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Кіріспе
2018 жылдың ақпан айында бекітілген
«Қазақстан
Республикасын
дамытудың
2025 ж ы лға дейінгі стратегиялық жоспары»
туристік
саланы
дамытуды
бәсекеге
қабілетті экономиканы қалыптастырудың
басым бағыттарының бірі ретінде анықтады: «3.33 бастамасында» «жол, жол
бойындағы, коммуналдық және басқа да
инфрақұрылымдарды, соның ішінде ерекше
қорғалатын табиғи ауматқардағы демалыс
объектілерін және туристік маршруттарды
дамыту үшін заңдарды жетілдіру және
шараларды әзірлеу» міндеті қойылды [1].
2018 жылдың қыркүйегінде М әдениет
және
спорт
министрлігімен
әзірленген
«2019-2023 жылдарға арналған Қазақстан
Республикасының кірмелік және ішкі туризмін
дамытудың
мемлекеттік
бағдарламасы»
жобасын талқылау басталды.
Авторлармен дайындалған SWOT-талдауда қазақстандық туризм индустриясының
әлсіз жақтарының қатарында келесілер
аталды: туризм орындарында инженерліккөліктік
инфрақұрылымның
жеткіліксіз
дамуы; туристік объектілерге қолжетімділіктің
қиындығы;
туристердің
демалу
орындарындағы қызмет көрсету деңгейінің
төмендігі; жол бойындағы инфрақұрылым
объектілері
санының
жеткіліксіздігі;
туризм саласындағы білікті кадрлардың
жеткіліксіздігі; туризм саласына сыртқы
инвестициялар
санының
жеткіліксіздігі;
жетілмеген визалық және миграциялық ре
жим; әуе кеңістігін реттеудегі шектеулер;
ішкі
және
халықаралық
нарықтарда
туристік әлеует туралы ақпараттың төмен
деңгейі; тұру және әуе тасымалы бағасының
жоғарылығы [2]. (Бір жыл бұрын «Әлемдік
экономикалық форум - 2017 саяхат пен
туризмнің бәсеке қабілеттілігі рейтингінде»

Қазақстан 81-орынды (136 елдің ішінен)
иеленді: туристік инфрақұрылым сапасының
төмендігі (отельдер, шипажайлар, мәдени
ойын сауық объектілері және т.б.) - 121 орