүрудің бір элементі ретінде. 

Бос уақытында адамдар мен әлеуметтік топтардың мінез-құлқын зерттейді. 

Бос уақытты мынадай белгілері бойынша жіктейді: 

 

 
 

Көңіл көтеру қызметтерін келесі жолмен жіктеуге болады: 

 

Белсенділік түрі бойынша (активті және пассивті)

Жиілігі бойынша ( күнделікті, апталық, мерекелік, 
отпусктік)

Іс-әрекеттің бағыты бойынша ( шығармашылық, 
рекреациялық, мәдени, спорттық, туристік)

Ұзақтығы бойынша ( қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді, 
эпизодты)
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Мәдени-тынығу жұмысының негізгі әлеуметтік қызметін рекреациялық деп 

айтуға болады. Оның басты мақсаты – адамның күшін, өмірлік энергиясын қайта 

қалпына келтіру. Бұл қызметпен қатар көңіл көтеру, еркіндіктен рахат алу, артық 

қысымнан арылу сияқты жағдайларды қамтамасыз ететін, ойын-сауықтыру функциясы 

тағы бар. Бос уақыт, демалыс кезінде адамдар демалып қана қоймай, сондай-ақ, жаңа 

күш жинап, көңіл көтеріп, өз танымын мәдени тұрғыда жетілдіре түседі. Сондықтан, 

мұның дамытушылық қызметін де айта кету жөн. Адамның бос уақыты тұлғаның 

көркемдік-эстетикалық және эмоционалды дамуына, рухани өсуіне арналуы қажет, сол 

себепті мәдени-тынығу жұмысының мақсаты – адамды оның өмірі мен қызметіне 

тікелей әсер ететін шығармашылық негізінде мәдениетке белсенді түрде баулу. 

Мәдени-тынығу жұмысы келесідей қызмет атқарады: - рекреациялық (шаршағанды 

басып, күшін қайта қалпына келтіру; психологиялық еркіндік және демалыс); - 

гедонистік (қуаныш, көңіл көтеру, рахат алу) - әлеуметтік қатынастарды реттеу; - 

қысымнан арылу.  

Қазақстанның туризмін егжей-тегжейлі зерттеген профессор С.Р. Ердәулетов 

рекреацияның адам өмірінде оның әлеуметтік жағдайына қарамастан маңызды орын 

алатынын айтады. Рекреацияның мәні әлдеқайда кең екенін айтуға болады: қысқа 

мерзімді рекреациялық белсенділік (жұмыс уақытындағы аз ғана үзіліс) және ұзақ 

мерзімді рекреациялық демалыс (жыл сайынғы еңбек демалысы, каникул, апталық 

демалыс). Мәдени-тынығу жұмысының бір функциясы ретінде қарастырылған 

• Ұйымдастыру түрі бойынша: жеке, 
отбасылық, ұйымдастырылған, өз бетінше 
ұйымдастырылған, импульсивті

Аумақтық қамтуы бойынша: 
этникалық, ұлттық, 

ұлтаралық

• Ұзақтығы бойынша: қысқа мерзімді, ұзақ 
мерзімді ( 1 сағаттан артық)

Қызметтің көрсетілу 
интенсивтілігі бойынша: 

периодты, үздіксіз, 
маусымдық, бір реттік

• Қызметті өндірушінің типі бойынша: 
адамдармен немесе машиналармен қызметтің 
ұсынылуы

Қоршаған орта типі 
бойынша: аква, аэро

• Тұтынушының талабы бойынша: арнайы 
дайындық қажет ететін және қажет етпейтін

Тұтынушының жастық 
құрамы бойынша: балалар, 
жасөспірімдер, ересек 
адамдар тобы

• Тұтынушылардың мақсаты бойынша: демалыс 
қажеттілігі, тынығу, қалпына келу, танымдық

Өндірушінің пайда түсімі 
бойынша: жоғары, орташа, 
төмен

• Өндірушінің мақсаты бойынша: 
коммерциялық және қайырымдылық
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рекреация – бұл «тұрақты мекеннен өзге аймақта орналасқан арнайы территориядағы 

адамдардың тәулік, апта және жылдық өмір циклдары мерзіміндегі сауықтыру, 

танымдық, спорттық және мәдени-ойын-сауық жұмысына арналған бос уақытты 

пайдалану нәтижесінде пайда болатын құбылыстар мен қарым-қатынастардың 

жиынтығы».  

Осындай функциялар мен түсініктердің жүзеге асырылуы, белгілі бір техникалық 

және әлеуметтік жағдайлардың пайда болуы адамзатқа жаңа әсерлер мен демалыс 

орындарын іздеуде жер жүзін кедергісіз шарлауға мүмкіндік жасады. Осылайша, 

мәдени- тынығу қызметінің бір түрі ретінде туризм өз даму жолын бастады. Қазіргі 

заман туризмі өздігінен қуатты индустриалды кешен ретінде жүзеге асырылғанымен, 

мәдени-тынығу жұмысы саласының принциптеріне сәйкес қызмет етіп және даму 

үстінде. Туризм халықтың өз бос уақытын ұйымдастырудың бір тәсілі ретінде соңғы 

уақытта кеңінен дамып келеді. Бұған адамның өндіріске жіберген дене және 

психикалық күшін қалпына дұрыс келтіруді қажет ететін еңбектің интенсификациясы, 

көлік және коммуникацияның дамуы, сондай-ақ, бос уақыттың көбірек болып, оны 

құндылық ретінде санау көзқарасының пайда болуы мүмкіндік беріп отыр.  

XXI ғасыр туризмі – бұл қонақүйлер мен әуе және су, құрлық үстімен орын 

ауыстырудың сан алуан түрлі желісі; бұл дегеніміз туристтерге қызмет көрсету 

жүйесіне мұражайлар, театрлар, алаңдар, жағажайлар, мейрамханалар, сауда мен 

ойын-сауық сияқты т.б. уақыт өткізу орталықтарының енуі; бұл туристік қызметтерді 

ұйымдастырушы мен қажетті құралдарды жасақтайтын туристік фирмалардағы гид 

пен менеджерлерден арнайы мамандарға дейінгі миллиондаған жұмыс күші. Туризм 

халықты саяси-идеялық тұрғыда тәрбиелеудің құралы болып табылады. Әдетте ішкі 

туризм пайда болуынан бастап-ақ патриоттық қозғалыспен, халықтың Отанға деген 

сүйіспеншілігін оның табиғатымен, тарихи өткенімен, тарихи-мәдени орындармен 

таныстыру негізінде тәрбиелеумен байланысты. Сондай-ақ, халықаралық 

байланыстарды нығайтуда, адамдардың өзара қарым-қатынасын дамытуда, ұлттарды 

жақындастырып татуластыруда, жалпы алғанда халықтарды ұлтаралық тәрбиеде 

туризмнің ықпалы зор.  

Халықаралық туризм халықтар арасындағы достық пен ынтымақтастықты 

нығайтуда рөлі ерекше. Саяхат жасау кезінде адамадар мәдени-демалыс орындарын 

аралайды, олар: мұражайлар, театрлар, көрме залдары, ойын-сауық орталықтары; 

саяхат мақсатына қарамастан сол аймақтың, елдің тарихи, мәдени, табиғи 

ерекшеліктерімен танысады. Туристік қызметтің көпқырлығы соншалықты, 

рекреациялық, танымдық, гедонистік, коммуникативтік және т.б. функцияларды 

жүзеге асыра алады. Көне заман философы Платон өзінің атақты «Академия»-сында 

білім алуды жол кезіндегі әңгімелесу арқылы жүргізуді дұрыс деп санаған. 

Қолайлы климаты, теңіз бен күн, ыстық та шипалы бұлақ көздері, көркем 

пейзажы, өнер мен сәулет ескерткіштері бар белгілі бір табиғи жағдайы оңтайлы әрбір 

туристік аймаққа туристерді қабылдау, орналастыру, тамақтандыруды қамтамасыз ету 

қажет, ал бұл өз кезегінде арнайы туристік нысандардың салынуына және мәдени-

тынығу қызметінің дұрыс ұйымдастырылуына деген сұранысты туғызды. Туризмнің 

рекреативті-сауықтыру және танымдық-ойын-сауықтық қызметтері оның 

инфрақұрылым бағыттарының дамуын анықтап берді. Осы қызметтерді туризм 

қоғамдық қатынастардың белгілі бір даму сатысында, жоғары дамыған және тұрақты 

экономикалық, саяси және халықтар арасындағы мәдени қарым-қатынастың негізінде 
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кеңінен жүзеге асыра бастады. Бұл халықаралық нарықтың, халықаралық сауданың 

және көлік құралдарының жаңа түрлерінің қалыптасу кезеңімен сәйкес келеді. 

Адамдардың мәдени деңгейінің жоғарылауы олардың тарих және мәдениеттің, түрлі 

елдердің дәстүрі мен тұрмыс-тіршілігіне деген қызығушылықтарының өсуін 

айқындады.  

Туризмнің ошағы бүгінгі күнге дейін халықаралық туристік маршруттардың 

негізгі аймағы Еуропа саналады, себебі, біріншіден, осы жерде әрбір өркениетті 

адамның өмірінде танып-білуге қажетті адамзат мәдениетінің сан мыңдаған 

шедеврлері шоғырланған. Бұл жәйтқа ададарды өзіне тартатын әлеуметтік-мәдени 

және мәдени-тынығу саласы инфрақұрылымының жалпы дамуын да қоса айтқан жөн. 

Қазақстан мәдениет пен шежірелі тарихқа, тылсым табиғат пен бабалардан жеткен 

салт-дәстүрге бай өлке деп танылғанымен елімізде туризм саласы жоғары дәрежеге 

жете қойған жоқ, қонақүй, шипажай, демалыс орындары көптеп салынғаны-мен, АҚШ 

пен Жапониядағы Диснейленд, Франциядағы ЕвроДисней, Испаниядағы Порта 

Авентура сияқты саябақтар жоқ, жалпы туристердің көзі мен көңілін аулар ойын-

сауық орындарын құруға жеткілікті көңіл аударылмай отыр. Қоғам өз дамуында 

туристік салаға қуатты мәдени-тынығу потенциалы бар ресурс ретінде зор үміт артуда, 

сондықтан, туристік индустриалды кешен жұмысына жаңа заманауи инновациялық 

мәдени-тынығу технологияларды енгізіп дамыту – заман талабы. Туризм 

индустриясына енгізілген жаңа инновациялық технологиялар социум өкілдерін 

мәдени бос уақытын, мәдени-тынығу өмірін жоғары деңгейде өткізуне әлдеқайда 

үлкен мүмкіндік жасар еді. Бірақ, еліміздегі бұл ахуал уақытша құбылыс деп сенеміз. 

Елбасымыздың туристік индустрияны дамыту жолындағы қолға алған сындарлы 

саясаты және халқымыздың өз бос уақыты мен демалысын жахсы өткізуге деген оң 

көзқарасы бұл жағдайдың сәл уақыттан соң қарқынды даму алатыны сөзсіз. 

Қазақстан Республикасындағы ойын бизнесі кең көлемде дамымаған. Бәрімізге 

белгілі ойын бизнесінің қазақ жерінде етек жайған орны ол-Қапшағай қаласы мен 

Шучинск қалалары. Осы қалаларда орналасқан казинолар мен көптеген ойын 

автоматтары туристердің тұрақтарына айналды десек те болады. Мемлекет 

басшылары туризмнің қай-қай түрін де дамытуды көздеп отыр. Ойын бизнесінің де әр 

ел экономикасында алатын орны бар. Дегенмен Қазақстандағы ойын бизнесі 

қауымдастығының өкілі Алтынай Баянованың айтуынша халыққа ұзақ жылдардан бері 

қызмет етіп келе жатқан ойын бизнесін 3-4 айдың ішінде бір орыннан екінші орынға 

ауыстыру мүмкін емес. Ол Қапшағай және Щучинск қалаларында казиноларға 

арналған инфрақұрылымдардың жоқтығы бұл шараға өз кесірін келтіреді дейді.   

Бүгінгі таңда казиноға бару- қолжетімді. Ал казиноның өзі түнгі өмірді ұсынатын 

ойын-сауық мекемесі. Казиноға әртүрлі әлеуметтік топқа жататын адамдар барады. 

Жоғарғы ставкамен ойнайтын Бизнесмендер, орта топтағы адамдар, жиі ер адамдар, 

кейде әйелдер 20-50 жас аралығында.  

Құмар ойыншылардың ойынын бақылау қызықты. Мұндай ойыншылар құмар 

және «интеллектуалды» деп бөлінеді. Интеллектуалдар супержүйені білуімен 

мақтанады, ал құмар ойындар қанша карта шыққанын есептеу- олардың ісі емес деп 

есептейді. Олардың бір-біріне деген қарым-қатынасы ирониялық. Әрқайсысы өзіндік 

стильді ұстанғанмен, олар өздерінің ырымдарына сенеді. Казиноның тұрақты 

клиенттері неге ырымшыл келеді? 
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Құмар ойыншылардың арасында әртүрлі ырымдар бар. Ырымдар түрлері өте көп. 

Біріншіден, казиноға келсеңіз ақшаны үстел үстінде емес, міндетті түрде кассадан 

ауыстырығыз. Ал егер үстел үстінде ауыстырғыңыз келсе, алдымен колоданы кесіңіз. 

Деньги любять денги, ал жетондар жетноды жақсы көреді. Кішкентай жетон алсаңыз, 

көпке дейін үлкен жетонға ауыстырмаңыз. Крупье ашуланса, ол өзін бақылай алмай 

қалады, және ұтыла бастайды. 

Әрбір казинода өзіндік иерархия бар. Ір үстел үстінде крупье жүмыс істеді. Ол 

ойынды жүргізеді, ставка жасайды және ұтысты алып тұрады. Және контролер крупье 

жұмысын қадағалайды. Бұл функцияны пит-босс атқаруы мүмкін. 

Әрбір казинода күзет жіне ресепген бар. Жақсы казинода тамаша бар болуы 

керек. (бармен, официант) 

Ерекше салмақ мененджерге түседі. Ол тек казино ұызметкерлерін ғана емес, 

клиенттерді де бақыладйы. Осы тұлғаның арасында казиноның барлық өмірі өтеді.  

Кез-келген ойыншының психологиясына ішкі эәне сыртқы факторлар әсер етеді. 

Ойыншының спортқа немесе басқа азартты ойындарға ұтыс тігуі кезінде оған 

әсер ететін ішкі факторларға осыларды жатқызамыз:Денсаулық, тұрақтылық, 

қоздырғыштың болмауы (Отсутствие раздражителей), байсалдылық пен 

салқынқандылық, ойының анықтылығы. 

Жалпылай айтқанда ойыншының өзі мен оның денсаулығына байланысты. Ал 

сыртқы факторлары бұдан да көп және өте маңызды болып табылады әсіресе 

букмекерлік орталықтарда. Олардың ішінде ең бастысы ақпарат факторы  болып 

табылады. Елде «Кімде-кімнің қолында ақпарат бар сол ұтысқа жетеді »деп босқа 

айтылмаған. Мысалы букмерлік орталықтарда ойыншы спорттан хабардар болуы 

қажет ондай болмаған жағдайда қалайша ұтысқа жетуге болады. Спортты білмеген 

жағдайда қай фаворитті ойыншы ойнайтынын немесе қайсысы жарақаттанып ойыннан 

шыққанын білуі қажет. 

Қазіргі таңда азарттық ойыншылар көбеюде және олардың өзіндік көзқарасы, 

психологиясы бар. Оның себебі жер шарының түкпір түкпірінде азартты 

орталықтар,казинолар бар. Бұл индустрияда ұтысқа жетудің екі танымал себебі бар. 

Бірінші ол ойыншының ықтималдық теориясына қалай жүгінетіндігі қалай 

қолданатындығы ( мысалы рулетка, ақшаға ойналатын карта ойындары), екінші ол 

себеп ойыншының өзіне байланысты, оның психологиясы ,ойын тактикасы,ақпаратпен 

қаматасыздануы, ойын ойнау тәжірибесі және тб. Болып табылады. Азарттық 

орындарда және казинога келушілердің психологиясы және ойыншы түрлері бөлінеді: 

Әлеуметтік түрі – бұл ойыншылар тобы ойынның әрбір түріне болмасын тәуелді 

емес және ойынға еш қызығушылығы жоқ ойыншыларды атайды. Осы топ 

ойыншылары кез-келген уақытта рулеткадан немесе карталық ойындардан бас тарта 

алады. Ойын кезінде өз әрекетіне және ойын қаржылық қорын немесе бюджетін 

қадағалай алады. 

Күнделікті немесе үздіксіз ойыншылар- бұл ойыншылар ойынның бір ғана түріне 

берік болады,мысалы карта,рулетка сияқты және ойын автоматтары. Бұлар да Ойын 

кезінде өз әрекетіне және ойын қаржылық қорын немесе бюджетін қадағалай алады. 

Бюджеттері тұрақтылықта болмайды кейде қарызға батып кейде үлкен ұтыстарға 

жетеді. Бірақ ойыншы бұл түрі көпке созылмайды кейіннен олар ойынды ақша 

табудығ көзі деп есептеп ойыннан шға алмай қалады. Қорытындысында 
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отбасыларына,жұмысына,достарына салғырт қарап, агрессивті жауап 

қайтарып,психологиясы күрт өзгереді. 

Кәсіпқой ойыншылыр тобы- құмар ойындардың хандары болып табылады. 

Ережеге сай бұларға атақты кәсіпқой шебер ойыншылар және турнирлерге, 

жарыстарға қатысатын ойыншыларды жатқызамыз. Кәсіпқой оын деп жоғары табатын 

ақша көзі ғана емес ол ойыншының қалыптасқан өмір сүруі болып табылады. 

Патологиялық үлгінің ойыншылары 1980 жылдан бастап тіркелген МКБ-10 және 

DSM-IV диагнозымен  ауруларына шалдыққан адамдарды жатқызамыз. Олардың 

ойындағы әркеттері мен бюджетіне қарамастан ойнайтын адамдар.  Бұл паталогиялық 

ойыншының ойлау қабілеті кері болып табылады, бқған тек арнай мамандар ғана 

көмектесе алады. 

Осылардан басқа әдебиеттерде тағы ойыншының психологиясына байланысты  

үш топқа бөлінеді: 

-Консервативті (ұтысқа тігетін қаржылары өте аз кіші ставкалармен ойнайды 

немесе көп қаржыны қажет етпейтін ойын түрлерінде ойнайды). 

-Алдын ала ойланған құмар ойыншылар (бұл ойыншы тобы ерекше аналитикалық 

ойлау қабілетімен бөлінген ойыншыларды жатқызамыз, кез-келген уақытта 

математикалық арнамен ұтыс тігетіндер). 

-Хайроллерлар(ірі,үлкен ставкаларда ойнайтын, бюджетінін аямай бірден жоғарға 

ұмтылатын ойыншылар болып табылады. 

 

Ұсынылған әдебиеттер:  

1. Әбенова Е.А. Туризм инфрақұрылымы: оқулық. - Алматы, 2013.- 180с. (50) 

2. Кошкимбаева Ү.Т., Ақтымбаева Ә.С. Туристік инфрақұрылым. Алматы: Қазақ 

университеті, 2012. - 160 б. 

3. Сервистік кәсіпорындардың инфрақұрылымы: оқулық / IV Болгов. - М.: 

Академия, 2009. - Жоғары кәсіптік білім - (2) 

4. Устенова О.Ж., Кубаева О.В. Туризм: оқу құралы. -Алматы: Экономика, 2011.-

242с. 

 

Сынақ сұрақтары: 

1. 2020 жылы Қазақстандағы әлемдік ауқымдағы қандай оқиға күтіледі? 

2. Туризмді дамытудағы оның рөлі қандай? 

3. Анимация дегеніміз не? Аниматор? Туризмді дамытудағы оның рөлі? 

4. Анимациялық өнімдердің түрлері? 

5. Туризмдегі анимацияны дамытудың екі негізгі бағыты қандай? 

6. Курорттың түрі қалай қалыптасқан? 

 

 

Тақырыбы 10 Туристік сектордың өндірістік объектілері 

 

Дәріс түрі – проблемалық (пайдаланылған проблемалық сұрақтар) лекция. 

Түйін сөздер: туристік және спорттық жабдықтар, түгендеу, ақпараттық және 

сервистік қызметтер, өндірістік жүйелер 

Дәрістің сұрақтары: 

1 Туристік және спорттық құрал-жабдықтарды және кадастрларды өндіру. 
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2 Сувенирлік өнімдер. 

3 Ақпараттық-сервистік қызметтер. 

 

Материалдық тауарлар, кәдесыйлар және басқа да тауар өнімдері, тікелей немесе 

жанама түрде қажетті туризм туристік қызметтердің тұтыну процесінде туристер 

немесе күн-экскурсант үшін - бұл туристік өнімдер болып табылады. 

Ақпараттық-сервистік қызметтер. Құрамы - көтерме дүкендер, жәрмеңкелер мен 

көрмелер, аукциондар, қызметтер, маркетингтік зерттеу және өндірушілерді кеңес 

қызмет консалтингтік, қызметтің әр түрлі салаларында сатып алушылар мен 

сатушылар, сондай-ақ тауарлар мен қызметтер нарығында зерттеу және болжау үшін. 

 

 

Ұсынылған әдебиеттер:  

1. Әбенова Е.А. Туризм инфрақұрылымы: оқулық. - Алматы, 2013.- 180с. (50) 

2. Кошкимбаева Ү.Т., Ақтымбаева Ә.С. Туристік инфрақұрылым. Алматы: Қазақ 

университеті, 2012. - 160 б. 

3. Сервистік кәсіпорындардың инфрақұрылымы: оқулық / IV Болгов. - М.: 

Академия, 2009. - Жоғары кәсіптік білім - (2) 

4. Устенова О.Ж., Кубаева О.В. Туризм: оқу құралы. -Алматы: Экономика, 2011.-

242с. 

 

Сынақ сұрақтары: 

1. Туристік тауарлар дегеніміз не? 

2. Тау туризмінің ең жаңа туристік өнімдері қандай атауға болады? 

3. Ақпаратты және қызметті қолдау дегеніміз не? 

4. Көрмелер және олардың рөлі қандай? 

5. Көрмелер және олардың туризмдегі рөлі? 

6. Туризмдегі маркетингтік зерттеулердің рөлі? 

 

 

Тақырып 11 Туризммен айналысатын қоғамдық нысандар 

 

Дәріс түрі - проблемалық (пайдаланылған проблемалық сұрақтар) лекция. 

Түйін сөздер: қоғамдық тамақтандыру объектілері, туристік емес салалар, 

қызметтер, әлеуметтік туризм инфрақұрылымы 

Дәрістің сұрақтары: 

1 қоғамдық тамақтандыру, көлік, тұрмыстық қызмет көрсету және т.б. 

2 Туристер пайдаланатын туристік емес саланың объектілері. 

 

Қызмет көрсетудің көптеген ерекше сипаттамаларымен (сезілмейтіндігі, өндіріс 

пен тұтынудың бір мезгілділігі, сапаның өзгермелілігі, сақтауға болмайтындығы) 

қатар туристік өнімге өзінің ерекше өзгешеліктері тән және ол туристік фирмалардың 

маркетингтік қызметін ұйымдастыруда ескерілетін негізгі факторлар болып табылады.  

Сонымен қатар туристік қызмет көрсетушілерге экономикалық, саяси, табиғи, 

әлеуметтік-мәдени және т.б. факторлар да әсер етеді. Тұрақты нормалар, әлеуметтік 

ереже, рухани құндылықтар жүйелері, адамдардың табиғатқа, еңбекке, спортқа, 
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демалуға қатынасы ең үлкен күшке ие, сондықтан фирмалар осындай факторлардың 

мүмкін болатын өзгерістерін қадағалап отырылуы қажет. 

Таным – адамның тану қабілеті, танымның бастауы, формалары, әдістері туралы, 

ақиқат және оған жетудің жодары туралы ілім. Мәдениет деп адамзаттың әртүрлі 

саладағы жетістіктерінің байланысын айтады. Мәдениет философия, психология, 

мәдениеттану, социология және өнертану ғылымдарының зерттеу пәні болып 

табылады. Оның пайда болу көзі өнер. Қазіргі уақытта ән өнері ерекше 

танымалдылыққа ие.Әр жыл сайын Қазақстанда әртүрлі халықаралық көрмелер 

ұйымдастырылады. Көрмелерде әлемдегі ең үздік тауарлар мен қызметтер көрсетіледі. 

Қазақстан азаматтары тек қана заманауи емес, сонымен қатар әлемді брендтердің жаңа 

тауарларымен таныса алады. Астана мен Алматы және т.б. қалалар көптеген 

фестивальдер мен мәдени іс-шараларды ұйымдастырады.  

Алматы қаласының мәдени мекемелерінің тізімі: 

Алматы бойынша мәдени мекемелердің саны 225:  

19 театр (9 мемлекеттік, 10 жеке)  

20 музей (15 республикалық, 4 қалалық, 1 мемлекеттік емес) 

14 көркем галереялар мен көрмелер  

27 концерттік және мәдени мекемелер  

21 кинотеатр (72 кинозал)  

44 клуб типтес мекемелер (бос уақытты өткізу орталықтары, оқушылар сарайы, 

мәдениет үйлері) 

33 республикалық және қалалық кітапханалар  

30 ұлттық мәдени орталықтар  

6 демалыс саябақтары мен аттракциондар,  9 шығармашылық бірлестктер  

134 мемлекеттік мәдениет ұйымдастырушы органдар  

Халықаралық туризм халықтар арасындағы достық пен ынтымақтастықты 

нығайтуда рөлі ерекше. Саяхат жасау кезінде адамадар мәдени-демалыс орындарын 

аралайды, олар: мұражайлар, театрлар, көрме залдары, ойын-сауық орталықтары; 

саяхат мақсатына қарамастан сол аймақтың, елдің тарихи, мәдени, табиғи 

ерекшеліктерімен танысады. Туристік қызметтің көпқырлығы соншалықты, 

рекреациялық, танымдық, гедонистік, коммуникативтік және т.б. функцияларды 

жүзеге асыра алады. Көне заман философы Платон өзінің атақты «Академия»-сында 

білім алуды жол кезіндегі әңгімелесу арқылы жүргізуді дұрыс деп санаған. 

 

Спортты-таулы клуб «Askar Tau» 2015 жылы құрылған 

болатын. Қазіргі таңда көптеген жорықтар мен туристік көп 

сайыс жарыстарын ұйымдастыратын клубтардың қатарына 

кіреді. Басты клуб Алматы қаласы,Медеу ауданында 

орналасқан. Нақты мекен жайы: Ньютон 9 уй. Осы клубтың 

қолдауымен Алматы қаласында , әр сенбі және жексенбі 

сайын тегін жорықтар ұймдастырылады. Ол жорыққа кез 

келген қала тұрғыны немесе қонақтар қатыса алады.  

Alpine Asia Team(AAT) – бұл таулы-спорттық іс-

шараны ұймдастырушы мекеме 2013 жылы құрылған 

болатын. Қазіргі таңда Қазақ Ұлттық Университетімен 

серіктес болып жұмыс істейді. Өз спортшыларын 
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дайындаумен қатар , жоғары дәрежелі жорықтарды және арнайы туристерге арналған 

ауыр және орташа деңгейлі туристік маршруттарды ұйымдастырады.  

 

«Skala MC» - 2015 жылы 

құрылған . Қазіргі таңда қарқынды 

дамып келе жатқан клубтардың бірі 

болып табылады. Барлық адамдарға 

ақылы жаттықтыру жасайды. Тек 

туристерге ғана емемс сонымен 

қатар жай адамдарға да қолжетімді  

болып келеді. Арнайы жаттығу 

залында одан кейін пратика 

жүзінде тауда жаттығу жасайды. 

 

2015 жылы құрылған . Қазіргі таңда арнайы туристік 

маршруттарды жасап оларды туристерге ұсынады. Қазақстан 

нарғында ішкі және сыртқы белсенді демалыспен айналысатын 

мекемелердің бірі. Өздерінің сайтында бағалары көрсетілген. 

Әр жорыққа туристке максималды көлемде жауапкершілік 

алатын мекемелердің бірі. Арнайы прайс беттері бар санаулы 

компаниялардың бірі болып табылады. Отандық және шетел 

туристеріне сапалы қызмет көрсеттеін туристік мекеме болып 

табылады. 

Бос уақытты мынадай белгілері бойынша жіктейді: 

– Белсенділік түрі бойынша (активті және пассивті) 

– Жиілігі бойынша ( күнделікті, апталық, мерекелік, отпусктік) 

– Ұзақтығы бойынша ( қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді, эпизодты) 

– Іс-әрекеттің бағыты бойынша ( шығармашылық, рекреациялық, мәдени, 

спорттық, туристік).  

 

Ұсынылған әдебиеттер:  

1. Әбенова Е.А. Туризм инфрақұрылымы: оқулық. - Алматы, 2013.- 180с. (50) 

2. Кошкимбаева Ү.Т., Ақтымбаева Ә.С. Туристік инфрақұрылым. Алматы: Қазақ 

университеті, 2012. - 160 б. 

3. Сервистік кәсіпорындардың инфрақұрылымы: оқулық / IV Болгов. - М.: 

Академия, 2009. - Жоғары кәсіптік білім - (2) 

4. Устенова О.Ж., Кубаева О.В. Туризм: оқу құралы. -Алматы: Экономика, 2011.-

242с. 

 

Сынақ сұрақтары: 

1. Қандай объектілер коммуналдық болып саналады? 

2. Туристер не туристік емес саланың қандай нысандарын пайдалана алады? 

3. Туризмде қандай медициналық мекемелер қолданылады? 

 

 

Тақырып 12 Кәсіпорындар - туристік қызметтерді жеткізушілер 
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Дәріс түрі - проблема (пайдаланылған проблемалық сұрақтар) лекция. 

Түйін сөздер: туристік кәсіпорын, туристік қызметтерді жеткізушілер, 

турагенттер, өндірісті қолдау 

Дәрістің сұрақтары: 

1 Кәсіпорындардың сипаттамасы - туристік қызметтерді жеткізушілер. 

2 Мамандандырылған, қосымша және онымен байланысты қызметтер. 

3 Туристерге қызмет көрсету үшін технологиялық операциялардың кезектілігі 

(тарату арналары). 

 

Туристік кәсіпорын – бұл мүлікті еңбек ұжымының пайдалануы негізінде өнім 

өндіретін және өткізетін, жұмыстарды орындайтын, қызмет көрсететін заңды тұлға 

құқығын иеленетін дербес шаруашылық жүргізуші субъект.  

Еңбек ұжымы мүшелерінің әлеуметтік және экономикалық мүдделерін және 

мүлікті меншіктенуші мүдделерін қанағаттандыру үшін табыс алуға бағытталған 

шаруашылық қызметі туристік кәсіпорынның ең басты мәселесі болып табылады. 

Туристік кәсіпорын жұмыстан бос уақытты, рекреацияны, демалысты 

ұйымдастыруға және халықты емдеуге; олардың таныстары мен туысқандарына 

баруға және заңмен рұқсат етілген және жарғыға сәйкес өзге де мақсаттарға 

бағытталған қызмет түрін жүзеге асырады.  

Әрбір жеке кәсіпорынның туристік саясатының негізгі мақсаты нарықтық 

жағдайларды тиімді пайдалана отырып көрсетілетін қызметтер сапасын 

жоғарылату, туристік өнімді өндіру, өткізу және жылжыту үрдістеріне 

жаңашылдықтар енгізу арқылы пайданы және туристік қызметтің рентабелділігін 

арттыру болып табылады. 

Туристiк қызмет көрсету – туристiк саяхат кезеңiнде және осы саяхатқа 

байланысты туристiң қажеттіліктерiн қанағаттандыру үшiн маңызы зор қызметтер 

(орналастыру, тасымалдау, тамақтандыру, экскурсиялар, туризм нұсқаушылары, 

гидтер (гид-аудармашылар) көрсететін қызметтер және сапар мақсатына байланысты 

көрсетілетін басқа да қызметтер). 

Туристік қызметті (туроператорлық, турагенттік, экскурсиялық және туризм 

нұсқаушысының қызмет көрсетуін) жүзеге асыру құқығы үшін берілетін лицензия 

болып табылады.  

Бағдармалық қызмет көрсету -  бiр мақсат, түрткi болған адам дардың саяхаты 

арқылы (танысу мүмкiндiгі, үйрену, өзiн көрсете бiлу, тағы басқаларды әуестiктiң 

қанағаттандыру қабылдаған шешiмiне (көлiкпен, жаяулап, жануарларды пайдалану 

немесе басқа әдiстермен ) кеңiстiкте, (себепке ) іске асырудагы қызметтердiң нақтылы 

жиынтығы. 

Туризм инфрақұрылымның элементтері: 

 Шаруашылықтың мамандандырылған субъектілердің материалдық базасы 

(туроператорлар, турагенттер, туристік тұтынудағы өнімдердің өндірушілері, 

экскурсиялық бюро); 

  Аймақта туризмнің құқықтық базаның, бақылаудың және реттеудің болуына ат 

салысатын мемлекеттік органдар; 
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  Аймақта туризмнің қолдауына және дамуына функция атқаратын 

коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдардың жүйесі (туристік биржалар, 

көрмелер, жәрмеңкелер және т.б.) 

 Туристік инфрақұрылымның бір бөлшегі табиғи және мәдени элементтер 

туристік кешеннің негізгі бөлігі болып табылады.  

 Қалалық туристік кешендерде залдар, соборлар, храмдар, шіркеулер, 

ансамблдер, тақырыптық саябақтар және т.б. орын алуда. 

 Осы жүйеде турфирмалар өзінің жұмыстарын жоспарлауға үлкен көңіл бөлуде. 

 Туристік өнімнің өндірісіне инфрақұрылымнан басқа супрақұрылым кіреді. 

Туризмнің супрақұрылымы – экономикалық жүйенің бір бөлігі, туризм 

индустриясында тек туристерді қызмет көрсетумен қанағаттандырып қана қоймай, 

аймақта туризмнің дамуы жергілікті халыққа әсер етіп, оларға да қызмет көрсетумен 

айналысады. 

Супрақұрылымның туристік функциялардан басқа, экономикалық және 

әлеуметтік функциялары да бар. Бірақ негізінен туристік өнімді шығарумен 

айналысқандықтан, аймақта туризм дамуының деңгейіне тікелей байланысты болады.  

 

Ұсынылған әдебиеттер:  

1. Әбенова Е.А. Туризм инфрақұрылымы: оқулық. - Алматы, 2013.- 180с. (50) 

2. Кошкимбаева Ү.Т., Ақтымбаева Ә.С. Туристік инфрақұрылым. Алматы: Қазақ 

университеті, 2012. - 160 б. 

3. Сервистік кәсіпорындардың инфрақұрылымы: оқулық / IV Болгов. - М.: 

Академия, 2009. - Жоғары кәсіптік білім - (2) 

4. Устенова О.Ж., Кубаева О.В. Туризм: оқу құралы. -Алматы: Экономика, 2011.-

242с. 

 

Сынақ сұрақтары: 

1. Туристік индустрияның кәсіпорындары ұсынатын барлық үш қызмет түрін 

бөлуге болады. Оларды сипаттаңыз. 

2. Туристік қызмет көрсетушілер қандай, олар не деп аталады? 

3. Туристік қызмет дегеніміз не? Туристік қызметтерге қойылатын талаптар 

қандай? 

4. Қонақжайлылық дегеніміз не? Қонақжайлылықтың шарттары қандай? 

5. Бөлу арналары дегеніміз не? Туроператор мен турагент арасындағы қарым-

қатынас қалай көрінеді? 

6. Туристік кәсіпорындардың өндірістік қолдауына не кіреді? 

 

Тақырып 13 Туристік инфрақұрылымды дамыту проблемалары мен 

келешегі 

 

Дәріс түрі - проблемалық (пайдаланылған проблемалық сұрақтар) лекция. 

Түйін сөздер: туризмді басқару, жоспарлау, туризмнің құқықтық мәселелері, 

туризмді мемлекеттік реттеу. 

Дәрістің сұрақтары: 

1 Туристік қозғалысты басқару 
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2 Туристік қатынастарды реттеудің негізгі мемлекеттік функциялары: туристік 

қызметті бақылау және үйлестіру, оны дамыту, мемлекеттік деңгейде маркетингтік 

зерттеулер жүргізу, жоспарлау, құқықтық мәселелер, қаржыландыру 

3 Туристік инфрақұрылымды дамытудың мемлекеттік және салалық жоспарлау 

4 Ұлттық туристік әкімшіліктердің қызметі (NTA). 

 

Туризм Қазақстан экономикасындағы қарқынды салалардың бірі, Халықаралық 

сарапшылардың пікірінше қазіргі кезде туризм әлемдік экономикадағы қарқыны 

төмендемейтін саланы біріне жатады. Туризм көп елдерде жалпы ішкі өнімнің 

қалыптасуына, қосымша жұмыс орнын құруға және сыртқы сауда балансының 

белсенділігіне ықпал етеді. Соңғы жылдары туризм әлемдегі ең табысты бизнестің 

бірі. Туризмнің маңызы жылдан-жылға өсуде, оның халықаралық байланыста және 

валюталық түсім көз ретінде маңызы артуда. Елдердің шикізат көзі азайлады, ал 

туристік индустрия қалпына келетін ресурстармен жұмыс істеген. Туризмнің басқа да 

салаларға тигізетін әсері мол, оның 32 салаға жанама ыкпалы бар (турфирмалар, көлік 

түрлері, мейманхана кешендері, демалыс үйлері, санаториялар, ұлттық парктер, 

тамақтану сферасы, т.б.). Бұл дегеніміз -әлемдік өндірісте әр 9 адамның жұмыс орны 

деуге болады. 

Туризм индустриясының мемлекеттік бюджетке түсіретін валюталық түсімі, орта 

және шағын бизнеске көмегі, тауар мен қызмет көрсету нарығы арқылы аймақтардың 

экономикасының дамуына ықпалы өте зор. Сонымен қатар, туризмнің қоғамдық, 

әлеуметтік-экономикалық дамуы келесі көрсеткіштермен сипатталады. Ішкі және 

халықаралық туризмнің жалпы шығыны әлемдік ұлттық ішкі өнімнің 12%-ін құрайды, 

жыл сайын 1,5млрд. Ішкі және халықаралық саяхаттау тіркелді. 

 Қазақстан Республикасының туристік саласын дамытудың 2023 жылға дейінгі 

тұжырымдамасы (бұдан әрі – Тұжырымдама) оны іске асырудың негізгі қағидаттары 

мен тәсілдерін қоса алғанда, Қазақстан Республикасының қазіргі заманғы, жоғары 

тиімді және бәсекеге қабілетті туристік саласын қалыптастыру үшін бірыңғай 

институционалды, әдіснамалық, ұйымдық негізді қалыптастыру мақсатында 

әзірленді. 

Тұжырымдама Мемлекет басшысы Н.Ә. Назарбаевтың бес институционалдық 

реформасын іске асыру бойынша Ұлт жоспары –100 нақты қадам(57, 86, 87-

қадамдар) шеңберінде көзделген негізгі қағидаттарды, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының 2020 жылға дейінгі дамуының стратегиялық жоспарында 

белгіленген экономиканы әртараптандырудың басты бағыттарын және 

"Қазақстанның әлемнің ең дамыған 30 мемлекетінің қатарына кіруі жөніндегі 

тұжырымдама туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 17 

қаңтардағы № 732 Жарлығынасәйкес Қазақстанның 2050 жылға дейін ұзақ мерзімді 

дамуының стратегиялық бағыттарын іске асыруға бағытталған. 

Тұжырымдама Қазақстан Республикасының туризмін, Ақмола облысының 

Щучинск-Бурабай курорттық аймағын, Алматы қаласының маңындағы тау шаңғы 

аймағын, Кендірлі демалыс аймағын дамытудың бекітілген жүйелі жоспарлары, 

сондай-ақ Шығыс Қазақстан облысында туризмді дамытудың кластерлік 

бағдарламасының мастер-жоспары негізінде әзірленді. 

Туристік сала әлемдегі ең ірі және қарқынды дамып отырған салалардың бірі 

болып табылады. Дүниежүзілік туристік ұйым (ДТҰ) деректері бойынша 2014 жылы 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1500000100#z1
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/U1400000732#z1


76 

 

туризмге әлемдік ЖІӨ-нің 9 %-ы (тікелей және жанама әсерді ескере отырып), 

тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің әлемдік экспортының 6 %-ы тиесілі болады. 

Осы салада шамамен 100,9 млн. адам жұмыс істеуде, бұл ретте әлемдегі әрбір 11 

жұмыс орны туризм саласында құрылады. 

Туризм телекоммуникация және көлік, құрылыс, сауда, ауыл шаруашылығы 

және басқалар сияқты аралас салаларға ықпал ете отырып, өңірлердің әлеуметтік-

экономикалық дамуына жәрдемдеседі. 

Қазақстан бай туристік-рекреациялық әлеуетке ие бола отырып, туризмнің 

жеткілікті дамымауымен сипатталады. Оның ЖІӨ-дегі үлесі (тек тұру және 

тамақтану бойынша көрсетілетін қызметтер есептеледі) шамамен 0,9 %-ды құрайды. 

2015 жылы туристік қызметтен түскен кіріс мөлшері 236,4 млрд. теңгені құрайды, 

бұл 2010 жылғы деңгейден 2 есе артық (126,5 млрд. теңге). Салада жұмыспен 

қамтығандар саны 103,6 мың адамды құрады. Туристік қызметтен республикалық 

бюджетке төленген салықтар мен басқа да міндетті төлемдер 2015 жылы 11,0 млрд. 

теңгені құрады. 

2016 жылғы жағдай бойынша Қазақстанда 2 031 туристік ұйым, 138 062 жатын-

орын сыйымдылығы бар 2 754 орналастыру орны жұмыс істеді, бұл алдыңғы 

жылдың көрсеткішіне қарағанда 16,6 %-ға жоғары. 

Орналастыру орындарының жалпы санының 62,4 %-ын қонақүйлер құрайтынын, 

олардың 10,1 %-ының санаты бар, 52,3 %-ының санаты жоқ қонақүйлер, ал 37,6 %-ы 

өзге де орналасу орындары екенін атап өту қажет (1-сурет). 

 

 
 

6сурет. Орналасу орындарының санаттары 

 

Орналастырудың негізгі бөлігі (63,3 %) Шығыс Қазақстан, Алматы, Ақмола, 

Қарағанды, Оңтүстік Қазақстан облыстарында және тиісінше Астана қаласында 

шоғырланған (2-сурет). 
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7-сурет. Өңірлер бөлінісіндегі орналасу орындарының үлес салмағы 

 

2016 жылы қонақүйлердегі жатын-орын толтырылымы 23,8%-ды (2015 жылы – 

23,5 %) құрады. 

Санаты бар қонақүйлердегі орташа деңгейдегі толтырылым 24,3 %-ды, ал 

санаты жоқ қонақүйлерде 19,3 %-ды құрады. Бұл ретте толтырылымның барынша 

жоғары деңгейі 5* санатты қонақүйлерде (31,1 %), ең төменгі деңгей 1* санаты бар 

қонақүйлерде (14,6 %) тіркелген (3-сурет). 

 

 
 

8сурет. Орналасу орындарындағы толтырылым деңгейі 

 

2016 жылы жатын-орын толтырылымының анағұрлым жоғары деңгейі мынадай 

облыстарда байқалады: Батыс Қазақстан – 29,5 %, Атырау – 27,6 %, Шығыс 

Қазақстан – 26,8 % және Ақтөбе – 24,3 %. Ең төменгі толтырылым деңгейі Жамбыл 

(15,6 %) және Ақмола облыстарында (17,3 %) тіркелген. Астана және Алматы 

қалаларында қонақүйлердегі толтырым тиісінше 27,6%-ды және 28,2 %-ды құрады 

(4-сурет). 

Орналасудың жіктелмейтін объектілерінің елеулі санының нәтижесі сервистің 

төмен сапасы және жоғары бағаны ескере отырып, келушілердің аздығы болып 

табылуы мүмкін. 
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9сурет. Өңірлер бөлінісіндегі орналасу орындарының толтырылым деңгейі 

 

Қонақүйлік көрсетілетін қызметтердің жоғары деңгейлі орналастыру 

орындарында тұру бағасы әлемнің озық туристік дестинацияларындағы ұқсас 

қонақүйлерге қарағанда айтарлықтай жоғары. Астана және Алматы қалаларындағы 

5* қонақүйлердегі стандартты нөмірдің орташа құны Еуропаның озық қалалары мен 

әлемнің туристік дестинацияларындағы орташа бағаларға қарағанда 20 %-ға жоғары. 

Басқа орналастыру орындарында – пансионаттарда, туристік базаларда, 

паналарда, кемпингтерде, келушілерге арналған жатақханаларда және басқа да 

орындарда көрсетілетін қызметтердің бағалары шамамен 25-30 %-ға төмен. 

Жоғары қойылған бағалар бәсекелес ортаның жетіспеушілігіне және бизнес-

туристерге аса тәуелді болмауына байланысты. Қонақүйлік көрсетілетін қызметтерді 

қоса алғанда, ұсынылатын туристік көрсетілетін қызметтер шектеулі сервиспен 

ұсынылады және нашар реттелген болып табылады. Тұруға және авиабилеттерге 

жоғары бағалардың Қазақстанға тур құнын едәуір ұлғайтатынын және тиісінше 

халықаралық нарықтағы баға бойынша оның бәсекеге қабілеттілігін төмендететінін 

атап өткен жөн. 

Қазақстандағы ішкі және келу туризміне 2000 – 2007 жылдар кезеңінде 

сұраныстың артуы, кейінен оның экономикалық дағдарысқа байланысты 2008 және 

2009 жылдары төмендеуі байқалды. 2010 жылы экономиканың қайта қалпына 

келуімен 2011 жылы туризмге сұраныс жаңғыртылды және 2014 жылы рекордтық 

деңгейге дейін жетті. 2016 жылы келушілер санының өсуі 2010 жылмен 

салыстырғанда 65,5 %-ды құрады, түнеу санының өсуі – 34,6 % (5, 6-суреттер) 
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10 сурет. 2010 және 2016 жылдардағы келушілер саны 

 
 

10 сурет. 2010 және 2016 жылдардағы түнеулер саны 

 

2016 жылы орналастыру объектілерінде қызмет көрсетілген келушілер 

құрылымы мынадай көрсеткіштермен сипатталды: 

1) орналасу объектілерінің санаттары бойынша: келушілердің 81,2%-ы 

қонақүйлерге (келушілердің 42,2%-ы санаты бар қонақүйлерге, 38,8%-ы санаты жоқ 

қонақүйлерге), келушілердің 18,8%-ы өзге де орналасу орындарына орналасқан. Бұл 

ретте 2013 жылы келушілердің 86,4 %-ы қонақүйлерге (келушілердің 42,1 %-ы 

санаты бар қонақүйлерге, 44,3 %-ы санаты жоқ қонақүйлерге), келушілердің 13,6 %-

ы өзге орналасу орындарына орналасқан (7-сурет). 
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11сурет. 2013 және 2016 жылдардағы орналасу орындарының санаттарыбойынша қызмет 

көрсетілген келушілер құрылымы 

 

2) өңірлер бойынша: тіркелген келушілердің 47,1 %-ы Астана (17,4 %) және 

Алматы (18,8 %) қалаларында және Шығыс Қазақстан облысында (10,9 %) тіркелген, 

ал 2013 жылы аталған өңірлердегі қызмет көрсетілген келушілер 47,7 %-ды құрады 

(8-сурет). 

 
 

12сурет. 2013 және 2016 жылдардағы өңірлер бойынша қызмет көрсетілгенкелушілер 

құрылымы 

 

3) шыққан елдер бойынша: 82,8 % қазақстандық келушілер (2013 жылы 82,3 %), 

резидент емес келушілердің (722 515 адам) – 31,4 %-ы Ресей Федерациясынан 

келушілер, 7,4 % Қытай Халық Республикасынан келушілер, 5,9 % Америка Құрама 

Штаттарынан келушілер, 5,9 %-ы Түркия Республикасынан келушілер, 4,5 % – 

Германия Федеративтік Республикасынан келушілер, 2,9 % – Италия 

Республикасынан келушілер және 42,0 % басқа да елдерден келушілер (9-сурет). 
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13сурет. 2013 және 2016 жылдардағы елдер бойынша қызмет көрсетілген 

келушілер құрылымы 

 

4) сапар мақсаттары бойынша: іскерлік және кәсіптік – 54,1 %, еңбек демалысы 

және демалыс – 45,6 %, басқа да мақсаттармен – 0,3 %, 2013 жылы сапар 

мақсаттарының құрылымы мынадай болды: іскерлік және кәсіптік – 60,0 %, еңбек 

демалысы және демалыс – 33,7 %, достар мен туыстарға бару – 3,7 %, дін мен 

қажылық – 0,4 %, емдік және сауықтыру шаралары – 0,4 %, дүкен аралау – 0,4 % 

және өзге де мақсаттар – 1,4 %. Қазақстандықтар шетелдік келушілермен 

салыстырғанда демалыс және еңбек демалысы мақсатында көбірек саяхатқа 

шыққанын (51,7 %), бұл уақытта резидент еместер көбінесе іскерлік және кәсіптік 

мақсаттарда (81,7 %) келгенін атап өту қажет (10-сурет). 

Сонымен, Қазақстанда туризм негізінен жергілікті халыққа, сондай-ақ шетелдік 

резиденттердің іскерлік және кәсіптік сапарларына негізделетіні байқалады. 

 

 
 

14сурет. 2013 және 2016 жылдардағы сапар мақсаттары бойынша қызмет  

көрсетілген келушілер құрылымы 

 

2016 жылы Қазақстанға келген барлық шетелдік резиденттердің жалпы саны 

6 509,4 мың адамды құрады, бұл 2015 жылға қарағанда 1,2 %-ға артық. Шетелдік 

резиденттердің көпшілігі көршілес үш елден: Өзбекстан Республикасынан (37,8 %), 

Ресей Федерациясынан (24,4 %) және Қырғыз Республикасынан (20,7 %) келген. 
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Келудің негізгі себептері жеке (75,4 %) сапарлар болды, ал қызмет бабындағы 

іссапарлар (16,2 %), туризм мақсатында шамамен 1 %-дай болды (11-сурет). 

 

 
 

15сурет. 2016 жылы ҚР-ға келген шетелдік резиденттердің үлес салмағы 

 

Қазақстанға келетін көптеген шетел резиденттері отбасыларда немесе 

достарында тоқтайды, транзитпен өтеді немесе бір күнге ғана келеді (бір күндік 

келушілер). 

Шетелге шыққан Қазақстан Республикасы азаматтарының саны 2016 жылы 9 

755,6 мың адамды құрады, бұл 2015 жылға қарағанда 15,8 %-ға төмен. 

Қазақстандықтар туристік, бизнес және өзге де сапарларды қоса алғанда, 

халықаралық сапарларға 1,6 млрд. АҚШ долл. жұмсайды, дәл осы құжат бойынша 

резидент еместерге 1,5 млрд. АҚШ долларына қызмет көрсетілген. 

Осылайша, елдің төлемдік теңгерімі "Сапарлар" құжаты бойынша шамамен 

109,3 млн. АҚШ долларын құрап, көп жылдар бойы жарамсыз болып келеді. 

Қазақстан Түркия Республикасы, Қытай Халық Республикасы, Біріккен Араб 

Әмірліктері, Тайланд Корольдігі сияқты елдерге "туристік донор" болып қалып отыр, 

ол елдерде туризм индустриясы қарқынды дамуда, жаңа жұмыс орындары құрылып, 

төлем теңгерімінің құрылымы жақсаруда және халықтың әл-ауқаты артуда. 

Қазақстандық туристердің сыртқа шығу туризміне сұранысы Қазақстандағы 

туристік дестинациялар мен орналасу объектілері үшін бизнес үлесінің жоғалуын 

білдіреді, сондықтан республикада туризмді сапалы дамыту қазір шетелде демалатын 

жергілікті туристердің белгілі бір саны туризмге жұмсалатын шығыстарды ел 

шегінде қалдыра отырып, қазақстандық туристік дестинацияларды таңдайды деп 

болжауға болады. 

Республикада туризмді жеделдетіп дамытуға қиындық тудыратын негізгі 

себептерге мыналар жатады: 

1) туризм орындарындағы инженерлік, көліктік және әлеуметтік 

инфрақұрылымның жеткілікті дамымауы, туристік объектілерге жету қиындығы, 

туристер демалатын жерлердегі сервис деңгейінің жоғары болмауы, жол бойы 

инфрақұрылым объектілері сервис сапасының және санының жеткілікті болмауы; 

2) туризм саласында білікті кадрлардың, оның ішінде академиялық білім 

сипатының жетіспеушілігі, білім бағдарламаларының еңбек нарығының 

талаптарынан, өндірістер қажеттіліктерінен, жұмыс берушілердің күтуінен біршама 

алшақтығы және т.б.; 

3) визалық және көші-қондық формальділік; 
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4) мәдени және спорт бағыттарын қоса алғанда, туристік саланы дамытудың 

кешендік тәсілін іске асыру үшін мүдделі мемлекеттік органдарды үйлестірудің 

жеткіліксіз деңгейі; 

5) әлсіз маркетинг және брендинг; 

6) инвестициялық тартымдылықтың төмендігі. 

Қазақстан Республикасында туризм индустриясын 2023 жылға дейін 

дамытудың пайымы 
Туризмді Қазақстан Республикасында экономикалық дамытудың ұлттық 

басымдықтарының бірі ретінде қарауға бірнеше негізгі экономикалық және 

әлеуметтік алғышарттар бар: 

1) халық табысының, мемлекеттік бюджетке түсімдердің артуы, әлеуметтік 

сезінудің жақсаруы, жаңа жұмыс орындарын ашу, оның ішінде дәстүрлі өмір 

салтынан қол үздірмей ауылдық және шалғайдағы аудандардың халқын, жастарды 

жұмыспен қамту мүмкіндігі; 

2) отбасылық, кіші және орта бизнесті жүргізу мүмкіндігін, оның ішінде 

туристік кластердің анағұрлым перспективалық аудандарында негізгі туристік 

жобаларды іске асыру арқылы халықтың қалың жігі арасында кәсіпкерлік қызмет 

мәдениетін дамытуға жәрдемдесу; 

3) Қазақстан Республикасының өңірлері мен ауылдық аудандарын дамытуға, 

оның ішінде шалғай аудандарда инженерлік-көліктік және туристік 

инфрақұрылымды, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы 

өткізу пункттерінің инфрақұрылымын дамытуға үлес қосу; 

4) ауыл шаруашылығын, көлікті, сауданы, машина жасауды, жеңіл және тамақ 

өнеркәсібін, креативті индустрияны, өндірістік емес секторды қоса алғанда, 

экономиканың басқа да секторларында ынтымақтастыққа жәрдемдесу және 

мүмкіндіктер жасау; 

5) "Мәңгілік ел" жалпыұлттық идея құндылықтарын насихаттауға ықпал ететін 

әлеуметтік-мәдени, этнографикалық, медициналық, спорттық, мәдени-танымдық, 

ғылыми, балалар-жасөспірімдер және туризмнің басқа да түрлерін қоса алғанда, 

ұлттық және мемлекетаралық өзара түсіністікті жылжытуға ықпал ететін оң және 

жемісті мәдениетаралық қарым-қатынастарды жасауға жәрдемдесу; 

6) елдің белсенді маркетингі мен Ұлы Жібек жолы брендін жылжыту есебінен 

өңірлік және әлемдік нарықта республиканың танымдылығын арттыру; 

7) ЮНЕСКО Дүниежүзілік мәдени мұрасының тізіміне және республикалық 

маңызы бар тарихи және мәдениет ескерткіштерінің мемлекеттік тізіміне енгізілген 

Қазақстанның бай тарихи-мәдени мұрасы. 

Экономиканы әртараптандыру және республика халқының әл-ауқатын және өмір 

сүру сапасын арттырудың ұлттық мақсаттарына қол жеткізу мақсаттарында туризм 

индустриясы ішкі сонымен қатар шетел туризмі үшін тартымды туристік өнімдерді 

ұсынатын, негізін білікті жұмыскерлер қалайтын бәсекеге қабілетті туристік 

бизнеспен белгілі бір туристік кластерлерде дамытылуға тиіс. Осы бағытта даму 

барлық мүдделі тараптар – мемлекет, бизнес және жұмыскерлер үшін туристік 

қызметтен кірістердің қарымды және тұрақты өсуіне ықпал етуге тиіс. 

Қазақстандағы келу және ішкі туризмді дамыту бірқатар нарықтық үрдістерге – 

жалпы туризмге, экономикаға, демографияға, экологияға, технологияға және өзге де 

салаларға байланысты болады. 
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Жалпы туризмнің негізгі ұзақ мерзімді үрдістері мыналар болып табылады: 
1) кейіннен халықаралық келушілер саны мен халықаралық туризмнен түсетін 

кірістерді арттыра отырып, халықаралық туризмді тұрақты дамыту, бұл жалпы 

Қазақстанда туризм индустриясын дамыту үшін оң нарықтық негізді қамтамасыз 

етеді; 

2) Қытай Халық Республикасы, Үндістан Республикасы, Таяу Шығыс және 

Ресей Федерациясы сияқты дамып жатқан сыртқы нарықтарда өрістеп жатқан 

туристік сұраныс. Бұл елдердің географиялық орналасуы осы нарықтар үшін 

туристік өнімдерді әзірлеу және олардың Қазақстанға аумақтық жақындығының 

арқасында оларды салыстырмалы түрде жеңіл іске асыруға мүмкіндік береді; 

3) Еуропа сияқты дамыған сыртқы нарықтардағы едәуір жоғары және тұрақты 

сұраныс, бұл Қазақстанға осы нарықтарда өзінің тартымды және бірегей туристік 

өнімдерін өткізуге мүмкіндік береді; 

4) перспективада Қазақстанның туристік ұсынысына болжамды бәсеке 

тудыратын Әзербайжан Республикасы, Қытай Халық Республикасы, Грузия, Қырғыз 

Республикасы, Моңғолия, Ресей Федерациясы, Түрікменстан және Өзбекстан 

Республикасы сияқты дамушы дестинациялардан өсіп келе жатқан туристік ұсыныс. 

Дамыған туристік дестинациялар арасындағы жоғары және белсенді 

бәсекелестік қазақстандық ұқсастықтардан осы нарықта барабар ұстанымды 

ұстануды, сонымен қатар оның үздіксіз өзгеріп отыратын жағдайларына бейімделуге 

қабілетті болуын талап етеді. 

Негізгі ұзақ мерзімді экономикалық үрдістер мыналар болып табылады: 
- қолайлы экономикалық перспективалар және ЖІӨ-нің, кірістердің және 

Қазақстан ішіндегі және Қытай Халық Республикасы, Үндістан Республикасы, Таяу 

Шығыс және Ресей Федерациясы сияқты дамыған сыртқы нарықтарда тұтынушылар 

арасында саяхаттарға бейімділіктің болжамды артуы, бұл ішкі және сыртқы дамыған, 

әсіресе Қазақстанға жақын орналасқан нарықтарда туристік өнімдерді әзірлеуге және 

өткізуге мүмкіндік береді; 

- тұтынушылардың бағаға деген сезімталдығының артуына әкелетін Еуропа 

және Америка Құрама Штаттары сияқты дамыған нарықтардың экономикалық 

тұрақсыздығы өз кезегінде өте қымбат туристік өнімдерге елеулі қауіп төндіреді, 

бірақ сонымен қатар бұқаралық сегмент туристік өнімдерін бәсекеге қабілеттілігін 

арттырады. 

Негізгі ұзақ мерзімді демографиялық үрдістер мыналар болып табылады: 
1) орта жастағы және егде жастағы адамдар санының, әсіресе Еуропа сияқты 

дамыған нарықтарда артуы, бұл неғұрлым егде жастағы тұтынушыларға туристік 

өнімдерді әзірлеуге және өткізуге мүмкіндік береді: маусымнан тыс, мәдени, 

сауықтыру және СПА-саяхаттар және т.б.; 

2) жыл бойы демалысқа арналған қысқа мерзімді үзілістер санының көбеюіне 

әкелетін жұмыс істейтін халықтың бос уақыты санының қысқаруы; 

3) жастар арасында әртүрлі қызықты саяхаттарды дайындауға және іске асыруға 

мүмкіндік беретін белсенді демалысқа деген қызығушылықтың артуы; 

4) барлық жастағы адамдардың мінез-құлқында (немесе өмір салтында) 

"космополиттілікке" деген бейімділіктің артуы – әлем бойынша саяхат жасауға 

талпыну, өзге мәдениетпен және ландшафттармен танысу – бұл бірнеше саяхаттарды 
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дайындауға және іске асыруға және Қазақстанды бірегей туристік өнімдері бар жаңа 

туристік дестинация ретінде көрсетуге мүмкіндік береді; 

5) "креативті" туристік өнімдерді әзірлеуге және өткізуге мүмкіндік беретін, 

әсіресе Еуропа сияқты дамыған сыртқы нарықтағы тұтынушылар арасында өзін-өзі 

дамытуға және/немесе "өзіне ден қоюға" ұмтылысының артуы. 

Негізгі ұзақ мерзімді экологиялық үрдістер мыналар болып табылады: 
1) жаяу туризм, велотуризм, салт атты серуендеу және құстарды бақылау сияқты 

экологиялық тұрақты болып табылатын "табиғат аясындағы" туристік өнімдерді 

әзірлеуге және өткізуге мүмкіндік беретін қоршаған ортаны сақтау және қорғау 

саласындағы қоғамдық сананың артуы; 

2) климаттың өзгеруіне байланысты туындаған ел экономикасындағы өзгерістер 

қызметтерді жергілікті жеткізушілердің, туроператорлардың және көлік 

компанияларының жаңа жағдайларға бейімделу қажеттілігін туғызады. 

Технологиялар саласындағы негізгі ұзақ мерзімді үрдістер мыналар болып 

табылады: 
1) жаңа маршруттарды енгізу, жаңа (бюджеттік) авиатасымалдаушыларды құру, 

қолданыстағы әуежайларды жаңғырту және жаңаларын салу арқылы әуе қатынасын 

қарқынды дамыту, бұл Интернетті пайдаланудың арта түсуімен жиынтықта туристік 

шығыстарды қысқартады және сапарлар санын арттырады; 

2) өз кезегінде туристерді көптеп тарта отырып, осындай технологияларды 

енгізетін объектілердің имиджіне оң ықпал ететін объектілерді салу және пайдалану 

кезінде экологиялық қауіпсіз және энергия үнемдеуші технологиялар мен 

процестерді пайдаланудың артуы; 

3) жарнама сонымен қатар туристік өнімдерді сату үшін интернетте 

компаниялардың бар болуын қажет ететіне негізделген туристік өнімдерді іздеу және 

сатып алу үшін Интернетті пайдаланудың артуы; 

4) туризммен байланысты барлық секторларда әртүрлі технологиялық 

қосымшаларды – туризмге және қонақүй бизнесіне байланысты смартфондарға 

арналған қосымшаларды, автомобильдерге арналған GPS және т.б. пайдаланудың 

артуы. 

Өзге салалардағы негізгі ұзақ мерзімді үрдістер мыналар болып табылады: 
1) денсаулыққа, қауіпсіздікке және әл-ауқатқа байланысты барлық мәселелерде 

жоғары сапа стандарттарын орнату мен қолдау қажеттілігін білдіретін және өз 

кезегінде кейбір туристік дестинацияларды басқалардан тартымды ететін денсаулық, 

жеке қауіпсіздік және әл-ауқат туралы қамқорлыққа деген артып келе жатқан үрдіс; 

2) визасыз немесе жеңілдетілген визалық режимі бар елдерге шетелдік 

туристердің көп санын тартуға мүмкіндік беретін кірме туристер үшін визалық 

талаптарды алып тастайтын немесе жеңілдететін дестинациялар санының артуы. 

 

Ұсынылған әдебиеттер: 

1. Доғалова Г.Н. Халықаралық экономика: Оқу құралы – Алматы: Экономика, 

2000. – 88 б. 

2. Друкер Питер Ф. Нарық: топжарып, алға шығу: Практика мен принциптер. / 

Орыс тілінен аударғандар Р.Шаймерденов, Н. Бөлекбаев.-Алматы: Білім, 1994-320 б. 
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3. Кекенова А.Т. Сыртқы қарыз мәселелері және дамушы елдерде сыртқы 

қарызды басқару: 08.00. И-Э.ғ.к. ғылыми дәрежесін алу үшін дайындаған дис. 

авторефераты 

4. Кешенова Б.А. Ақша, несие, банктер, валюта қатынастары: Оқу құралы.-

Алматы: Экономика, 2000-328б. 

 

Сынақ сұрақтары: 

1. Туристік қозғалысты мемлекеттік реттеу органының атауы қандай? Білім 

жылы? 

2. Туристік қозғалысты реттеуге қандай үкіметтік емес ұйым қатысады? Оның 

функциялары? 

3. Туристік инфрақұрылымды мемлекеттік жоспарлау қай бағытта жүзеге 

асырылады? 

4. Туристік инфрақұрылымды дамытудағы мәселелерді келтіріңіз? 

5. Туристік инфрақұрылымды дамытудың перспективалық бағыттары қандай? 

 

Тақырып 14 Қазақстан Республикасында туризм индустриясын дамытудың 

негізгі қағидаттары мен жалпы тәсілдері 

 

Дәріс түрі - проблемалық (пайдаланылған проблемалық сұрақтар) лекция. 

Түйін сөздер: туризмнің құқықтық негіздері, туристік агенттіктер, үкімет, 

факторлар. 

Дәрістің сұрақтары: 

Туризм инфрақұрылымын дамытудың нормативтік-құқықтық базасы. 

2 Туристік инфрақұрылымды дамытуда жергілікті атқарушы органдардың рөлі. 

3 Қазақстанда туризм инфрақұрылымын дамытудың қажетті шарты және осы 

процеске кедергі келтіретін факторлар. 

 

Жоғары халықаралық бәсекелестік дәуірінде туристік сұраныс айтарлықтай 

қарқынды өзгерістерге ұшырауда. Осыған байланысты ішкі және халықаралық 

келуші үшін анағұрлым тиімді туристік "тәжірибе" жүйесін құру мақсатында мүдделі 

құрылымдар тарапынан Қазақстан Республикасының туристік өнімін 

қалыптастыруға және ілгерілетуге жаңа қағидаттар мен тәсілдер әзірленетін болады. 

Туристік өнімнің бірегейлілігі мен сапасына қарамастан, жоғары дамыған 

инфрақұрылымның болмауы (көлік инфрақұрылымы, телекоммуникациялық 

байланыс арналары, тұрмыстық қызмет көрсету және т.б.) саяхаттан қанағат алу 

дәрежесін төмендетеді, оның салдары туристік келу санының қысқаруына және ішкі 

және әлемдік туристік нарықтарда аумақтың бәсекеге қабілеттілік деңгейінің 

төмендеуіне әкеп соқтыратынын назарға алған жөн. 

Осыған байланысты әртүрлі аумақтық деңгейлерде (ел, облыс, аудан, қала) 

туризмді ұйымдастырудың жаңа тәсілдері әзірленетін болады. Осындай әдістердің 

бірі кластерлік тәсіл болып табылады. 

Қазіргі уақытта отандық туризм үшін тиісті әкімшілік-аумақтық құрылымның 

бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында кластерлерді қалыптастыру міндеті 

анағұрлым өзекті болып отыр. 
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Туристік кластер – бұл туристік өнімді жасаумен, өндірумен, ілгерілетумен және 

сатумен, сондай-ақ туризм индустриясымен және рекреациялық көрсетілетін 

қызметтермен аралас қызметпен айналысатын өзара байланысқан кәсіпорындар мен 

ұйымдардың бір шектелген аумақ шеңберінде шоғырлануы. 

Туристік кластерді құрудың мақсаты – синергетикалық әсер ету есебінен 

туристік нарықта аумақтың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, оның ішінде: 

1) кластерге кіретін кәсіпорындар мен ұйымдар жұмысының тиімділігін 

арттыру; 

2) инновацияларды ынталандыру және жаңа туристік бағыттарды дамыту. 

Туристік кластерді құру іс жүзінде аумақтың тұрпатын айқындайды және 

өңірдің оң имиджін қалыптастыруға әсер етеді, бұл жалпы жоғары кіріктірілген 

туристік ұсыныстар мен бәсекеге қабілетті туристік өнімдерді құрады. 

Мемлекет басшысының 2014 жылғы 4 қарашадағы № 

939 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының мәдени саясаты 

тұжырымдамасының басымдықтары ескеріле отырып, Қазақстанда алты мәдени-

туристік кластер құрылуы мүмкін: 

1. "Астана – Еуразия жүрегі" –бұл Астана қаласы негізіндегі туристік кластер. 

Астана еліміздің саяси, әкімшілік, іскерлік және мәдени орталығы болып табылады. 

Осы кластерде әзірленетін негізгі туристік өнімдер ол MICE-туризм және қысқа 

мерзімді демалыс. 

Осы кластердегі туристік қызығушылықтың маңызды элементтері: 

1) "Астана ЭКСПО-2017" халықаралық мамандандырылған көрмесінің 

объектілері; 

2) Астана-Бәйтерек монументі; 

3) "Астана Опера" мемлекеттік опера және балет театры; 

4) "Хан Шатыр" сауда, ойын-сауық орталығы; 

5) "Атамекен" Қазақстан картасы" этно-мемориалдық кешені; 

6) Әзірет Сұлтан мешіті; 

7) Тәуелсіздік алаңы; 

8) Қазақстан Республикасының ұлттық музейі; 

9) "Ғашықтар" паркі; 

10) "Мәңгілік ел" триумфалды аркасы. 

Туризмнің негізгі бағыттары ішінде Астана үшін перспективалы және конгресті-

іскер, оқиғалы және этно-туризм (мәдени-спорттық іс-шаралар, оқиғалар, 

конференциялар, форумдар және т.б.) анағұрлым өзекті болып табылады. 

Туризмнің көрсетілген бағыттарын дамыту мақсатында бірқатар маңызды 

элементтер айқындалды – жалпы (сырттан қолжетімділік, орналасу орындары, Visitor 

experience) және ерекше (оқиғаларды белсенді тарту және өткізу орындары, көрікті 

жерлерді жақсарту, сапалы денсаулық сақтау, бәсекелі бағалар). 

Сонымен қатар, мынадай басымды бастамалар іске асырылатын болады: 

1) қаланың брендін жасау және маркетингтік компания; 

2) қалалық бағдарды дамыту; 

3) халықаралық туристік және конгресті-көрмелік ұйымдарға (MICE) кіру; 

4) Event-management агенттіктерінің қатысуымен концерттік іс-шаралар 

бағдарламаларын жасау; 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/U1400000939#z36
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5) спорттық және мәдени объектілерді тиімді басқару үшін халықаралық 

компанияларды тарту; 

6) қызмет көрсету саласының жұмыскерлері үшін оқу орталығын құру. 

2. "Алматы – Қазақстанның еркін мәдени аймағы" – бұл Алматы қаласы мен 

Алматы облысының бір бөлігі кіретін кластер, онда туристік қызығушылықтың 

мынадай негізгі орындары айқындалды: 

1) петроглифтері бар археологиялық Тамғалы (ЮНЕСКО объектісі); 

2) ЮНЕСКО-ның алдын ала тізіміне енгізілген "Алтын Емел" мемлекеттік 

ұлттық табиғи паркі; 

3) Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркі аумағындағы Шарын шатқалы; 

4) Балқаш көлі (оңтүстік-шығыс бөлігі); 

5) Алакөл көлі (оңтүстік бөлігі); 

6) Қапшағай су қоймасы; 

7) "Ақбұлақ" халықаралық туристік орталығы; 

8) ЮНЕСКО-ның алдын ала тізіміне енгізілген Іле-Алатау мемлекеттік ұлттық 

табиғи паркі бар Алматы қаласы маңындағы тау шаңғысы аймақтары; 

9) "Жоңғар-Алатау" мемлекеттік ұлттық табиғи паркі; 

10) "Көлсай көлдері" мемлекеттік ұлттық табиғи паркі; 

11) "Қара Дала" бальнеологиялық курорттық аймағы; 

12) Хан Тәңірі шыңы – Қазақстанның ең биік шыңы. 

Болашақта кластер Алматы облысының басқа да бөліктерін кеңейтеді және 

қосады, сондай-ақ ЮНЕСКО-ның алдын ала тізіміне енгізілген жаңа туристік 

қызығушылық тудыратын орындар – Ешкіөлмес петроглифтері бар Жетісу Алатау 

тау сілемдері, сондай-ақ Есік қорғандары ұсынылуы мүмкін. 

Алматы – мың жылдық тарихы бар қала, тәуелсіз біздің Отанымыздың "алтын 

бесігі". Алматы: 

1) көп бағдарлы даму қарқынымен; 

2) мүмкіндіктердің ауқымды түрлерімен; 

3) көпқырлылық пен энергияға бай болуымен; 

4) жасыл экономиканы дамытудың экологиялылығымен; 

5) креативтілік пен болашаққа талпынумен; 

6) жарқындылық пен жылылық, қонақжайлылықтың бірегей атмосферасымен 

сипатталады. 

Алматы халықаралық іскерлік және тау шаңғысы туризмінің орталығы болады 

және "Қаладағы және таулардағы ойын-сауық" кластері ретінде сипатталатын 

болады. Осы кластер ұсынылатын негізгі туристік өнімдерге MICE-туризм, мәдени 

және экологиялық туризм, таулардағы және көлдердегі демалыс, қысқа мерзімді 

демалыс, сондай-ақ event-management агенттіктерінің қатысуымен концерттік іс-

шаралар бағдарламасын қалыптастыру жатады. 

 3. "Алтай інжуі" – Шығыс Қазақстан облысының солтүстік және шығыс 

бөліктерін қамтиды. Өскемен қаласы кластердің орталығы болып табылады, онда 

алты маңызды туристік қызығушылық тудыратын орындар айқындалған: 

      1) Берел қорғандары; 

      2) Бұқтырма су қоймасы; 

      3) Ертіс өзені – Зайсан көлі; 

      4) Қатон-Қарағай мемлекеттік ұлттық табиғи паркі; 
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      5) Қиын Керiс тауы; 

      6) Риддер – Батыс Алтай мемлекеттік қорығы; 

      7) Алакөл көлі (солтүстік бөлігі); 

      8) Семей қаласы және Абай ауданы (Жидебай). 

Болашақта кластер Шығыс Қазақстанның қалған бөліктерін қамти отырып 

кеңейтілуі мүмкін. 

"Алтай інжуі" "Табиғаттың ғажайып әлемі" ретінде сипатталатын экологиялық 

туризмді дамыту орталығы болып табылатын болады. 

Осы кластерде әзірленетін негізгі туристік өнімдерге белсенді және қызық 

оқиғалы туризм, таулар мен көлдердегі демалыс, пантамен емдеу, гастрономдық, 

санаториялық-курорттық, СПА туризмі және басқалар жатады. 

4. "Ұлы Жібек жолын жаңғырту" – Қызылорда облысының орталық және 

шығыс бөліктерін, Оңтүстік Қазақстан облысының оңтүстік-шығыс және солтүстік-

батыс бөлігін, Жамбыл облысының оңтүстік-батыс бөлігін қамтитын кластер болып 

табылады. 

Туристік қызығушылық тудыратын маңызды орындар: 

1) қазіргі заманғы Түркістан қаласы; 

2) Қожа Ахмет Яссауи кесенесі (ЮНЕСКО объектісі); 

3) ЮНЕСКО-ның алдын ала тізіміне енгізілген орта-ғасырлық Отырар 

қалашығының және отырарлық алқаптың археологиялық объектілері; 

4) Сауран археологиялық кешені; 

5) палеолиттік учаскелері мен геоморфологиясы бар Қаратау мемлекеттік табиғи 

қорығы; ЮНЕСКО-ның алдын ала тізіміне енгізілген Арпа өзен петроглифтері; 

6) "Сайрам-Өгем" мемлекеттік ұлттық табиғи паркі; 

7) "Ақсу-Жабағылы" мемлекеттік ұлттық табиғи қорығы; 

8) "Байқоңыр" кешені; 

9) "Қасқасу" тау курорты; 

10) Қызылорда, Сарыағаш, Шардара,Тараз қалалары. 

Кластердің орталық объектісі қажылық пен туризмнің халықаралық 

орталықтары болып танылған деңгейдегі Қазақстанның рухани, тарихи-мәдени және 

туристік орталығы Түркістан қаласы болады. 

Үш облыстың қалған бөліктерін қоса алғанда, болашақта кластер кеңейтілуі 

мүмкін, сондай-ақ ЮНЕСКО-ның тізіміне енгізілген түркі тектес халық үшін киелі 

Меркі, Жетіасар алқабының ескерткіштері, Сығанақ қалашығы, ЮНЕСКО-ның 

объектісі болып табылатын Ақыртас сарай кешені (VIII-XII ғғ.) сияқты туристік 

қызығушылық тудыратын жаңа орындар ұсынылуы мүмкін. 

Ұлы Жібек Жолын жаңғырту кластері "Ұлы Жібек жолының жүрегі" ретінде 

сипатталатын болады. Осы кластерде әзірленетін негізгі туристік өнімдерге рухани, 

тарихи-мәдени туризм мен турне, мистикалық, шытырман, көңіл көтеру, 

санаториялық-курорттық және СПА туризмі жатады. 

"Батыс Еуропа – Батыс Қытай" халықаралық көлік дәлізін іске асыру 

шеңберінде өңірлердің бірегей туризм объектілері мен республиканың батыс және 

шығыс "шекара қақпаларындағы" тиісті жағдайлармен туристердің орналасуы, 

демалысы мен қажетті сервистік қызметтер алуы үшін қазіргі заманғы туристік 

инфрақұрылым жасалатын болады. 
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Осы Тұжырымдаманы кешенді іске асыру Түркістан қаласының экономикасын 

қолданыстағы аграрлық-көліктік, сауда мамандығын мамандықтың туристік 

сервистік түріне кезең-кезеңімен жаңғырту арқылы жаңа бәсекеге қабілетті жағдайға 

қол жеткізуге қабілетті. Сонымен қатар, ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды (АКТ) пайдалануға негізделген туризм секторына басым рөл 

берілетін сервистік-инновациялық экономиканы қалыптастыру үшін жағдайлар 

жасалатын болады. 

5. "Каспий қақпасы" барлық Маңғыстау облысын және Батыс Қазақстан мен 

Атырау облыстарының бір бөлігін қамтиды. Ақтау қаласы кластердің орталығы 

болып табылады, мұнда мынадай туристік қызығушылық тудыратын орындар 

орналасқан: 

1) Бекет ата, Шопан ата және Қараман ата жерасты мешіттері, Омар мен Тұр 

кесенесі; 

2) "Шерқала" тауы; 

3) "Қарақия" – Қара көл мемлекеттік табиғат қорығы; 

4) "Бөкей Ордасы" ескерткіштер кешені; 

5) "Сарайшық" қалашығы; 

6) Кендірлі курорттық аймағы. 

Осы кластерде әзірленетін негізгі туристік өнімдерге жағажай туризмі, тарихи, 

мистикалық, өндірістік, мәдени туризм және турне жатады. 

6. "Табиғат пен көшпенді мәдениет бірлігі" Ақмола және Қарағанды 

облыстарын, Солтүстік Қазақстан облысының оңтүстік-батыс бөлігін және Павлодар 

облысының батыс бөлігін қамтиды. Бурабай курорттық аймағы кластердің орталығы 

болып табылады, онда туристік қызығушылық тудыратын мынадай негізгі орындар 

орналасқан: 

      1) "Көкшетау" мемлекеттік ұлттық табиғи паркі; 

      2) "Бурабай" мемлекеттік ұлттық табиғи паркі; 

      3) "Бұйратау" мемлекеттік ұлттық табиғи паркі; 

      4) Қарағанды қаласы; 

      5) Қарқаралы мемлекеттік ұлттық табиғи паркі; 

      6) Баянауыл мемлекеттік ұлттық табиғи паркі; 

      7) Ұлытау мемлекеттік ұлттық табиғи қаумалы (зоологиялық); 

      8) "Ұлытау" ұлттық тарихи-мәдени және табиғи музей-қорығы; 

     9) Имантау-Шалқар курорттық аймағы, оның ішінде энеолит дәуіріне 

жататын ботай мәдениетінің ескерткіштері; 

      10) Зеренді демалыс аймағы; 

      11) Солтүстік Балқаш маңы; 

      12) Қызылорда мемлекеттік табиғи қорығы. 

Болашақта кластер ЮНЕСКО-ның алдын ала тізіміне енгізілген жаңа туристік 

қызығушылық тудыратын орындармен толықтырылуы мүмкін: мегалит дәуіріне 

жататын Беғазы-Дәндібай және Тасмола мәдениеті кезеңінің кесенелері. 

Кластер көшпелі мәдениет пен дала әралуандылығының орталығы болады. Осы 

кластерде әзірленетін негізгі туристік өнімдер – бұл мәдени туризм және турне, көңіл 

көтеру, шытырман, таулар мен көлдердегі демалыс, санаториялық-курорттық және 

СПА туризмі, сондай-ақ қысқа мерзімді және белсенді демалыс.        
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Бірінші басымдық кластерлеріне "Астана – Еуразия жүрегі" және "Алматы – 

Қазақстанның еркін мәдени аймағы" жатады. 

Екінші басымдық кластерлеріне қалған кластерлер жатады. 

Стратегиялық (негізгі) инвесторларды тарту 

Қазақстан әлеуметтік-экономикалық жаңғырудың жаңа кезеңі шебінде тұр. 

Мемлекеттің жақын онжылдықтағы маңызды міндеттерінің бірі Қазақстанның 

әлемнің бәсекеге қабілетті 30 мемлекеті қатарына кіруі стратегиясын іске асыру 

болып табылады. 

Бұл міндеттерді шешуде инновациялық экономика жасау және шикізат емес 

секторды дамыту шешуші рөл атқарады. 

Бүгін көп елдер туризмді дамытудың салықтық түсімдердің артуында, жұмыс 

орындары санының ұлғаюында, халықтың өмір сүру деңгейінің артуы мен 

инвестицияларды тартуда көрінетін экономикалық тартымдылығын көруде. 

Осыған байланысты, Мемлекет басшысының 5 институционалдық реформасын 

іске асыру жөніндегі "100 нақты қадам" Ұлт жоспарының 57-қадамын іске асыру 

мақсатында, сондай-ақ туристік салаға ішкі сонымен қатар сыртқы инвестиция 

ағынын ынталандыру үшін үш негізгі жоба іске асырылуда: 

1) Алматы облысында (Талғар ауданы) "Ақбұлақ" халықаралық туристік 

орталығын салу, инвестор "Steppe Capital" АҚ; 

2) Алматы қаласындағы "Mount Sinai" медициналық орталығы, инвестор "Capital 

Partners" АҚ; 

3) Маңғыстау облысында "Кендірлі" курорттық демалыс аймағын дамыту. 

Туризм саласына инвестицияларды тарту бағытында Инвестициялар және даму 

министрлігімен, "Kazakh Invest" ҰК" АҚ-мен және "Kazakh Export" экспорттық 

сақтандыру компаниясы" АҚ-мен бірлесіп, мынадай шаралар қабылданатын болады: 

1) туристік кластерлер жасауда табысты тәжірибесі бар стратегиялық (тұрақты) 

инвесторларды тарту жөніндегі жұмысты жалғастыру; 

2) туристік кластерлерді дамытуға инвестицияларды тарту бойынша негізгі 

тәсілдерді әзірлеу; 

3) инвестициялық басым жобаларды іске асыру үшін қызметтің басым 

түрлерінің тізбесіне туризм саласын енгізу; 

4) туризм саласындағы инвестициялық жобалардың деректер базасын құру және 

оны жүргізу; 

5) бизнес қауымдастығымен бірлесіп, туристік аймақтарды, сондай-ақ сервистік 

объектілерді орналастыру үшін оларға іргелес аумақтарды қаржыландыру және 

инвестициялау бойынша МЖӘ нысандарын әзірлеу; 

6) ұзақ мерзімді қаржыландыру тетіктерін енгізу арқылы жеке бизнес 

бастамалары мен инвестициялық жобаларды қолдау; 

7) алты туристік дестинацияны дамыту үшін шетел инвестицияларын тарту 

бойынша бірлескен іс-қимыл жоспарын қабылдау; 

8) туристік бағыттағы жобаларды 10, 15, 25 жыл мерзімдерінде кредиттеу 

мәселесін пысықтау; 

9) Қазақстанның туристік саласын дамыту бойынша шетел донарларымен 

жұмыс жүргізу (ЕҚ, АҚШ, БҰҰ, ОБСЕ, халықаралық қаржы институтары, сондай-ақ 

ҚХР, РФ, Үндістан, Иран және басқаларының көмек бағдарламалары); 

10) Қазақстандағы туристік бизнесті дамыту үшін "гайдтарды" әзірлеу; 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1500000100#z1
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11) Қазақстанның туристік саласын мемлекеттік инвестициялаудың жүйелік, 

қысқа және ұзақ мерзімді нысандарын әзірлеу. 

Туризмді дамытудың негізгі экономикалық көрсеткіштерінің өзгерісін талдай 

келе, қазақстандық туризмнің әлеуеті толық іске асырылмай отыр деген 

қорытындыға келуге болады, өйткені туристік саланың дамуы қазақстандық және 

шетел азаматтарының туристік көрсетілетін қызметтерге қажеттілігін 

қанағаттандыру үшін қазіргі заманғы бәсекеге қабілетті, өзіне табиғи-климаттық 

жағдайды, туристік көрікті жерлерді, қажетті инфрақұрылымды (көлік, әуе, 

теміржол, инженерлік-коммуникациялық, "икемді"), оның ішінде Қазақстан 

Республикасының Мемлекеттік шекарасынан өтетін бекеттерін қайта құрауды ескере 

отырып, көңіл көтеру орындарын, тамақтану объектілерін және т.б. қамтитын 

туристік кешенді қалыптастыруға тікелей байланысты. 

Қазіргі заманғы бәсекеге қабілетті туристік кешенді құру бюджетке салықтық 

түсімдер, шетелдік валюта ағыны, жұмыс орындары санының өсуі, сондай-ақ мәдени 

және табиғи мұраның сақталуына және оңтайлы пайдаланылуына бақылауды 

қамтамасыз ету есебінен ел экономикасының дамуына да едәуір үлес қосады. 

Туризмді мемлекеттік қолдау саланы тұрақты дамытудың қажетті шарты болып 

табылады. Халықаралық тәжірибе мемлекеттің туристік инфрақұрылымды дамыту 

үшін жағдайлар жасауға, жеке инвесторларды тартуға, туристік индустрия 

субъектілерінің қызметі үшін қолайлы экономикалық жағдайларды қамтамасыз 

ететін нормативтік құқықтық базаны қалыптастыруға бағытталған белсенді саясаты 

туристік саланың елдің әлеуметтік-экономикалық дамуында маңызды орын алуына 

мүмкіндік беретінін көрсетеді. 

Сонымен қатар, әлемдік тәжірибе туризмді белсенді дамытатын елдер өз 

азаматтарын сапалы туристік көрсетілетін қызметтермен қамтамасыз ете отырып, 

айтарлықтай бюджет қаражатын ұлттық жобалар мен бағдарламаларды іске асыруға 

жұмсайтынын куәландырады. 

Осы Тұжырымдамада Horwath HTL, Ecosign Mountain Resort Planners Ltd, THR, 

IPK International ірі халықаралық консалтингтік компаниялардың ұсынымдары, 

сондай-ақ 2012 жылы Қазақстандағы туристік әлеуетке жүргізілген зерттеулер 

нәтижелері көзделген. 

Туризмді экономиканың басым бағыты ретінде айқындағанелдердің 

халықаралық тәжірибесін талдау туристік қызметті мемлекеттік қолдаудың 

бірқатар анағұрлым тиімді шараларын көрсетті: 
1) қарама-қайшы басымдықтарды біріктіру үшін елдің басшылығы тарапынан 

бірқатар жылдар бойы келе жатқан тікелей саяси ерік және қолдау. 

Марокко Корольдігі. 2000 жылдардың басында Марокко королі VI Мохаммед 

туризм мәртебесін экономиканың стратегиялық секторы ретінде бекітті. Марокко 

Үкіметі "Пайымдау – 2010" туризмді дамыту стратегиясын әзірледі. Осы 

стратегияның маңызды элементі алты жаңа жағалаудағы курорттық аймақты 

"басынан бастап" салу жөніндегі жоспар (Азур жоспары) болып табылды. 

Осы Жоспарды іске асыру үшін 2007 жылы бірнеше мемлекеттік кәсіпорын 

базасында туризм инфрақұрылымына инвестициялау бойынша жаңа оператор – 

SMIT (Марокко туризмдегі инжиниринг қоғамы) құру жөнінде шешім қабылданды . 

SMIT мынадай міндеттерді іске асырады: жаңа жағалаудағы курорттық аймақтарды 

салуға жер учаскелерін бөлу; осы аймақтарды салуға арналған мастер-жоспарлар мен 
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ТЭН әзірлеу, жер учаскелерін сатып алу және сату, инфрақұрылымды салу және жеке 

инвесторларды тарту. Сонымен қатар, "Пайымдау – 2010" стратегиясын іске асыру 

кезінде ЕО-мен ашық әуе кеңістігі туралы 2006 жылғы екіжақты шарт шеңберінде 

әуе қатынасын ырықтандыру елдің туристік саласын дамыту үшін зор мәнге ие 

болды. 

Әуе қатынасын ырықтандыру, көбіне жаңа әуе желілерінің 

авиатасымалдаушыларына және еуропалық бюджеті аз авиатасымалдаушыларына 

қону құқығын беруді; ұлттық бюджеті аз жаңа AtlasBlue, Jet4You және 

авиатасымалдаушыларын жаңа әуе бағыттарын құруды қамтиды. Осы шаралар 

авиабилеттерге бағалардың айтарлықтай төмендеуіне және халықаралық 

жолаушылар (туристер) ағынының жалпы ұлғаюына әкелді. 

Малайзия. 90-жылдардан бастап туризм Малайзияны дамытудың бесжылдық 

экономикалық жоспарларында маңызды орын алып келеді. Осы жоспарлар 

шеңберінде салықтық жеңілдіктер беру (кіріске салынатын салықтан босату немесе 

қонақ үйлерді және басқа да туристік объектілерді кеңейтуде және жаңғыртуда кері 

инвестициялау кезіндегі жеңілдіктер; импорттық баждардан толық босату) арқылы 

туризмнің ауылдық, экологиялық, круиздік және басқа да түрлерін дамыту үшін 

стратегия қалыптастырылды; 

2) мамандандырылған агенттіктерді, қорлар мен операторларды құру арқылы ірі 

курорттық аймақтарды дамытуда мемлекеттің тікелей қаржылық қатысуы. 

Мексика Құрама Штаттары. 70 жылдары Үкімет екі қорды – INFRATUR 

(Туризм инфрақұрылымын дамыту қоры) және FOGATUR (Туризмге кепіл беру және 

жылжыту қоры) қосу негізінде Туризмді дамытудың ұлттық қоры – FONATUR 

құрды. FONATUR-дың негізгі міндеті Канкун, Инкара, Лос-Кабос, Хаутулько және 

Лорето бес ірі жағалау курорттық аймағын "басынан бастап" дамыту болып табылды. 

Осы курорттарды дамыту мақсатында FONATUR қарыз қаражатын және жеке 

инвесторларды тарту, қала салу және өңірлік жоспарлау мәселелерімен қатар жер 

меншігі мен жылжымайтын мүлік нарығының мәселелерімен де басшылық рөлді 

өзіне алды. Қазіргі уақытта қол жеткізілген нәтижелерін есепке ала отырып, 

FONATUR курорттарды дамыту процесіндегі жанама рөлді өзіне алды және негізгі 

күш-жігерді мемлекеттік-жекешелік әріптестікті дамытуға бағыттады. 

Испания Корольдігі. 60-жылдары ENTURSA мемлекеттік компаниясы 

құрылған болатын, ол неғұрлым жаппай жағажай демалысына арналған қонақ 

үйлерді салумен және басқарумен айналысты. Нәтижесінде осы қонақ үйлердің 

көпшілік бөлігі жекешелендірілді; 

3) қаржылық жеңілдіктер және туристік объектілерге инвестициялауды қолдау 

тетіктері. 

Египет Араб Республикасы.70 жылдары еркін экономикалық аймақтарды құру 

және мемлекеттік компаниялар мен шетелдік инвесторлардың бірлескен 

кәсіпорындарын құруға рұқсат беру туралы Заң қабылданды, оның шеңберінде 

шетелдік инвесторлар бірлескен кәсіпорындардың кіші серіктесі ретінде 

инвестицияларды салу құқығын алды, он бес жылға дейінгі мерзімге салықтар 

төлеуден босатылды, мемлекет тарапынан жер учаскелерін меншік құқығына 

қатысты кепілдіктер алды. 
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Шетелдік инвесторлар сонымен қатар шетел қатысатын жергілікті компаниялар 

сияқты алынған кірістерді шетелге шығару құқығына ие бола отырып, мемлекеттен 

капиталға қатысты кепілдіктер алды; 

4) туризмнің инженерлік-коммуникациялық, көліктік және "икемді" 

инфрақұрылымын құруды тікелей мемлекеттік қаржыландыру (білікті кадр 

ресурстарымен қамтамасыз ету, ақпараттық қамтамасыз ету), сондай-ақ туристік 

индустрияда неғұрлым маңызды жобалар құру. 

Біріккен Араб Әмірліктері. 2006 жылы туризмдегі даму және инвестициялар 

жөнінде компания құрылды. Біріккен Араб Әмірліктерінің Үкіметі гранттар түрінде 

шамамен 3 млрд. АҚШ долларын бөлді, оның негізінде компания шетелде қомақты 

қарыз қаражатын тартты. Негізгі жоба Саадият жасанды аралын салу болып 

табылады. 

Түркия Республикасы. 70-жылдары Түркия Республикасының Үкіметі 

туризмді дамыту жобаларының өңірлік жоспарларын әзірледі және индустрия үшін 

инфрақұрылымды дамыту жобаларына бастама танытты. 

Осылайша, халықаралық тәжірибе туризмді дамытуды инфрақұрылымдық 

қамтамасыз етуде атқарушы биліктің белсенді рөлі табыстың елеулі факторларының 

бірі болып табылатынын көрсетті. Туризмді дамытуды мемлекеттік қолдау 

нысандары жеткілікті түрде сан алуан. Сонымен қатар, бірқатар белгілер бойынша 

Қазақстандағы туристік саланы мемлекеттік реттеу саласындағы қазіргі жағдайға 

сәйкес келетін кейбір мысалдарды атап өтуге болады: 

1) экономикаға тікелей қатысу арқылы елді жаңғыртудағы мемлекеттің белсенді 

рөлі; 

2) әдетте, шалғайда орналасуынан, инфрақұрылымның болмауынан және 

туризмнің санаториялық-курорттық түрі бөлігіндегі ішкі нарықтың дамымауынан 

курорттық аймақтардың өздігінен дамуының болмауы. 

Осындай белгілері бар мысалдарда мемлекет "басынан бастап" курортты 

орталықтандырып дамыту, инфрақұрылым мен туристік объектілер салу арқылы 

туризмдегі жаңа ұсынысты белсенді жасады. Осы курорттардағы коммерциялық 

объектілер не мемлекет қаражаты есебінен не жеке меншік инвестицияларды тарту 

арқылы салынды. Әдетте, мемлекет осы мақсаттар үшін қызметі квазикоммерциялық 

сипатта болатын ұлттық операторды құрды. 

Осы мысалдардың барлығын елдегі туристік саланы дамыту үшін күшті серпін 

тұрғысынан да сонымен қатар мемлекеттік инвестицияларды қайтаруды ескере 

отырып, табысты деп атауға болады. 

 

Ұсынылған әдебиеттер:  

1 http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1700000406 

 

Сынақ сұрақтары: 

1. Туристік агенттіктердің қызметіне қандай құжаттар жатады? 

2. Қазақстанда туристік инфрақұрылымды дамыту үшін қандай жағдайлар қажет? 

3. Туристік инфрақұрылымның дамуына қандай факторлар кедергі келтіреді? 

4. Кластердегі туризмді одан әрі дамытудың қандай салалары атауға болады? 

5. Алматы облысында туризмді дамытудың және туристік инфрақұрылымның 

кластерлік үлгісі шеңберінде қандай маркетингтік стратегия жасалады? 
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Тақырып 15 Туристік инфрақұрылымға инвестициялар 

 

Дәріс түрі – проблемалық (пайдаланылған проблемалық сұрақтар) лекция. 

Түйін сөздер: туризмнің жарғысы, салт-дәстүрлер, ережелер, саяхат. 

Дәрістің сұрақтары: 

1 Қазақстандағы инвестициялық ахуал. 

2 Туристік инфрақұрылымды дамытуға инвестициялау келешегі. 

3 Шетелдік инвестицияларды тартудың 3 тәсілі. 

4 Инвестициялық жобалардың мысалдары. 

Туризм саласындағы инвестициялық іс-әрекет берілген саланы 

қаржыландырудың маңызды көздерінің бірі болып табылады. Қазіргі таңда, туризм 

кәсіпкерліктерінің инвестициялық іс-әрекетін бағалаудың аспектісі қонақүй бизнесі 

бөлінуде, туризм саласының капиталды қажет ететін бөлігі. Дегенімен, туризм 

кәсіпкерліктерінде өркениет дамуының маңызды факторлардың бірі болып табылатын, 

мемлекеттерді біріктіретін, кәсіби, дәлелді, әсерлі басқаруды қажет ететін 

инвестициялауды кешенді бағалау ерекшеліктері толығымен зерттелмеген. 

«Инвестициялар» ұғымы  20 ғасырдың 80-ші жылдарынан бастап экономикалық 

әдебиеттерінде пайдалана басталды. Таңдалатын шешімдердің туристік кәсіпкерліктің 

дамуы мен қызмет атқаруын есепке алатын алдыңғы қатарлы экономикалық 

бағалаудың әдістерін игеру берілген салада әсерлі инвестициялық саясатты 

қалыптастыруға қажетті. 

Инвестициялар (латын тілінен аударғанда invest күш салу) – бұл капиталды 

жоғарылатуға, кеңейтуге, өндірісті модернизациялау мен техникалық қолдауға 

бағытталған материалды, еңбек және қаржының жиынтық ресурстарын пайдалану 

үрдісі. 

Инвестор – өзінің, несиелік немесе өзге қаржы көздерін инвестициялық жобаға 

салатын заңды немесе физикалық тұлға. Инвестор тәуекелді төмендетуге тырысады. 

Инвесторлардың екі түрі бар: стратегиялық және портфельді. 

Инвестициялық іс-әрекеттің субъекттері мемлекеттік органдары, мемлекеттің 

немесе шетел мемлекеттің физикалық және заңды тұлғалары болып табылады. 

Инвестициялық іс-әрекеттің нысаны меншігі әр түрлі формада  

Инвестициялық іс-әрекеттің нысандары бұл инвестициялар салынған және табыс 

табу үшін пайдаланылатын әр түрдегі меншік: негізгі және айналмалы құралдар, 

құнды қағаздар, ғылыми-техникалық өнімдер, интеллектуалды құндылықтар. 

Инвестициялар әр түрлі формада іске асырылады. Жүйелендіру мақсатында 

белгілері бойынша топтастыруға болады: қаржыландыру нысаны, көзі, мақсаты, 

меншік формасы, инвестиция ресурстары, аймақтары мен тәуекел бойынша (кесте 1). 

 

Кесте  1 – Инвестиция формаларын жүйелендіру [1, 2] 

 

Жітелудің ерекшілктері Инвестициялардың формалары 

 

Салым көлемдер бойынша Нақты  инвестициялар (материалды және 

материалды емес инвестициялар) 

Қаржы инвестициялар 
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Салымдардың мерзімі бойынша  Қасқа мерзімді инвестициялар 

Орташа мерзімді инвестициялар 

Ұзақ мерзімді инвестициялар 

Инветиция салу мақсатары 

бойынша 

Тұра  инвестициялар 

Портфельды инвестициялар 

Салым бағыттары бойынша Өндірістік  инвестициялар 

Өндірісітік емес инвестициялар  

Инвестициялар ресурстарына 

меңшік формалар бойынша  

Жеке меңшік инвестициялар 

Мемлекеттік инвестициялар 

Шетелдік инвестициялар 

Аралас инвестициялар 

Аймақтар бойынша  Мемлекеттің ішіндегі инвестициялар 

Шетелдегі инвестициялар 

Тәуекел бойынша  «Қатты»  инвестициялар  

Орташа инвестициялар 

Консервативті инвестициялар 

 

Бірінші кестеде көріп отырғанымыздай инвестицияның жеті формасын бөлуге  

болады, бұлар топшаларға бөлінеді. Әрбір топтастыру белгісін бөлек қарастырайық. 

Қаржыландыру нысаны бойынша инвестициялар нақты (реалды), қаржылық және 

материалды емес болып бөлінеді. 

Нақты инвестициялар – негізгі капиталға бағытталған инвестициялар (негізгі 

қаржы, оның ішінде жаңа құрылыс шығындары, кеңейту, қалпына келтіру, қазіргі 

қызмет көрсететін кәсіпорындарын жаңа техникамен жабдықтау, құрылғыларды, 

құрал-саймандарды сатып алуға бағытталған шығындар), негізгі қорларды толығымен 

жөндеу және материалды айналмалы қаржылар қорын жоғарылату (сурет 1).  

 

 
 

15 сурет. Нақты инвестициялау нысандарының нарық құрылымы [1] 

 

Сурет 1 негізінде нақты инвестициялау нысандар нарығы меншік нарығы, тікелей 

капитал және нақты инвестициялаудың өзге нысандар нарығына топтастырылатынын 

көруге болады.  

Нақты инвециялардың нысандар нарығы 

Жылжымайтың мүлік нарығы  Капитал салудың 

тура нарығы  

Басқа инвестициялық 

нысандарының нарығы  

инвестирования 

Өндірістік нысандар, тұрмыстық-

коммуникалды шаруашылық, жер 

участкілер,құрылым жалғасу 

нысандар, әлеуметтік-мәдени 

саласының нысандары, жалға беру 

құрылыс, қалпына 

келтіруя, 

модернизация, 

техникалық жаңарту 

Көркемөнер бағалы 

заттар,бағалы металлдар 

және заттар, антиквариат, 

басқа бағалы заттар 
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Материалды емес құндылықтарға бағытталған инвестициялар бұл ғылыми 

зерттеулерге, мамандарды қайта даярлау, материалды емес активтерге қаржы салу 

(сурет 2).  

 

 
 

17сурет. Материалды емес инвестициялау нысандарының нарық құрылымы [1] 

 

Сурет 2 негізінде материалды емес инвестицияларының нысандар нарығы 

интеллектауалды инвестициялар және ғылыми-техникалық инвестициялар болып 

топтастырылатынын көруге болады.  

Қаржылық инвестициялар бұл акцияларға, облигацияларға, вексель мен басқа да 

құнды қағаздар мен қаржы құралдарына қаражат көздерін салу болып табылады (сурет 

3). Қаржылық инвестициялар формалары бөлшектік пен несиелік құнды қағаздар, 

сонымен қатар, депозит банк салымдары. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18сурет. Қаржылық инвестициялау нысандарының нарық құрылымы [1] 

 

Сурет 3 негізінде қаржылық инвестициялау нысандарының нарығы қор және 

ақша нарығына топтастырылатынын көруге болады. Ұзақ мерзімді салымдарға 

негізделген қаржылық инвестициялар инвестордың стратегиялық мақсаттарға 

байланысты, қаржы салынатын нысанды басқарумен тығыз байланысты.  

Меншік формасы бойынша инвестиция ресурстарын жеке, мемлекеттік, шетел 

және аралас инвестицияларға топтастырады (сурет 4). 

 

Материалды емес инвестициялық нысандарының нарығы  

Интеллектуалды инвестицияларының нарығы Ғылыми-техникалық инвестициялар нарығы 
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Қорлы нарығы Қаржы нарығы 

Акциялар, облигациялар, 

мемлекеттік міндеттер, 

опциялық фьючерстер 

Депозиттер, несие, штел 

валютасы 

Қаржылық нысандардың инвестициялық нарығы 
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19.сурет. Меншік түріне байланысты инвестиция ресурстарын қаржыландыру [1] 

 

Сурет 4 сәйкес меншік түріне байланысты инвестиция ресурстарын жеке 

инвестициялар (жеке инвесторлармен салған қаражат: мемлекеттік емес меншік 

формасындағы кәсіпкерлік пен азаматтар), мемлекеттік инвестициялар (басқарудың 

мемлекеттік органдарымен іске асырылатын қаржыландыру), шетел инвестициялар 

(шетел азаматтары, ұйымдары мен фирмаларының қаржылары) бөлінеді. Сонымен 

қатар, аралас инвестициялар отандық және шетел экономикалық субъекттерімен 

салынатын қаржылар бөлінеді. 

Инвестиция саласында әділ ережелерді құрастыратын және барлық деңгейлерде 

инвестиция іс-әрекетін белсендіретін мемлекеттік инвестиция саясаты анықтаушы 

болып табылады. Мемлекеттік деңгейдегі инвестиция саясаты аймақтық деңгейдегі 

инвестиция саясатын жетілдіреді. Әр аймақтың туризм саласындағы инвестиция 

саясатының өзінің ерекшеліктері бар (сурет 5). 

Сурет 5 көрсетілгендей туристік аймақтың инвестиция саясатына туристік 

аймақтағы экономикалық және әлеуметтік саясат, географиялық орналасуы, табиғи-

климаттық жағдай, шетел азаматтары үшін туристік аймақтың тартымдылығы  әсер 

етеді. 

Аймақтың инвестиция саясаты экономика дамуы мен туристік қызметтер 

өндірісінің әсерлілігіне бағытталуы керек, туристік аймақтың өзін өзі 

қаржыландыруды мен аймақтың болашақ дамуын қамтамасыз ету керек. Бұл мақсатта 

туристік аймақта инвестициялық іс-әрекетті басқару міндеттері қатаң түрде 

орындалуы керек (сурет 6). 

 

 
 

Меңшік формасы бойынша инвестициялық ресурстарының салымы

Меңшік
инвестициялар

азаматтардың 
салымдары, 

мемлекеттік емес 
ұйымдардың 
салымдары

Мемлекеттік
инвестициялар

мемлекеттік 
ұйымдардың және 
басқармаларының 

салымдары, 
мемлекеттік 

ұйымдар

Шетелдік 
инвестициялар

шетел 
азаматтардың 
салымдары, 
фирмалар, 
ұйымдар, 

мемлекеттер

Аралас
инвестициялар

мемлекеттік және 
шетелдік 

экономиялық 
субъектілердің 

салымдары

Туристік аймақтың инвестициялық іс-әрекетіне әсер етуші факторлар 

туристік 
аймақтағы 

экономикалық 
және 

әлеуметтік 
саясат  

туристік 
потенциалдың 
мүмкіншілігі

географиялық 
орналасыу

табиғи-
климаттық 
жағдайы

шетел 
инвестициялар

ға туристік 
аймақтың 

тартымдылығ
ы
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20 сурет. Туристік аймақтың инвестиция іс-әрекетіне әсер ететін факторлар [1] 

 

 

 
 

21 сурет. Туристік аймақта инвестициялық іс-әрекетті басқару жүйесінің негізгі міндеттері [2] 

 

Сурет 6 сәйкес туристік аймақта инвестициялық іс-әрекетті басқару жүйесінің 

негізгі міндеттері келесі: инвестициялық нарық инфрақұрылымын қалыптастыру; 

инвестицияларды салудың приоритетті бағыттары; инвестицияларды 

қаржыландырудың бюджеттен тыс көздерді тарту мақсатында жағымды жағдай жасау; 

аймақтық инвестиция нарығы мен халықаралық инвестиция ресурстарының 

интеграциялауын қамтамасыз ету. 

Туристік кәсіпкерліктің инвестициялық саясат ретінде таяу болашақта туристік 

кәсіпкерліктің орнықты жұмысын қамтамасыз ету мақсатында жеке және несие 

көздерін ұтымды салуды қамтамасыз ететін іс-шаралар кешені қабылданады.  

Туристік кәсіпкерліктің инвестициялық саясат бизнес-жоспарда көрсетілген 

стратегиялық мақсаттар негізінде қалыптастырылады, кәсіпкерліктің қаржылық 

орнықтылығын тек қана ағымдағы уақытқа емес, сонымен қатар болашаққа да 

қамтамасыз ету керек. 

Туристік кәсіпкерліктің инвестициялық саясатын құру кезінде бизнес іс-

шараларының инвестициялық іс-әрекетті реттейтін мемлекеттік заң және басқа да 

нормативті құқықтық актілерін есепке алу керек. 

Туристік кәсіпкерліктің инвестициялық саясаттың мақсаттарын қалыптастыру 

кезінде келесі көрсеткіштерді есепке алу керек: 

– туристік кәсіпкерліктің экономикалық және қаржылық жағдайы; 

– жеке және несие қаражаттарының ара-қатынасы; 

– туристік өндірісінің техникалық деңгейі; 

– инвестициялаудың қаржылық шарттары; 

– өндірістік туристік құрал-жабдықтарды лизинг бойынша алудың мүмкіндіктері 

және экономикалық дұрыстылығы; 

– мемлекет тарапынан жеңілдіктердің бар болуы; 

– әр деңгейдегі тәуекелді сақтандыру шарттары. 

Туристік мекемелерінің инвестицияларды тарту қабілетін анықтайтын факторлар 

бақыланбайды, мысалы, Қазақстандағы инвестициялық климаттың қазіргі бейнесі, сол 

себепті, туристік мекемеге өз іс-әрекеттерін толық бақылауға мүмкіндік беретін 

шараларды құрастыру бойынша іс-әрекетті дамыту керек. Жоғарыда көрсетілген 

Туристік аймақтағы 
инвестициялық іс-
әрекетінің басқару 
жүйесінің негізгі 

мақсаттары

Инвестициялық нарығының инфрақұрылым құрастыру

Инвестиция салымдарының негізгі басым бағыттары

Шетел инвестицияларды, бюджетті емес қаржыландырудың тарту 
жағдайлары 

Инвестициялық ресурстарды халықаралық нарықтың және 
аймақтық нарығымен интеграцияны қамту 
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мәліметті ескере отырып туристік мекеменің инвестициялық саясаттың келесі 

мәселелерін шешу керек: 

– туристік инвестициялық жобаларды приоритеттер бойынша бөлу; 

– туристік инвестициялық жобаларды мерзімі бойынша классификациялау;  

– инвестицияларды тартудың әсерлі жолдарын пайдалану; 

– тартылатын инвестициялық ресурстарды дұрыс және әсерлі пайдалану; 

– тәуекел факторларын басқару. 

Туризм саласындағы инвестициялық саясат бірінші орында инвестициялық 

тартымдылығын құру шарттары мен туристік кәсіпкерліктің іс-әрекетінің әсерлі 

бағыттарына негізделу керек. 

Туристік кәсіпкерліктің инвестициялық саясатын қалыптастыру инвестиция 

жоспарын құрусыз іске аспайды. Туризм саласында инвестицияларды жоспарлау  

күрделі үрдіс, себебі, алдын ала бірқатар әсер ететін факторлар мен инвестицияларды 

салудың тәуекел деңгейін болжау қажет. Берілген үрдіс туристік мекеменің қызмет 

атқаруы үшін де маңызды, себебі, инвестицияларды жоспарлау мекеме болашағына да 

әсер етеді. Инвестициялар жоспары жан-жақты зерттеліп ұйымдастырылса туристік 

мекеме қызметі әсерлі болады, егер қарама-қайшы, ұсақ мәселелер есепке алынбаса 

мекеме дәрменсіздігіне себеп болады. 

Инвестиция жоспарын құрастыру кезінде келесі қағидаларды басшылыққа алу 

керек: туристік мекемедегі инвестиция жоспары мекеме дамуының ұзақ мерзімді 

стратегиясына негізделу керек; мекеме табысы қаражатты банкте сақтаудан құнды 

қағаздарға салу арқылы жоғары болса мекеме қаражатын өндіріс пен құнды қағаздарға 

салуға; қаражатты тек қана табыс әкелетін жобаларға салу керек: инвестиция табысы 

құнсыздану қарқыны жоғары болса ғана салуға болады, инвестициялау бойынша 

қорытынды шешімді жоғары экономикалық табыс және тәуекелдің ең төмен деңгейі 

болса ғана жүзеге асырылады. 

Инвестицияның ұтымды болуы үшін туристік кәсіпорынның қызмет атқару мен 

дамуының терең ойластырылған жоспары негізіндегі экономикалық негіздемесі 

(дәлелі) болуы керек.   

Бөлек туристік мекеме деңгейінде  (фирма) инвестициялау нақты физикалық 

немесе заңды тұлғалардың қаражатын салуы болып табылады. Осы орайда өз қаражат 

пен несие ресурстары салынуы мүмкін. 

Жоғары келтірілген мәліметтерді есепке ала отырып, инвестицияларбұл 

капиталды жоғарылатуға, өндірісті кеңейту мен техникалық қамтамасыз етуге 

бағытталған жиынтық материалды, еңбек және қаржы ресурстарын пайдалану үрдісі 

болып табылады. Инвестор бұл инвестициялық жобаларға өз немесе несиелік және 

басқа да қаражат көздерін салатын заңды немесе физикалық тұлға. Инвестициялар әр 

түрлі формада жүзеге асырылады. Қаржыландыру нысандары бойынша нақты және 

қаржылық инвестициялар бөлінеді. Инвестициялау мақсаты бойынша тікелей және 

портфельді инвестицияларды ажыратады. Инвестициялық іс-әрекет формалары 

мерзім, инвестициялау ресурстарына меншік ету формалары, аймақ, сала, тәуекел 

және басқа да белгілер бойынша ажыратады. 

Туристік салаға инвестицияларды тартудың тенденциялары және 

бағыттары 

Халықаралық қоғамда Қазақстанның туризм саласындағы жағымды 

инвестициялық беделді қалыптастыру мемлекет іс-әрекетінің маңызды 
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бағыттарының бірі болып табылады, бұл Қазақстанның туризм саласына 

инвестициялар салуына жағымды алғышарттары бар мемлекет ретінде  

жайғастырылуына бағытталған 

Жетекші приоритет болып мемлекетке қаржыны салудың тиімділігін насихаттау 

болып табылады, оның ішінде шетел инвесторларына арналған Ұлттық 

инвестициялық интерактивті веб-ресурсын дамыту мен қолдау және Қазақстанның 

тартымды инвестициялық беделді қалыптастыратын арнайы баспа құралдарын 

шығару және тарату, сонымен қатар пресс-конференцияларды ұйымдастыру. 

Көп тілді Ұлттық инвестициялық интерактивті веб-ресурсының мақсаты мүмкін 

шетел инвесторларына Қазақстанның инвестициялық климаты мен инвестициялық 

мүмкіншіліктері, бизнесті жүргізу шарттары, мемлекеттік құқықтық нормативтері 

мен заңнамасы бойынша ақпаратты ұсыну, инвестициялық жобаларды іске асырудың 

ашықтықты қамтамасыз ету болып табылады. Мемлекеттің туристік саладағы 

инвестициялық тартымдылығына туризм саласындағы қалыптасатын тенденция мен 

бағыттары әсер етеді.  

Инвесторларды тарту үшін Қазақстанның ішкі және кіру туризмнің дамуы 

туризмде, экономикада, демография, экология, технология мен басқа да салаларда 

болып жатқан тенденцияларға байланысты (сурет 7). 

 

 
 

22 сурет. Туризм саласына инвесторларды тартудың нарық тенденциялары [3] 

 

Сурет 7 сәйкес нарық тенденциялары ауқымды кеңістікті қамтиды, тек қана 

туризм саласында ғана емес, сонымен қатар экономика, демография, экология, 

технология мен басқа да салаларды қамтиды. 

Туризм саласына инвестицияларды тартуды жан-жақты қарастырайық.  

1. Инвесторларды тартудың туризмдегі ұзақ мерзімді тенденциялары келесі: 

– халықаралық туризмнің орнықты дамуы мен туризмнен түсетін табыстың өсуі, 

бұл Қазақстан туризм индустриясының дамуы үшін жағымды нарықтық негіздемені 

қамтамасыз етеді; 

– Қытай Халық Республикасы, Үндістан Республикасы, Таяу Шығыс пен Ресей 

Федерациясы сияқты дамып жатқан сыртқы нарықтарға өсіп жатқан туристік сұраныс. 

Берілген мемлекеттердің географиялық орналасуы берілген нарықтарда туристік 

Туристік салаға 
инвестицияларды тарту 
нарықтық тенденциялар

Туризмдегі ұзақ мерзімді тенденциялар

Ұзақ  мерзімді  экономиялық тенденциялар 

Ұзақ  мерзімді  демографиялық тенденциялар

Ұзақ  мерзімді  экологиялық тенденциялар

Технологиялық саладағы ұзақ  мерзімді  тенденциялар

Басқа салалардағы ұзақ  мерзімді   тенденциялар
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өнімді құрастыруға мүмкіндік береді, сонымен қатар Қазақстанға территориалды 

жағынан таяу орналасуы туристік өнімді құрастыруды жеңілдетеді; 

– Еуропа сияқты дамыған сыртқы нарықтардағы жоғары сұраныс Қазақстанға 

берілген нарықтарда өзінің бірегей туристік өнімін қалыптастыруға мүмкіндік береді; 

– Әзірбайжан Республикасы, Грузия, Қырғыз Республикасы, Моғолстан, Ресей 

Федерациясы, Түрікменстан мен Өзбекстан Республикалары сияқты дамып жатқан 

дестинацияларға өсіп жатқан туристік сұраныс Қазақстанның туристік ұсынысына 

тікелей бәсекелес болып табылады; 

– дамып жатқан мен дамыған туристік дестинациялар арасындағы жоғары 

бәсекелестік туристік нарықта Қазақстанның өзгеріп жатқан шарттарға бейімделуін 

талап етеді. 

2. Туризмге инвестицияларды тартудың негізгі ұзақ мерзімді экономикалық 

тенденциялары келесі: 

– жағымды экономикалық алғышарттар және жалпы ішкі өнімнің, табыстың және 

Қазақстан ішінде мен сыртқы дамып жатқан туристік нарықта тұтынушылар арасында 

саяхаттарға қызығушылықтарының өсуі, Қытай Халық Республикасы, Үндістан 

Республикасы, Таяу Шығыс пен Ресей Федерациясы сияқты дамып жатқан сыртқы 

нарықтарға өсіп жатқан туристік сұраныс. Берілген мемлекеттердің географиялық 

орналасуы берілген нарықтарда туристік өнімді құрастыруға мүмкіндік береді, 

сонымен қатар Қазақстанға территориалды жағынан таяу орналасуы туристік өнімді 

құрастыруды жеңілдетеді; абзац повторяется 

– Еуропа, Америка Құрама штаттары сияқты дамыған туристік нарықтағы 

экономикалық тұрақсыздық тұтынушылардың бағаға сезімталдығын жоғарылатады. 

Бұл бір жағынан құны жоғары туристік өнім үшін қауіп тұрады, екінші жағынан, 

сапалы қол жетімді туристік өнімнің бәсекелестікке төзімділігін қамтамасыз етеді. 

3. Туризм саласына инвестицияларды тартудың ұзақ мерзімді демографиялық 

тенденциялар келесі: 

– орта жастағы және қарт азаматтар санының өсуі, әсіресе Еуропа сияқты 

дамыған нарықта. Бұл орта жастан жасы жоғары азаматтарға арналған туристік өнімді 

құрастыру мен сатуға мүмкіндік береді: мәдени, емдік турлар. 

– жұмыспен қамтамасыз етілген азаматтардың бос уақытының төмендеуі жыл 

ішінде қысқа мерзімді демалыстар санының өсуіне ықпал етеді;  

– жастар арасында белсенді демалысқа қызығушылықтың артуы шытырман және 

оқиғалы турларды құрастыруға мүмкіндік береді; 

– барлық жастағы адамдардың «космополит» өмір салтына бет бұруы; 

– белгілі бір басқа мәдениетпен және ландшафттармен танысу бірегей туристік 

өнімі бар Қазақстанды жаңа туристік дестинация ретінде ұсынуға мүмкіндік береді;  

– Еуропа сияқты сыртқы дамыған нарық тұтынушылары арасында өзін-өзі 

дамытуға тырысу «креативті» туристік өнімді құрастыруға мүмкіндік береді.\ 

4. Туризм саласына инвестицияларды тартудың ұзақ мерзімді экологиялық 

тенденциялары келесі: 

– қоршаған ортаны сақтау мен қорғау саласында қоғамдық сананың дамуы 

туристік өнімді «табиғат аясында» құрастыруға мүмкіндік береді. Экологиялық 

орнықты турлар: велотуризм, атпен серуендеу, орнитологиялық турлар (құстарды 

бақылау); 
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– климат өзгеруіне байланысты мемлекеттегі экономикалық өзгерулер турларды 

тасымалдаушыларға, туроператор мен көлік компанияларына жаңа шарттарға 

бейімделуге себеп болады. 

5. Туризм саласына инвестицияларды тартудың ұзақ мерзімді технология 

саласындағы тенденциялары келесі: 

– белгілі бір нысан құрылысы мен оны жұмысқа енгізу кезінде экологиялық 

қауіпсіз және энергия сақтаушы технологияларды пайдаланудың өсуі берілген 

технологияларды ендіретін және пайдаланатын нысанның беделіне оң әсер етеді, бұл 

туристердің жоғары санын тартады; 

– жаға туристік маршруттарды құрастыру нәтижесінде әуе көлігінің дамуы, жаңа 

бюджетті әуе тасымалдаушыларының құрылуы, қазіргі бар әуежайларды 

модернизацияла және жаңа әуежайларды салу саяхат санын арттырады; 

– туристік өнімді іздеу және сатып алу мақсатында тұтынушылармен интернетті 

пайдалану интернет-компанияларды дамыту талап етеді, бұл жарнама, туристік өнімді 

сату үшін де қажет; 

– туризм саласымен байланысты алуан технологиялық бағдарламалардың дамуы: 

туризм немесе қонақүй шаруашылығымен байланысты смартфонға арналған қосымша 

бағдарламалар, көліктерге арналған GPS құрылғылары, т.б. 

6. Туризм саласына инвестицияларды тартудың ұзақ мерзімді басқа да 

салалардағы негізгі тенденциялар келесі: 

– денсаулық, қауіпсіздік пен саулыққа байланысты жоғары сапа стандарттарын 

қолдауды талап ететін денсаулықты сақтау, жеке қауіпсіздік пен саулыққа өсіп жатқан 

үрдіс, бұл белгілі бір туристік дестинациялардың тартымдылығын басқа дестинация 

қарағанада  арттырады; 

– келушілер үшін виза талаптарын жеңілдететін немесе алатын дестинациялар 

санының өсуі шетел туристтерін тарту мүмкіншілігі жоғары. 

Инвестициялар – жалпы мемлекетте және де белгілі бір аймақта туризмді 

дамытуды басқарудың маңызды құралы болып табылады. Туризмнің материалды-

техникалық базасын қалыптастыру мен орналастыру жүйесі бойынша іс-шараларды 

іске асыру кезінде, салықты талдау, туристік инвестициялық жобалардың мәліметтер 

базасын құру кезінде, туристік өнімді стандарттау, сертификациялау мен лицензиялау 

бойынша іс-шараларды ұйымдастыру кезінде, халықтың жұмыспен қамтамасыз етілу 

мен табысты жоспарлау кезінде мен инфрақұрылымды дамыту кезінде 

инвестицияларды талдау мен болжау маңызды орын алады. 

Туризм саласына жеке инвестицияларды, оның ішінде шетел, тарту кезінде 

маңызы:   

– жарнама-ақпараттық іс-шаралар бойынша жергілікті басқарманың белсенділігі 

(территориалды-әкімшілік ауданның туристік-рекреациялық мүмкіншілігі бойынша 

ақпаратты тарату мен насихаттау); 

– жеке инвестициялық іс-әрекетті қолдайтын жергілікті мен мемлекеттік басқару 

органдарының әкімшілік және салық саясаты; 

– туристік мекемелер арасында таза бәсекелестік ортаны дамытуға бағытталған 

әсерлі монополияға қарсы және қылмасқа қарсы саясат. 

Инвестициялық ресурстарды тарту бағыттары. Экономикалық ортада кез-келген 

кәсіпкерлік инвестициялық қажеттіліктерге байланысты қосымша қаражатты тарту 
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мәселесіне тап болады. Туризм саласында инвестициялық ресурстарды тартуға 

байланысты бес бағытты бөліп көрсетуге болады (сурет 8).  

 

 
 

23 сурет. Туризм саласында инвестициялық ресурстарды тарту бағыттары [3] 

 

Сурет 8 сәйкес туризм саласына инвестициялық ресурстарын тарту бағыттары 

алуан түрлі, олардың ішінде, банктен коммерциялық несие алу, құнды қағаздар 

эмиссиясы, капиталды басқару, мемлекеттік жеңілдікті несиелерді тарту, шетел 

инвестицияларды тарту бөліп атауға болады. 

Инвестициялық жобаны ұзақ мерзімді жоспарлауға жатқызады, бұл жоспар 

ұйымдастырушылық-құқықтық және қаржылық құжаттардың жүйесі болып табылады. 

Белгілі бір жобаға қатысты туристік мекеменің инвестициялық іс-әрекетін өміршеңдік 

циклі түрінде қалыптасады, бұл циклдің  бірнеше кезеңдері бар (сурет 9). 

 

 
 

24 сурет. Инвестициялық жобаның өміршеңдік циклінің кезеңдері [3] 

 

24-суретке сәйкес жоба шеңберінің бес негізгі кезеңдерін бөлуге болатынын 

көреміз. 

Кез-келген мекеме мемлекеттік жеңілдігі бар несиені алудан бас тартпайды. 

Дегенімен, мемлекеттен несие тек қана жалпы мемлекеттік маңызы бар жобаларға 

беріледі, сол себепті, бірқатар туристік ұйымдар үшін мемлекеттік несиелер қол 

жетімсіз болып табылады. Қазақстанда арнайы экономикалық зоналар 

ұйымдастырылды, туризм саласындағы осындай арнайы экономикалық зоналардың 

бірі «Бурабай».  

Қосымша қаржы көздерін тартудың тағы бір бағыттарының бірі шетел 

инвестициялары. Дегенімен, соңғы мәліметтерге қарағанда Қазақстанға түсетін шетел 

инвестициялары жыл сайын өсуде. Шетел инвесторларын елдегі экономикалық және 

саяси тұрақтылық тартады, бұл инвестициялық тәуекелді азайтады. 

Туристік салаға инвестицияларды тарту  бағыттары

банкте 
коммерциялық 

несие алу

бағалы 
қағаздардың 
эмиссиясы 
(акциялар, 

вексель және 
т.б.)

капиталмен 
басқару м

жеңіл 
мемлекеттік 
несиелерді 

тарту

шетел 
инвестициялар

ды тарту

1 этап

жобаны құрастыру

2 этап

жобаны жоспарлау

3 этап

жобаның 
экспертизасы

4 этап

жобаны іске асыру

5 этап

нәтижелерді 
бағалау
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Туризм саласына жеке инвестицияларды, оның ішінде шетел, тарту кезінде 

маңызы:   

– жарнама-ақпараттық іс-шаралар бойынша жергілікті басқарманың белсенділігі 

(территориалды-әкімшілік ауданның туристік-рекреациялық мүмкіншілігі бойынша 

ақпаратты тарату мен насихаттау); 

– жеке инвестициялық іс-әрекетті қолдайтын жергілікті мен мемлекеттік басқару 

органдарының әкімшілік және салық саясаты; 

– туристік мекемелер арасында таза бәсекелестік ортаны дамытуға бағытталған 

әсерлі антимонопольды және антикриминалды саясат.  

Құнды қағаздарға инвестицияларды салу тәуекел инвестор берілген активпен 

байланысты шығындарға әкелетін шарттарға тап болатынында. Қазіргі 

инвесторлардың қандай тәуекелді есепке алу керек екенін кесте 2 көрсетілген.  

 

Кесте  2 – Инвесторлардың алдын-алатын тәуекел түрлері Виды риска, которые 

необходимо учитывать инвесторам[8] 

 

Тәуекел 

түрлері  

Тәуекел ерекшіліктері  

капиталды инвестор өз қаржыларының қайтара алмайды, бірақ шығындарға 

ұшырамайтың жағдайлардағы тәуекел 

өтімділікті бағалы қағаздарының бағаларының өзгеруіне байланысты тарату 

кезіңде шығынға ұшырау мүмкіндіктерінің тәуекелі 

таңдаулы экономикалық порфельды құрастыру жағдайында бағалы қағаздардың 

дұрыс емес таңдаудағы тәуекел, бағалы қағаздардың инвестициялық 

сапасын  дұрыс бағаламаған кезіңдегі тәуекел  

несиелі 

(іскерлік) 

эмитент, яғни бағалы қағаздары арқылы қарыз көлемін толық 

жабалмайтын кезіңдегі тәуекел  

нарықтық бағалы қағаздардың нарықтаға жалпы бағасының төмендеу кезеңдегі 

тәуекел 

инфляциялық пайдала алу кезіндегі инфляцияның жоғары болудағы тәуекел  

Пайызды нарықтағы ставкілерінің тәуекелі. Бағалы қағаздардың нарықтағы 

пайыздық деңгейі өу жағдайларында, олардың бағалары төмендейді 

де, облигациялардың құны төмендейді, өткені пайдық мөлшері 

тұрақты емес    

уақытша бағалы қағаздардан инветорлардың алатын пайдаларының жоғары 

инфляцияға ұшырауына байланысты тәуекел  

валюталық 

 

шетелдік валюталардың және бағалы қағаздардың бағаларының 

өзгеруіне байланысты тәуекел 

Заңды мемлекеттік заңдардағы, актілердегі, бұйрықтардағы өзгерістерге 

байланысты тәуекел 

 

Кесте 2 берілгендей инвесторлар капитал, жойылу, таңдамалы, несиелік 

(іскерлік), нарықтық, инфляция, пайыздық, уақытша, валюталық және заңнамалық 

тәуекелдерін есепке алуы керек. 

Мысал ретінде, қонақүй көңіл көтеру кешенді келесі салымдарды қажет етеді:  
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–  жерді алу және болашақ нысан үшін құрылыс алаңын дайындау; 

–  жобалық-сызба құрылымдаулықжұмыстарын орындау; 

–  капиталды сипаттағы эксплуатациялық жұмыстары; 

–  өндірістік жабдықтарды алу; 

–  қонақүй кешен құрылысы; 

–  қосалық құрылыстарды салу; 

–айналмалы капиталдың қажетті көлемін құру;  

–  болжауға болмайтын шығындар.  

Жаңа туристік нысанды салу немесе туристік нысанды қалпына келтіру 

шығындарының әрбір тармақ бойынша көрсетіледі:  

–  тартылатын инвестициялық шығындар көлемі; 

–  қажетті қаражат көздерін инвестициялаудың басталу мерзімі; 

–  шығындардың өзін-өзі ақтау мерзімі; 

–  шығындардың сәйкес түрлері; 

–  өндірістік жабдықтардың амортизациялау әдісі. 

Қазақстанда ішкі және келу туризмнің дамуына инвесторларды тарту бірқатар 

нарықтық тенденцияларға байланысы, оның ішінде, туризмнің өзі, мемлекеттегі 

экономикалық, демографиялық, экологиялық, технологиялық алғышарттар. Туристік 

салаға инвестицияларды тартудың келесі бағыттары бар: банктен коммерциялық несие 

алу, құнды қағаздар эмиссиясы (акциялар, вексель, т.б.), капиталды басқару, 

мемлекеттік жеңілдігі бар несиені алу, шетел инвестицияларын тарту. 

Туризм саласында инвестициялық саясатты мемлекеттік басқару 

Туризм саласында инвестициялық саясатты мемлекеттік басқару бұл мемлекеттік 

басқармамен іске асырылатын туризм саласында инвестициялық белсенділікті 

ынталандыруға, оның негізінде экономикалық өсуді қамтамсыз етуге бағытталған 

заңнамалық, атқарушы, бақылау сипаттағы шаралар жүйесі. Нарықтық механизм 

шаруашылық субъектінің мақсаты мен міндеттеріне сәйкес шаруашылық таңдау ерігі 

және шаруашылық іс-әрекет  ерігін көздейді. Туристік инвестициялық үрдісті заң 

түрінде реттеу нарықтық басқару механизмдерін және ұстанымдарын жою мен 

директивті басқарумен алмастыруға бағытталмаған, керісінше, нарықтық механизм 

негізінде шаруашылық субъекттердің туристік инвестиция іс-әрекетін ынталандыруға 

бағытталған алғышарттар туғызуға ықпал етуі керек. Мемлекеттік басқару 

органдарының, мемлекеттік және жергілікті басқару ұйымдары мен субъекттерінің 

заңды түрде іске асырылған инвестициялық іс-әрекетке қайшы келмеу, азаматтар, 

заңды тұлғалар, туристер мен қоғамның құқықтарын қорғау инвестициялық іс-әрекет 

қағидаларының бірі болып табылады. 

Осыған байланысты Қазақстанда «Инвестициялар туралы» Қазақстан 

Республикасының  08 қаңтар 2003 ж.N373-ІІ ҚРЗ заңы қабылданды, қаң 4 тараудан (24 

баптан) тұрады, инвестицияларды ынталандырудың құқықтық және экономикалық 

негіздерін толығымен ашқан. Халықаралық мамандар пікірінше берілген заң ауыспалы 

экономикалы мемлекеттер арасындағы ең үздік заңдарының бірі болып табылады.  

Заңмен инвесторлар құқықтарын қорғау мен келісім-шарттардың тұрақтылығына 

кепілдеме беру, сонымен қатар, инвесторларға қатысты мемлекеттік органдардың 

жұмысы нақты көрсетілген (капиталдың бос ауысуы капиталдың бос жылжуы, 

капиталдың қайтуы, табысты пайдалану мүмкіндігі, жерге жеке меншік ету құқығы, 

оның ішінде шетел азаматтары үшін). 
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Заңда Қазақстан Республикасында экономиканың приоритетті салаларында іске 

асырылып отырған инвестицияларды мемлекеттік қорғау шаралары көрсетілген.  

Инвестицияларды мемлекеттік қорғау отандық та, шетел де инвесторлары үшін 

бірдей дәрежеде екенін бөліп көрсетуге болады. 

Туризм саласында Қазақстанда жобаларды іскер асыру кезінде келесі 

инвестициялық приоритеттерді преференцияларды көрсетуге болады: 

1. Инвестициялық жобаны іске асыруға қажетті жабдықтарды мен оған қосалқы 

құралдарды Қазақстан территориясына тасымалдау кезінде кедендік салықтардан 

босату. 

2. Мемлекеттік заттай гранттар (мемлекеттік заттай гранттар ретінде жер, 

ғимарат, құрылыстар, көлік мен құрылғылар берілу мүмкін). 

3. Инвестициялық салықтық преференциялар. 

1 қаңтар 2009 жылы күшке енгізілген Қазақстан Республикасының Салық 

кодексіне сәйкес инвесторлармен инвестициялық преференцияларды пайдалану реті 

жеңілтілген, нақты атап айтатын болсақ, алдында Уәкілетті органдармен (Инвестиция 

бойынша комитет) келісім-шарт орнатылғаннан кейін берілген инвестициялық 

преференцияларды алу реті жойылған. Инвестициялық салықтық преференциялардың 

мәні нысан құнының және болашақ қалпына келтіру мен модернизация 

шығындарында болып табылады. 

Шығындарды көшіру мерзімі 3 жылдан 10 жылға дейін жоғарытылған, бұл, 

инвестициялық салықтық преференциялардан пайда алуға мүмкіндік береді.  

Қазақстан Республикасының 10 желтоқсан 2008 ж. N 99- IV  «Салық кодексінде» 

(15.01.2014 ж. өзгертулер мен толықтырулармен бірге) келесі салық мөлшірмесі 

бекітілген:  корпоративті табыс салығы 20%, қосымша құн салығы 12% дейін 

төмендетілген. 2009 мен 2014 жылдар аралығында берілген көрсеткіштер өзгермеді.  

Қазақстан территориясында инвестицияларды қолдау мен қорғауға бағытталған 

инвестициялық заң шараларынан басқа Қазақстан Республикасының өкіметімен 41 

мемлекетпен инвестицияларды өзара қорғау мен қолдау бойынша келісім-шартқа қол 

қойылды. Берілген мемлекеттер ішінде АҚШ, Ұлыбритания біріккен патшалығы,  

Германия, Франция, Ресей, Нидерланды,  Түркия, Иордания, Катар және басқа да 

мемлекеттер, сонымен қатар Еуропа-Азия экономикалық кеңесінің мүше 

мемлекеттерімен (Қазақстан, Ресей, Белоруссия) бір біржақты келісім шарт 

орнатылды.  

Инвестицияларды қаржылық қолдау мен институционалды шаралардың бірі 

ретінде 9 даму институты арқылы ортақ қаржыландыруды атап бөлуге болады: 

1. АҚ «ФНБ «Самрұқ-Қазына». 

2. АҚ «Қазақстан даму банкісі». 

3. АҚ «Қазақстан қаржылық қоры». 

4. АҚ «Технологиялық даму бойынша Ұлттық агенттігі». 

5. АҚ «Даму» Кәсіпкерлікті дамыту қоры». 

6. АҚ «Қазына Капитал Менеджмент». 

7. АҚ «КазЭкспортГарант» экспорт-несиелік сақтандыру корпорациясы». 

8. АҚ «Индустрияны дамыту Қазақстан институты». 

9. АҚ «ҚазАгро» Ұлттық басқару холдингі». 

Туристік саланы дамыту қазақстандық пен шетел азаматтардың туристік 

қызметтер саласындағы қажеттіліктерін қанағаттандырудың кең мүмкіншіліктерін 
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қамтамасыз ететін алдыңғы қатарлы бәсекеге қабілетті туристік кешенді құруға 

тікелей байланысты. Туристік кешенді дамыту қазынаға түсетін салық түрінде, шетел 

валютаның мемлекетке келуі, жұмыс орындарының өсуі, мәдени және табиғи мұраны 

қорғау мен дұрыс пайдалану арқылы мемлекеттік экономикасын дамуға үлкен ықпал 

етеді. 

Ұлттық экономикаға инвестицияларды тартуды ұйымдастырудың шетел 

тәжірибесіне қарағанда, мемлекет нақты да тұрақты заңнама базасынан басқа 

атқарушы билік органдарының құрылымында арнайы уәкілетті органдар түрінде 

инвестициялық іс-әрекетті реттеудің сәйкес жүйесін қалыптастырады. 

Инвестициялық үрдісті реттеу бойынша мемлекеттік іс-әрекетке туристік саланың 

қалпы мен даму деңгейі, әлеуметтік мақсат пен міндеттерді шешуге бағытталу 

дәрежесі әсер етеді. Дегенімен, көрсетілген мәселелердің барлығында реттеу бұл 

мақсат, субъект пен нысанды қоса алғанда күрделі үрдіс, сонымен қатар, 

инвестициялық іс-әрекет кешендері сиқты маңызды фактор ықпал етеді (сурет 10). 

 

Инвесторлар   Инвестициялық 

белсенділік 

  Инвестиция 

көздері     

        

Инвестициялықақп

арат 

  Туристік іс-әрекетінің 

инвестициялық 

компонентері 

  Инвестиция 

нысандары     

        

Инвестициялық 

аймақ 

  Инвестициялық 

мәдениет 

  Инвестициялық 

ресурстар     

 
25 сурет. Инвестициялық туристік іс-әрекеттің кешендері [8] 

 

25- суретте көрсетілгендей инвестициялық туристік іс-әрекет келесі кешендерден 

тұрады: инвесторлар, инвестициялық ақпарат, инвестициялық территория, 

инвестициялық мәдениет, инвестициялық ресурстар, инвестиция нысандары, 

инвестиция көздері, инвестициялық белсенділік. 

Қазақстан территориясында инвестициялық іс-әрекетті мемлекеттік реттеудің 

формалары мен әдістері сурет 11 көрсетілген. 
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26 сурет. Инвестициялық іс-әрекетті мемлекеттік реттеудің негізгі формалары [9] 

 

26- суретте көрсетілгендей, инвестициялық іс-әрекетті мемлекеттік реттеу 

формаларына жатады: әсерлі саясатты ұйымдастыру, мемлекет шебінен тыс қаржыны 

инвестициялау шарттарын реттеу, салықтық реттеу, жеңілдігі бар несиелер, қаржылық 

қолдау көрсету, инвестициялық жобаларды тексеру. 

Инвестициялық іс-әрекет бұл мемлекеттік реттеу ұйымдастырушылық-құқықтық 

формалары мен заңды түрде бекітілген мемлекеттік әдіс пен шешімдердің жиынтығы, 

берілген іс-әрекет шебінде инвестор өз жобасын жүзеге асыратын. Реттеу мемлекеттік 

инвестицияларды басқаруда тікелей анықталады: салық жеңілдіктері мен салық 

мөлшірмесін саралау анықталатын салық жүйесінде, дотация, субсидия, қаржылық  

қазына несиелері, жеңілдігі бар несиелер, қаржылық пен несиелік саясат, баға 

қалыптасуы, құнды қағаздарды шығару мен амортизация саясат түріндегі қаржылық 

қолдау.  

Инвестициялық үрдісті реттеудің мемлекеттік механизмі бұл субъекттің 

инвестициялық саясатқа мемлекеттің әсер ету құралдар мен әдістер жиынтығы. 

Берілген механизм кесте 3 көрсетілген.  

 

Кесте  3 – Инвестициялық үрдістік мемлекеттік реттеудің функциялары [8, 9] 

 

Функция Сипаттамасы 

Бекітуші функция Стратегиялық мақсат мен приоритеттерді анықтауға, 

болашақ мерзімге инвестициялық саясаттың 

міндеттерін анықтауға негізделген. Мақсат пен 

приоритеттерді қалыптастыру нәтижелерді талдау, 

әлеуметтік-экономикалық пен саяси мәселелерді 

анықтау, берілген мәселелерді шешу бойынша 

мемлекеттің белсенді шараларын анықтауды көздейді.  

Жұмылдырушы 

функция 

Берілген функция қойылған міндеттерді шешуге 

бағытталған инвестиция ресурстарының көздерін іздеу, 

оларды тарту жолдарын анықтауға негізделген. 

Берілген функцияны орындау инвестиция 

ресурстарының жылжуын реттеу, оларды ұлттық 

шаруашылықтың құрылымдық бөлімшелері арасында 

таратумен байланысты. Функцияның негізгі 

құралдары:  теңгешілдік саясат, салық салу саясаты, 

амортизация есеп саласындағы саясат, қазына саясаты, 

қазынадан тыс қорларды реттеу. 

Ынталандырушы 

функция 

Функция инвестиция саясаттың қойылған түйін 

міндеттерді жылдам орындауға бағытталған. Берілген 

функция салық пен қаржылық жеңілдіктер (субсидия, 

жәрдем қаржы, демеу қаржы), оффшор аудандарын 

құру, несие мен жеңілдік (дисконтты) саясат пен басқа 

да құралдар арқылы орындалады.  

Бақылау  функция Мемлекет тарапынан шаруашылық субъекттерді 
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мемлекетпен бекіткен экономикалық пен құқықтық 

нормалар шебінде реттеу. Мемлекеттік бақылау сәйкес 

бақылау органдары арқылы және басқа да дәрежелі 

органдар арқылы бақылау негізінде жүзеге асырылады.  

 

3 кестеде көрсетілгендей инвестициялық іс-әрекетті реттеу кезінде мемлекет 

келесі функцияларды атқарады: бекітуші, жұмылдырушы, ынталандырушы, реттеу. 

Мемлекеттік реттеу инвесторларды тарту мақсатында жағымды инвестициялық 

климатты қалыптастыруға бағытталған. 

Қазіргі таңда инвестициялық жобаны іске асыру үшін шетел инвестор қажетті 

құжаттарды мен рұқсаттарды жинау мақсатында ең аз дегенде жарты жыл  уақыт 

алады, бұл инвестордың шыдамсыздылығын тудырып, ұлттық маңызы бар 

мәселелерді шешуге бөгет болады. Сол себепті инвестициялық іс-әрекеттік басқару 

механизмін жетілдіру қажеттілігі артуда (сурет 12).  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
27 сурет.  Қазақстан Республикасында инвестициялық іс-әрекетті белсендірудің негізгі бағыттары [9] 

 

27-суретте көрсетілгендей, Қазақстан Республикасының өкіметі инвестициялық 

іс-әрекетті белсендіруді екі бағыт арқылы жүзеге асырады: мемлекеттік және 

аймақтық. 

ҚР инвестициялық іс-әрекетті активизациялаудың негізгі бағыттары 

Мемлекеттік деңгейі Аймақтың деңгейі 

Инвестициялық және қаржылық 

заңдылығының жақсарту 

шаралары 

Инвестициялық және қаржылық 

заңдылығының құрастыру және 

жақсарту шаралары 

 
Туризмнің инвестициялық 

дамуының мемлекеттік 

приоритетерінің анықтау 

Инвестициялық дамуының 

аймақтық  приоритетерінің анықтау 

 

Инвестициялық іс-әрекетінің 

басқару органдарының 

прогресивті құрылымының 

аймақтық құрылуы 

Белсенді инвесторларды қол беру 

шараларының заңдылық негізі 

Прогресивті аық туристік 

инфрақұрылымының құрылуы 

Бір тұтастық мемлекеттік 

инвестициялық бағдарламаларының  

құрылуы мен іске асыруы 

Туризмдегі инвестициялық іс-

әрекетінің  прогрессивті 

формалармен әдістерді құру 

және іске асыру  
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Осылайша, туризм саласында инвестициялық саясатты реттеу бұл – туризм 

саласында инвестициялық белсенділікті ынталандыру мен оның нәтижесінде 

экономикалық дамуға бағытталған уәкілетті мемлекеттік ұйымдармен орындалатын 

заңнама, атқарушы және бақылаушы сипаттағы шаралар жүйесі. Инвестициялық іс-

әрекетті орындау барысында мемлекет бекітуші, жұмылдырушы, ынталандырушы, 

реттеу функцияларын атқарады. 
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3 Сергеев И.В. и др. Организация и финансирование инвестиций: 

Учеб.пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. / И.В Сергеев, И.И. Веретенникова, В.В. 

Яновский. – М.: Финансы и статистика, 2012 – 311с. 
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8 Никитина Е.А. Проблемы государственного регулирования инвестиционной 

деятельности Алматы: Галым, 2010 – 120с. 
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Сынақ сұрақтары: 

1. Инвестиция дегеніміз не? 

2. Сіз қандай инвестициялар түрлерін атай аласыз? 

3. Қазақстандағы инвесторларға қандай жобалар тартылады? 
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СЕМИНАРЛЫҚ ТАПСЫРМАЛАР 

 

1 семинар тақырыбы: Библиография 

Мақсаты: пәннің негізгі оқу-әдістемелік әдебиеттерін анықтау. Авторлармен және 

оқу құралдарымен, сондай-ақ электрондық ресурстармен және мерзімді 

басылымдармен танысу. 

Талқылауға арналған сұрақтар: 

1. «Инфрақұрылым» терминінің сөзбе-сөз аудармасы дегеніміз, бұл тұжырым қай 

саладан келді? Инфрақұрылымды анықтаңыз. 

2. Туризмді және жалпы экономиканы дамытудағы инфрақұрылымның рөлі мен 

маңызы. Инфрақұрылымның саяси маңызы. 

4 Тапсырмалар (баяндамалар / рефераттар тақырыптары): 

Негізгі және қосымша әдебиеттерді оқыңыз. тапсырмалар лекция және оған 

ұсынылған әдебиеттер негізінде орындалады. Негізгі түсініктерді білу. Туризм 

инфрақұрылымын дамыту проблемаларын анықтауға және оларды шешудің кешенді 

әдістерін көрсетуге. 

Сынақ сұрақтары: 

1 Қазақстан Республикасында туризм инфрақұрылымын дамыту проблемаларын 

атаңыз. 

2 Инфрақұрылымды жіктеу критерийлері. 

3 Өнеркәсіптік және әлеуметтік анықтамалар беріңіз. 

5. Тәжірибелік сабақта студенттердің жұмысын бағалау жүйесі. 

Бұл жұмыс 100 баллмен бағаланады. Бұл жұмыста 1 тапсырма бар. 

1 тапсырма (барлығы 100 балл). 

 

2 семинар тақырыбы: Қазақстанның туристік инфрақұрылымын дамытуға 

әсер ететін факторларды бағалау. 

Мақсаты: Қазақстан Республикасындағы туристік инфрақұрылымның дамуын 

зерттеу 

Дайындық сұрақтары: 

1. Туристік инфрақұрылымның дамуына әсер ететін факторларды анықтаңыз. 

2. Туризм инфрақұрылымын дамытудың «мемлекеттік реттеуі» факторын бағалау 

3. «Халықтың мәдениеті» факторын бағалаңыз. Неліктен бұл инфрақұрылымның 

дамуына әсер ететін маңызды фактор болып табылады? 

Тапсырма: Қазақстанда туризм инфрақұрылымын дамытуға әсер ететін факторлар 

бойынша SWOT талдау кестесін жасау. 

Сынақ сұрақтары: 

1 «Қалдық қаржыландыру қағидаты» факторын бағалаңыз. 

2 «Қызметкерлер біліктілігі» факторын бағалау. 

5. Тәжірибелік сабақта студенттердің жұмысын бағалау жүйесі. 

Бұл жұмыс 100 баллмен бағаланады. Бұл жұмыста 1 тапсырма бар. 

1 тапсырма (барлығы 100 балл). 

 

3-ші семинар тақырыбы: Инфрақұрылымды жіктеу 

Мақсаты: әртүрлі авторлардың туристік инфрақұрылымда жіктелуін қарастыру 

Дайындық сұрақтары: 
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1. «Туристік индустрия» және «туристік инфрақұрылым» ұғымдары. 

2. Инфрақұрылым классификациясының түрлері. 

3. Қазақстан Республикасының орнықты дамуға көшуінің негізгі жолдары. 

Тапсырма: «Қазіргі туризмнің классификациясы және ондағы туризм орны» 

схемасын зерттеу. Суретте туризмді жіктеу ұсынылған. 

1-2 тапсырмалар - тақырып бойынша материалды лекция және оған ұсынылған 

әдебиеттер: 1 тапсырма - екі тұжырымдаманы салыстыра отырып, осы 

тұжырымдамалар мен олардың құрамдас бөліктерінің іргелі айырмашылықтарын 

анықтау; 2 тапсырма - туристік инфрақұрылымның 3 негізгі классификациясын білу, 

олардың негізгі критерийлерін анықтау. 

Сынақ сұрақтары: 

1. Туристік инфрақұрылымды дамытудың негізгі кезеңдері қандай? 

2. Конвейер және сараланған туризм дегеніміз не? 

3. Туристік қызметтің негізгі жіктеу сипаттамалары қандай? 

4. Туризмнің ерекше түрлері қандай? 

5. Тәжірибелік сабақта студенттердің жұмысын бағалау жүйесі. 

Бұл жұмыс 100 баллмен бағаланады. Бұл жұмыс 2 тапсырмадан тұрады. 

1 тапсырма (барлығы 30 балл). 

2 тапсырма (барлығы 70 балл). 

 

4-ші семинар тақырыбы: МТБ туризмінің құрамы 

Мақсаты: Семинар тақырыбы бойынша студенттердің білімін кеңейту және 

нығайту, туристік инфрақұрылымды дамытудың негізгі бағыттары мен бағыттарын 

талқылау және талқылау. 

Талқылауға арналған сұрақтар: 

1. MTБ құрамын білу. 

2. Тұру базасының компоненттері 

3. Тамақтану базасының компоненттері 

4. Байланыс базасының компоненттері 

5. Ілеспе базаның құрамдас бөліктері. 

Баяндамалар / рефераттардың тақырыптары: 

1. Туристік нарықтың жұмыс істеу механизмі. 

2. Инфрақұрылым және туристік нарықтың негізгі қатысушылары: құрамы мен 

сипаттамалары. 

Туристік өнімнің тұтыну нарығының мәселелері. 

Тәуелсіз жұмыс үшін тапсырмалар. 

Туристік нарықтың жұмыс істеу механизмін түсіндіріңіз. 

2. Туристік схеманың диаграммасын келтіріңіз. 

3. Туристік нарықтың маусымдылығын нені көрсететінін түсіндіріңіз. 

4. Аймақтық есептеулер бойынша халықаралық туризм нарығының жіктеу 

схемасын беріңіз. 

5. Қазақстанда туризмнің дамуына әсер ететін негізгі факторларды айқындау. 

5. Тәжірибелік сабақта студенттердің жұмысын бағалау жүйесі. 

Бұл жұмыс 100 баллмен бағаланады. Бұл жұмыс 2 тапсырмадан тұрады. 

1 тапсырма (барлығы 30 балл). 

2 тапсырма (барлығы 70 балл). 
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5-ші семинар тақырыбы: Мемлекеттік кеден комитетінің ғимараттары мен 

құрылыстары үшін табиғи-климаттық, психофизиологиялық және қала 

құрылысы талаптары 

Мақсаты: Семинар тақырыбы бойынша студенттердің білімін кеңейту және 

нығайту, табиғатқа бағытталған туризмді дамытудың негізгі бағыттары мен үрдістерін 

талқылау және талқылау. 

Талқылауға арналған сұрақтар: 

1 Табиғи және климаттық талаптар 

2 Психофизиологиялық талаптар 

3 Қала құрылысының талаптары 

Баяндамалар / рефераттардың тақырыптары: 

1 Инфрақұрылым және туристік нарықтың негізгі қатысушылары: құрамы мен 

сипаттамалары. 

2 Қазіргі кезеңдегі туристік кәсіпорындардың жұмыс істеуі. 

Тәуелсіз жұмыс үшін тапсырмалар. 

1. Ұлттық нарықтарға халықаралық туристік нарықтың жіктеу схемасын 

ұсыныңыз. 

2 Әлем аймақтарындағы туристік нарықтың дамуындағы айырмашылықтарды 

сипаттаңыз. 

3 Неліктен туризм дамыған елдердің салалық теңгерімінде маңызды орын алады? 

4 Қазақстанда туризмді дамытудың және әлемдік туризмнің негізгі бағыттары 

қандай? 

5. Тәжірибелік сабақта студенттердің жұмысын бағалау жүйесі. 

Бұл жұмыс 100 баллмен бағаланады. Бұл жұмыс 2 тапсырмадан тұрады. 

1 тапсырма (барлығы 30 балл). 

2 тапсырма (барлығы 70 балл). 

 

6-шы семинар тақырыбы: Тұрғын үй объектілерінде тіршілікті қамтамасыз 

ету жүйесі 

Мақсаты: Семинар тақырыбы бойынша студенттердің білімін кеңейту және 

нығайту, экотуризмнің және туризмнің басқа да түрлерінің өзара әрекеттесуінің негізгі 

ерекшеліктерін талқылау. 

Талқылауға арналған сұрақтар: 

1. Қонақүйдің тіршілігін қамтамасыз ету жүйесінің компоненттері 

2. Қыздыру жүйелері қандай? 

3. Желдетудің қандай түрлерін білесіз? 

4. Өрт табу құралы дегеніміз не? 

Тәжірибелік тапсырма: 

Тапсырмалар – тақырып бойынша материалды лекция және оған ұсынылған 

әдебиеттер. Алғашқы шығарылымда материалды ұсыну нысаны коллоквиум болып 

табылады. 2-8 сұрақтар бойынша Мемлекеттік Кеден комитетінде тіршілікті 

қамтамасыз етудің барлық жүйелерінің компоненттерін талдау. 

Өзіндік жұмысқа арналған тапсырмалар: 

1. Сумен жабдықтау жүйесі туралы айтып беріңізші? 

2. Энергетикалық жабдықтың құрамы 
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3. Төмен үнемді экономиканың құрамы? 

4. Қонақ үй қауіпсіздік жүйесінің негізгі міндеттері мен функциялары? 

5. Тәжірибелік сабақта студенттердің жұмысын бағалау жүйесі. 

Бұл жұмыс 100 баллмен бағаланады. Бұл жұмыс 2 тапсырмадан тұрады. 

1 тапсырма (барлығы 30 балл). 

2 тапсырма (барлығы 70 балл). 

 

7-шы семинар тақырыбы: Туристік кәсіпорындар мен кешендердің 

жабдықтары  

Мақсаты: Семинардың тақырыптары бойынша студенттердің білімін кеңейту 

және нығайту, негізгі ерекшеліктерін талқылау және талқылау. 

Талқылауға арналған сұрақтар: 

1. Туристік өнімді дамыту тәртібін сипаттаңыз. 

2. Неліктен сұранысты, туристік өнімнің түрлерін, формаларын және 

элементтерін анықтау керек? 

3. Өнімнің экономикалық тиімділігі мен өнімнің дамуын бағалау өлшемдері 

қандай? 

Тәжірибелік тапсырма: 

1. Туристік өнімдердің бағасы мен табыстың сұранысының серпінділігін есептеу 

бойынша міндеттерді орындау. 

2. Туристік өнімнің бәсекеге қабілеттілігінің факторларын анықтау. 

3. Өнімнің экономикалық тиімділігін бағалау. Қызметтің түрлі тақырыптық 

бағдарламаларын құру. 

Өзіндік жұмысқа арналған тапсырмалар: 

1. Қандай топтарды барлық ЖҚҚ жабдықтарымен бөліседі? 

2. ЖМҚ-да қандай инженерлік қызметтер жұмыс істейді? 

5. Тәжірибелік сабақта студенттердің жұмысын бағалау жүйесі. 

Бұл жұмыс 100 баллмен бағаланады. Бұл жұмыс 2 тапсырмадан тұрады. 

1 тапсырма (барлығы 30 балл). 

2 тапсырма (барлығы 70 балл). 

 

8-ші семинар тақырыбы: туристерге арналған мейрамханалар, кафелер және 

басқа тамақтандыру кәсіпорындарын жабдықтау. азық-түлік кәсіпорындарына 

тіршілікті қамтамасыз ету жүйесі 

Мақсаты: Семинардың тақырыптары бойынша студенттердің білімін кеңейту 

және нығайту, тағам орындарының жабдықтарын ерекшеліктерін көрсету және 

талқылау. 

Талқылауға арналған сұрақтар: 

1. Энергетикалық базаның компоненттері қандай? 

2. Тамақтану кәсіпорындарын пайдалану үшін қажетті жабдықты көрсетіңіз. 

3. Қызмет көрсету элементтерін өңдеу және сақтау. 

4. Туристік орталықтарға туристерді тамақтандырудың қандай жоспарлары бар? 

Өзіндік жұмысқа арналған тапсырмалар: 

1. Туристік кәсіпорынның экономикалық механизмін сипаттаңыз. 

2 Туристік кәсіпорынның негізгі және айналымдық капиталын сипаттаңыз, оның 

қаржыландыру көздерін анықтаңыз. 
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3 Туроператорларды негізгі контрагенттермен есептеудің тәртібін сипаттаңыз: 

туроператорлар, турагенттіктер, сақтандыру компаниялары. 

5. Тәжірибелік сабақта студенттердің жұмысын бағалау жүйесі. 

Бұл жұмыс 100 баллмен бағаланады. Бұл жұмысда 3 тапсырма бар. 

1 тапсырма (барлығы 35 балл). 

2 тапсырма (тек 35 балл). 

3 тапсырма (барлығы 30 балл). 

 

9-шы семинар тақырыбы: Қазақстан Республикасының көлік стратегиясы 

Мақсаты: Семинар тақырыбы бойынша студенттердің білімін кеңейту және 

нығайту, ҚР көлік жүйесінің туристік инфрақұрылымда экономикалық рөлін көрсету 

және талқылау. 

Талқылауға арналған сұрақтар: 

1. Әлемдегі, оның жекелеген өңірлерінде және Қазақстандағы трансферттің 

масштабы және оның даму үрдісі. 

2. Экотуризмді ілгерілетудегі экономикалық дамудың ұзақмерзімді және қысқа 

мерзімді мақсаттары арасындағы байланыс. 

3. Қазақстанның көліктік туризмінің экономикалық әлеуеті және оны жүзеге 

асыру мәселелері. 

Тәжірибелік тапсырма: 

Сұрақтар мен тапсырмалар 

Көлік-коммуникациялық базаның компоненттерін атаңыз? 

2. Қазақстан Республикасының аумағында жаңа жолдар мен көлік дәліздерін салу 

үшін қандай жобаларды атауға болады? Картада көрсету. 

3. Көлік және коммуникацияны қолдау дегеніміз не? 

4. Жол бойындағы инфрақұрылымның құрамдас бөліктері 

Өзіндік жұмысқа арналған тапсырмалар: 

1-4 тапсырмалар - тақырып бойынша материалды лекция және оған ұсынылған 

әдебиеттер. 1-міндет - Студентке жауап беру Қазақстанның көлік дәліздерін көрсету 

керек. Екінші тапсырма - коллоквиум. 

5. Тәжірибелік сабақта студенттердің жұмысын бағалау жүйесі. 

Бұл жұмыс 100 баллмен бағаланады. Бұл жұмысда 3 тапсырма бар. 

1 тапсырма (барлығы 35 балл). 

2 тапсырма(тек 35 балл). 

3 тапсырма (барлығы 30 балл). 

 

10-шы семинар тақырыбы: Қазақстандағы ақпараттық технологияларды 

дамытуда көмекші саланың рөлі 

Мақсаты: Семинар тақырыбы бойынша студенттердің білімін кеңейту және 

нығайту, Қазақстандағы ақпараттық технологияларды дамытудағы қосалқы 

(байланысты сала) негізгі заңдары мен тенденцияларын таныстыру және талқылау. 

Талқылауға арналған сұрақтар: 

1. Ілеспе базаның құрамдас бөлігі. 

2. 2011 жылғы Азия ойындары үшін қандай спорттық нысандар салынды және 

қайта жаңартылды? 2017 жылғы Универсиаданың жоспарлары қандай? 

3. Кәдесый индустриясының туризмді дамытудағы рөлі? 
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4. Қазақстандағы кәдесый саласының дамуында қандай проблемалар бар? Оларды 

қалай жеңуге болады? 

Өзіндік жұмысқа арналған тапсырмалар: 

1-4 тапсырмалар - тақырып бойынша материалды лекция және оған ұсынылған 

әдебиеттер. Екінші мәселе бойынша презентация дайындауға болады. 

5. Тәжірибелік сабақта студенттердің жұмысын бағалау жүйесі. 

Бұл жұмыс 100 баллмен бағаланады. Бұл жұмыста 1 тапсырма бар. 

1 тапсырма (барлығы 100 балл). 

 

11-шы семинар тақырыбы: Қазақстандағы тау шаңғысы туризмін дамыту 

және экстремалды туризмді дамыту бағыттары 

Мақсаты: семинар тақырыбы бойынша студенттердің білімін кеңейту және 

нығайту, тау шаңғысы туризмін дамытудың негізгі заңдылықтары мен үрдістерін және 

Қазақстандағы экстремалды туризмді дамыту бағыттарын талқылау және талқылау. 

Талқылауға арналған сұрақтар: 

1. Қазақстанда спорттық туризм қалай дамып келеді? тау шаңғы туризмінің 

негізін қалаушыларға қоңырау шалу. 

2. Қазақстан Республикасында экстремалды туризмнің бағыттары қандай, оның 

инфрақұрылымын қолдау деген не? 

Өзіндік жұмысқа арналған тапсырмалар: 

1-2 тапсырмалар - тақырып бойынша материалды лекция және оған ұсынылған 

әдебиеттер. Бірінші және екінші басылымда Қазақстан Республикасының картасына 

бағдарлау, туризмнің осы салаларының негізгі рекреациялық спрейлерін көрсету 

маңызды. 

5. Тәжірибелік сабақта студенттердің жұмысын бағалау жүйесі. 

Бұл жұмыс 100 баллмен бағаланады. Бұл жұмыста 1 тапсырма бар. 

1 тапсырма (барлығы 100 балл). 

 

12-шы семинар тақырыбы: Экотуризмнің ақпараттық-ресурстық орталығы 

(IRCE) ілеспе дерекқордың құрамдас бөлігі ретінде: мақсаттары, міндеттері және 

функциялары 

Мақсаты: Туристік компанияларға талдау жүргізу қабілетін дамыту 

Дайындық сұрақтары: 

1. IDE-тің мақсаттары мен міндеттері, орналасқан жері 

2. Туристерді тартуда IDE функциялары. 

Тапсырма: Тапсырмалар 1-2 - тақырып бойынша материалды лекция және 

ұсынылған әдебиеттер. Бірінші вопосттар Интернетте IDE қызметтерінің тізімін және 

оларға ұсынылған экскурсияларды табады. 

Өзіндік жұмысқа арналған тапсырмалар: 

1. Еуропалық туроператорлар және олардың еуропалық туристік нарықтағы рөлі. 

2. Әлеуметтік туризм: мазмұны және экономикалық негіздері. 

3. Таймшер - әлемдік даму перспективалары. 

5. Тәжірибелік сабақта студенттердің жұмысын бағалау жүйесі. 

Бұл жұмыс 100 баллмен бағаланады. Бұл жұмыс 2 тапсырмадан тұрады. 

1 тапсырма (барлығы 30 балл). 

2 тапсырма (барлығы 70 балл). 
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13-шы семинар тақырыбы: туристер пайдаланатын туристік емес объектілер 

ретінде мәдениет мекемелері (театрлар, мұражайлар, цирктер және т.б.) 

Мақсаты: анимациялық бағдарламаларды жасау дағдыларын дамыту 

Дайындық сұрақтары: 

1. Мәдениет және ойын-сауық мекемелерінің кәсіпорындары. 

2. Неліктен туризм саласы үшін маңызды? Кәсіпорындардың қандай тобы тиесілі? 

3. Театрдың, мұражайлардың, ойын-сауық орталықтарының танымал және тіпті 

тәуелсіз туристік өнімі болып табылатын белгілі мәдени мекемелер? 

Тапсырма: Тапсырмалар 1-3 - тақырып бойынша материалды лекция және оған 

ұсынылған әдебиеттер. Бірінші сұраққа соңғы материал кесте түрінде жасалуы керек. 

Өзіндік жұмысқа арналған тапсырмалар: 

1. Еуропалық туроператорлар және олардың еуропалық туристік нарықтағы рөлі. 

2. Таймшер - әлемдік даму перспективалары. 

5. Тәжірибелік сабақта студенттердің жұмысын бағалау жүйесі. 

Бұл жұмыс 100 баллмен бағаланады. Бұл жұмыс 2 тапсырмадан тұрады. 

1 тапсырма (барлығы 30 балл). 

2 тапсырма (барлығы 70 балл). 

 

14-шы семинар тақырыбы: Алматы қаласының туризмді дамытудың 2017-

2019 жылдарға арналған бағдарламасы («Туризм инфрақұрылымы» бөлімі). 2023 

жылға дейінгі туризмді дамытудың мемлекеттік бағдарламасы. 

Мақсаты: туристік инфрақұрылымды дамытудың мемлекеттік бағдарламаларын 

білу 

Дайындық сұрақтары: 

Бағдарламаның негізгі мақсаттары мен міндеттері қандай? 

2. Алматыда туризм инфрақұрылымын дамыту перспективалары мен 

кемшіліктері қандай бағдарламада көрсетілген? 

3. Туризмді дамытудың 2023 жылға дейінгі бағдарламасының негізгі мақсаттары 

мен міндеттері қандай? 

4. Бағдарламаны жүзеге асырудың күтілетін нәтижесі қандай? 

Тапсырма: 1-4 тапсырмалар - Алматылық Туризмді дамыту бағдарламасы және 

Алматы облысы және 2023 жылға дейінгі туризмді дамытудың мемлекеттік 

бағдарламасы 

Өзін-өзі зерттеуге арналған сұрақтар: 

Демалыс орындарында рекреациялық жүктеме. 

2. Табиғи ландшафтқа рекреациялық жүктемелерді анықтайтын факторлар. 

3. Рекреациялық жүктемелердің рұқсат етілген көлемі. 

5. Тәжірибелік сабақта студенттердің жұмысын бағалау жүйесі. 

Бұл жұмыс 100 баллмен бағаланады. Бұл жұмыста 1 тапсырма бар. 

1 тапсырма (барлығы 100 балл). 

 

15-шы семинар тақырыбы: Қазақстандағы туристік инфрақұрылым 

саласындағы инвестициялық жобалар. Туризмнің серпінді жобалары 

Мақсаты: туристік инфрақұрылымды дамытудың мемлекеттік бағдарламаларын 

білу 
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Тапсырмалар: 

1. Қазақстанда туризм мен туризм инфрақұрылымын дамыту үшін қандай 

инвестициялық жобалар атауға болады? 

2. Қазақстан Республикасындағы туризмді дамыту жобаларын қаржыландыруға 

қатысушы елдердің инвесторлары? 

3. ҚР туризмнің негізгі серпінді жобаларын, олардың міндеттері мен даму 

бағыттарын көрсетіңіз. 

Тапсырма: Тапсырмалар 1-3 - тақырып бойынша материалды лекция және 

ұсынылған әдебиеттер мен Интернет-ресурстар. Үшінші мәселе - коллоквиум. 

Өзін-өзі зерттеуге арналған сұрақтар: 

1. Табиғат қорғау проблемаларын шешудің кешенді тәсілі дегеніміз не? 

2. Туристік табиғатты басқарудың типологиясы. Ауызша сұхбат 

3. Демалыс орындарында рекреациялық жүктемелер, оларды реттеу. 

5. Тәжірибелік сабақта студенттердің жұмысын бағалау жүйесі. 

Бұл жұмыс 100 баллмен бағаланады. Бұл жұмыс 2 тапсырмадан тұрады. 

1 тапсырма (барлығы 30 балл). 

2 тапсырма (барлығы 70 балл). 
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ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ТАПСЫРМАЛАР  

 

1 тапсырма. 

«American Airlines» авиакомпаниясының қызметкерлері клиенттерге қызмет 

көрсету деңгейін көтерудің жаңа жолдарын үнемі іздейді. Менеджерлердің бірі 

жолаушыларға жаңа қызметті - ұшу кезінде қоңырау шалуды ұсынды. Оның 

ұсынысын әріптестердің ынта-жігерімен қарсы алды. Маркетинг жөніндегі менеджер 

кейбір алдын-ала зерттеулер жүргізуге ниет білдірді. Ол ұшақ бортында қанша қызмет 

түрі болатындығын білу үшін ірі телекоммуникация компаниясына хабарласты. 

Жарты бағаға жауап берудің арқасында, жабдықты жалға алу әуе компаниясына әрбір 

рейске 1000 АҚШ доллары тұратын болады. Осылайша, идея бір қоңырау құны 25 

АҚШ долларын құраса, қызмет құны кем дегенде 40 жолаушы пайдаланатын болса, 

төленуі мүмкін. 

Маркетинг менеджеріне: «Неге бір қоңырау құны 25 доллар болуы керек? 

Неліктен авиакомпания біздің бағыттарымызға қосымша жолаушыларды тартатын 

болса, тіпті белгілі бір қызметті де бұзуға тырысуы керек, сондықтан тіпті қызметке 

деген сұраныс жеткіліксіз болғандықтан ақшаны жоғалту қосымша билеттердің 

жоғалуын өтеуден артық болады ». 

Мәселені талқылау барысында менеджерлер жауапты талап ететін басқа мәселеге 

келді. Егер жаңа қызмет танымал болса, бәсекелес авиакомпаниялар оны қалай іске 

асырады? Әуе бағыттарындағы бәсекелестіктің тарихы нарықтың барлық 

қатысушыларының қызметтердің жаңа түрлерінің қаншалықты айтарлықтай 

артықшылықтарын бермегені туралы көптеген мысалдарға толы. Бұл идеяны бірінші 

іске асыру қаншалықты маңызды және басшылық қанша уақытқа созылады? 

Маркетингтік зерттеулер жүргізу туралы шешім қабылданды. 

 

Сұрақтар мен тапсырмалар 

1. Авиакомпания басшыларына алдағы зерттеулердің мақсаттары мен міндеттерін 

қалыптастыруға көмектесу. 

2. Осындай зерттеу барысында қандай ақпарат көздерін пайдалануға болады? 

Тапсырмаларды шешу үшін қолайлы зерттеу құралын ұсыныңыз. 

3. Мұндай зерттеулерді ұйымдастырудың қандай түрі әуе компаниясына кеңес 

берер едіңіз? Ұсынымдарды дәлелдеу керек. 

4. Мұндай зерттеудің ықтимал нәтижелері туралы өзіңіздің болжамыңызды 

жасаңыз. 

5. Маркетинг және әлеуметтік зерттеулердің халықаралық кодексіне сәйкес 

маркетингтік зерттеулердің принциптері мен талаптарын толық сипаттаңыз. 
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Кроссворд 1 

 

 

 

1.Туристік фирмалардың негізгі жұмысы? 

2.Туристік фирмаларға қатысты қандай термин қолданады? 

3.Туроператорлармен жасалған туристік өнім? 

4.Тур фирмалардың қандай қызмет түрлері бар? 

5.Визаны рәсімдеу мерзімі қанша жұмыс күнінен аспауы тиіс? 

6.Топтық турларды тіркеген куні және аяқталу мерзімі қалай аталады? 

7.Туристерге ұсынылатын негізгі қызмет? 

8.Туристің тікелей қатысуымен жасалатын тур? 

 

Кроссворд 2 

 

 1  Ұ         

 2       С      

3          Ы   

 4  Н      

 5 Ы           

6       С      

 

1 Т        

2  У          

3   Р       

4 Ф             

5  И      

6       Р   

7   М          

8  А          
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1.Қазіргі туризм экономиканың қандай саласы? 

2.Туристік сұраныс анализі келесі  сипат? 

3.Туристік ұсыныстың құрамына кіреді? 

4.Шикізат сату елде нені азайтады? 

5.Туристік сұраныс анализі? 

6.Нақты туристік қолданысқа арналған элементтерден тұрады? 

 

Кроссворд 3 

 

 1   С          

 2     А    

3           Қ  

 4     Т    

 5 А     

 6         Н  

7         Д    

 8         Р    

 9         Ы   

10  У       

 

1.Шетелге барғанда  турист кез-келген уақытта қандай жағдайға тап болуы 

мүмкін?  

2.Кімдер туристердің қауіпсіздігі үшін жауапкершіліктерін алып тастайды?  

3.Сақтандыруға өзіндік белгілерге тән қандай зақым әкелетін қауіпті жағдайдың 

болуы?  

4.Сақтандыру міндетті және қандай түрде жүргізіледі?  

5.Сақтандыру келісім-шартты сақтанушының арызы негізінде қандай түрде 

жазылады? 

6.Сақтандыру келісім шартының жалғанын қандай құжат б.т.  

7.Туристік құжаттамалары рәсімдеуде неден сақтандыру маңызды болып отыр  

8.Ережелерін сақтандыру заңдылықтарына сәйкес кім өзі бекітеді?  

9. Мотивацияның балама сөзі. 

10. Туристік саяхаттар кезінде азаматтардың мүліктік мүдделерін қорғайтын 

сақтандырудың ерекше бір түрі кім б.т. 

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР 

 

Тапсырманың атауы  Қорытынды 

баға  

Бағалау критерийі 
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Алматы және Астана 

туристік 

инфрақұрылымы. 

Проблемалар мен 

перспективалар 

7 апта 1) студент практикада алған 

білімін еркін қолданады; 

2) зерттелген материалды 

жаңғыртудағы қателіктерге жол 

бермейді; 

3) Студент зерттелген 

материалдағы негізгі ойларды 

анықтайды және өзгертілген 

сұрақтарға жауап беруде 

қиындықтар таба алмайды; 

4) студент бағдарламалық 

материалдардың барлығын 

сіңіреді; 

Материал талаптарға сай таза 

түрде безендірілген 

Туристік әлеуетті талдау 

және туристік 

объектінің 

инфрақұрылымдық 

компоненті 

14  апта 1) студент практикада алған 

білімін еркін қолданады; 

2) зерттелген материалды 

жаңғыртудағы қателіктерге жол 

бермейді; 

3) Студент зерттелген 

материалдағы негізгі ойларды 

анықтайды және өзгертілген 

сұрақтарға жауап беруде 

қиындықтар таба алмайды; 

4) студент бағдарламалық 

материалдардың барлығын 

сіңіреді; 

Материал талаптарға сай таза 

түрде безендірілген 

 

СӨЖ№1 

Тақырыбы: Алматы және Астана туристік инфрақұрылымы 

Мақсаты: Тәуелсіз талдау, салыстыру және болжау дағдыларын дамытуға 

жәрдемдесу 

Тапсырмалар: 

1. Алматы және Астана туристік инфрақұрылымының жай-күйін көтеру 

2. Алынған нәтижелерді салыстыру, айырмашылықтардың себептерін түсіндіру 

және осы қалаларда туризмді дамыту перспективаларын анықтау 

Тапсырма бойынша әдістемелік ұсынымдар. 

- 1 - 2 тапсырмаларды орындаған кезде, соңғы 3 жылда статистикалық деректерді 

пайдаланыңыз, Туризм және спорт министрлігінің келесі бағыттар бойынша есептері: 

- Алматы мен Астанаға (елден шығып елге көшіп барған, ел ішінде) туристер 

саны; 

- әртүрлі санаттағы орналастыру құралдарының саны, аумақ бойынша бөлудің 

біркелкілігі; 
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- әр түрлі бағыттар мен klassnosti қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарының 

болуы; 

- туристік көлік құралдарына (ауаның қолжетімділігі мен сапасын, W / D, 

автомобиль көлік, туристік сайттар, темір жол станциялары мен әуежайлардың негізгі 

магистральдар мен кірме жолдардың мемлекеттік); 

- қонақ телекоммуникация болуы; 

- туристер (цирк, театр, сауда орталықтары, ойын-сауық парктері, казино, 

хайуанаттар, т.б.) үшін қолжетімділігі кәсіпорын ойын-сауық және анимация 

бағдарламалары; 

- осы қалалардың аумағында, сондай-ақ шет елдерде Қазақстанның қатысуымен 

жәрмеңкелер. 

3 тапсырма орындау кезінде Қазақстан мен Ресейдің инфрақұрылымын дамыту 

үшін деректерді көрсету үшін салыстырмалы талдау онда кестені жасаңыз: 

 

 Алматы Астана 

Жыл бойы қызмет көрсететін туристер 

саны 

  

тұрғын үй саны: 

5 * 

4 * 

... 

б / с  

  

 Кейтерингтік компаниялар: 

Мейрамханалар саны 

Кафе 

Асхана 

Барлар 

  

Көлік түрлері: 

Станциялар, әуежайлар (саны): 

Жолдар: 

  

Ойын-сауық сипаттағы кәсіпорындар:   

... және т.б.   

 

5. Тәжірибелік сабақта студенттердің жұмысын бағалау жүйесі. 

Бұл жұмыс 100 баллмен бағаланады. Бұл жұмыста 1 тапсырма бар. 

1 тапсырма (барлығы 100 балл). 

 

СӨЖ № 2  

Тақырыбы: Қазақстан аймағының туристік әлеуетін және 

инфрақұрылымдық құрамын талдау (міндетті емес) 

Мақсаты: Туристік объектілердің инфрақұрылымын дамытуға талдау жасау 

Міндеті: Қазақстандағы танымал туристік-қонақ үй кешендерінің 

инфрақұрылымын талдауды құрастыру. 

Тапсырмаға арналған әдістемелік ұсынымдар 
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Осы тапсырманы орындаған кезде сіз барып отырған бір белгілі туристік объектті 

таңдап алуыңыз керек. 

Осы туристік объектінің инфрақұрылымын жоспарға сәйкес талдау: 

- туристік объект орналасқан немесе жақын орналасқан (экология, тартымдылық, 

даңқ, қауіпсіздік және т.б.) қоршаған ауданның, қаланың немесе ауылдың жалпы 

жағдайы; 

- туристерге арналған қонақ үйдің жай-күйі (қонақ үйлер саны, класы, 

ғимараттардың сыртқы және ішкі ғимараттары, инженерлік-техникалық 

коммуникациялар және трансферлік құрылғылар, қонақ үйлер мен жабдықтар); 

- көліктің жай-күйі мен дамуы, туристік алаңға негізгі байланыс жолдары мен 

кірме жолдары, сондай-ақ жол бойындағы инфрақұрылымның болуы; 

- байланыс пен Интернет желісінің болуы және түрлері; 

- тамақтану базасы мәртебесі; 

- мемлекеттік және turobekta жақын сауда дамыту (дүкендер, дүңгіршектер, 

дүңгіршектер, қоғамдық тамақтандыру, кәдесыйлар және т.б. болуы); 

- мемлекеттік және басқа да қызметтерді дамыту (демалыс, ойын-сауық, спорт, 

ойындар, экскурсиялар және т.б.). 

5. Тәжірибелік сабақта студенттердің жұмысын бағалау жүйесі. 

Бұл жұмыс 100 баллмен бағаланады. Бұл жұмыс 2 тапсырмадан тұрады. 

1 тапсырма (тек 40 балл). 

2 тапсырма (тек 60 балл). 
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ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАР 

 

1. Инфрақұрылым дегеніміз не? 

А Экономика саласы 

B көмекші және қызмет көрсету жүйелерінің жиынтығы 

C тәуелсіз жүйе 

D туризм саласы 

E тасымалдау 

 

2. Туризмнің экономикалық функцияларының біріне келесілердің қайсысы 

қолданылады? 

A Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

B Адамның физикалық және рухани күштерін қалпына келтіру 

C елге валютаның ағынын қамтамасыз ету 

D Белсенді бос уақыт 

E Жергілікті жерлермен танысу 

 

3.Туроператор - бұл жеке немесе заңды тұлға 

А Көлік ұйымы 

B Жарнама жасау 

С Туристік өнімдерді қалыптастыру, жылжыту және сату 

D орналастыру 

E Кейтерингтік туристер 

 

4.Tурагент- бұл жеке немесе заңды тұлға 

А Туристік өнімдерді насихаттау және сату 

B Көлікті ұйымдастыру 

C Жарнамалық өнім 

D орналастыру 

E Кейтерингтік туристер 

 

5. Туризмнің тізімін жасаңыз 

А Табиғи және климаттық аймақтар 

B Туристік ресурстар 

C туристер 

D Әлеуметтік-мәдени нысандар 

E Көрнекті орындар 

 

6. Туризмнің аталған объектісіне ие болыңыз 

А Туроператорлар 

B Туристік ресурстар 

C туристер 

D саяхат агенттері 

E нұсқаулықтары мен нұсқаулықтары 

 

7. Туризмнің әлеуметтік қызметі қандай? 
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А Қажылық 

B елге шетел валютасының келуі 

C Жұмыс орындарын құру және жұмыспен қамтуды күшейту 

D инфрақұрылымды дамыту 

 E Халықаралық ынтымақтастықты кеңейту 

 

8. Туристік агенттіктер айналысады 

А Туристік өнімді қалыптастыру 

B туристік өнімдерді көтерме және бөлшек сату 

C Туристерді тасымалдауды ұйымдастыру 

D Туристік экскурсиялық қызмет 

E Туристерге арналған ойын-сауықты ұйымдастыру 

 

9. Туризмді ұйымдастырушылар 

А Туризм және спорт министрлігі 

В Туроператорлар және турагенттіктер 

C Қазақстан туристік қауымдастығы 

D Дүниежүзілік туристік ұйым 

E Туристік көрмелер мен жәрмеңкелер 

 

10. Туризм индустриясының құрамына кіреді 

А Археологиялық орындар 

B Туристік аймақтар 

C Туристік ресурстар 

D Туристерге арналған қондырғылар 

E Қорықтар 

 

11. Туристерді отбасыларына қайтару жолында әуежай терминалы, теміржол 

вокзалынан және ұқсас операциядан қонақүйге туристерді жеткізу. 

А Тур пакеті 

B Tур өнім 

C Трансфер 

D таймшер 

E тур 

 

12. Туризм индустриясының маңызды элементі 

А Тұру объектілері 

B Кейтерингтік жабдықтар 

C турфирма 

D Guide-тасымалдаушы қызметтері 

E Animator қызметтері 

 

13. үш мезгіл тамақтандыру туристік қызметтер кешеніне кіреді 

А пансион 

B жартылай пансион 

C Континенталды таңғы ас 
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D ағылшындық таңғы ас 

Е Бермудты жоспар 

 

14. Туристік қызметтің ерекшелігі нені анықтайды 

А Туристік қызмет тұтынушыға жеткізіледі 

B Саяхат қызметтерін өндіру және тұтыну процесі уақытқа бөлінеді 

C Тур қызметі болашақта пайдалану үшін жиналады 

D Туристік қызмет материалдық емес, көрінбейтін, ол алдын ала көре алмайды 

және көрінбейді 

E тур қызметі алдын-ала бағалануы мүмкін 

 

15. Туризм индустриясының құрамына кіреді 

А Археологиялық орындар 

B Туристік аймақтар 

C Туристік ресурстар 

D Ойын-сауық мекемелері мен құралдар 

E Қорықтар 
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СҰРАҚТАР 

 

1. Туристік инфрақұрылым тұжырымдамасын ұсыну. 

2. Туризм индустриясын дамытудағы АТ-ның рөлі. 

3. Инфрақұрылымдық проблемалардың ең оңтайлы шешілуіне қандай факторлар 

әсер етеді? 

4. АТ-ның екі ерекшелігі 

5. АТ-ның екі функциясы 

6. Комаровтың инфрақұрылымын жіктеудің 4 өлшемі? 

7. Басқа инфрақұрылымдық классификация 

8. Инфрақұрылым саясаттың құралы ретінде 

9.Туристік өнімді анықтаңыз 

10. Туристік тауарларды анықтаңыз. 

11. Туристік өнімдердің 4 ерекшелігі. 

12. АТ элементтері. 

13. MTB туризміндегі 4 негізгі база 

14. Тұру базасының құрамдас бөліктері 

15. Энергетикалық базаның компоненттері. 

16. Байланыс базасының компоненттері. 

17. Ілеспе дерекқордың компоненттері. 

18. ІТ-да тұрақсыздықтың себептері 

19. «Туристік әлеует» және «туристік аймақ» 

20. Қазақстанда ақпараттық технологияларды дамытудағы перспективалық 

бағыттар 

21. Тұрғын үй ғимараттарына қойылатын негізгі талаптар. 

22. Қонақүйде тіршілікті қамтамасыз ету жүйесі 

23. Қонақ үйлер мен мейрамханалардың инженерлік-техникалық қызмет көрсетуі 

24. Қонақ үй және туристік кешендердегі қауіпсіздіктің әсері 

25. Туристік және қонақ үй кешендеріндегі жедел және көмекші қызметтердің 

әсері 

26. Туристерге қызмет көрсету мәзірі 

27. Тұру және тамақтану арасындағы өзара қарым-қатынас жүйесі (таңертеңгілік 

түрлері) 

28. Туристік және қонақ үй кешендерінің негізгі және айналым қаражаттары 

29. Энергетикалық объектілерді жабдықтау 

30. Қазақстан Республикасының көлік стратегиясының негізгі ережелері 

31. Қазақстан Республикасының көлік стратегиясының мақсаттары мен 

міндеттері 

32. Қазақстан Республикасының территориясынан қандай 4ТГС өтеді? 

33. Қазақстанның маңызды автожолдары? 

34. Қазақстан Республикасы көлік инфрақұрылымының проблемалары? 

35. Автокөлік жалдау бойынша ең ірі фирмалар. 

36. Жол инфрақұрылымы объектілері 

37. Қазақстан Республикасының көлік желісін дамыту келешегі. 

38. Батыс Еуропа - Батыс Қытай жобасы 

39. Теміржол көлігінің инфрақұрылымы. 



130 

 

40. Су туризмі және оның инфрақұрылымы 

41. Теңіз көлігі, оның даму перспективалары 

42. Қазақстан Республикасының телекоммуникациялық стратегиясының мақсаты. 

43. Қазақстан Республикасының телекоммуникациялық стратегиясын дамытудың 

негізгі бағыттары. 

44. Туристік инфрақұрылымды дамытудағы телекоммуникацияның рөлі. 

45. Туризм және инфрақұрылымды дамытудағы анимацияның рөлі 

46. Сіз білетін анимациялық өнімдердің негізгі түрлері қандай? 

47. Пассивтік демалыстың курорттық формуласы қалай өзгерді? 

48. Қазақстан Республикасындағы ақпараттық технологияларды дамыту 

мәселелері 

49. Қазақстанда АТ дамытудың келешегі. 

50. Қазақстан Республикасында туризмді дамыту және оның инфрақұрылымын 

дамытудың басым жобалары. 

 


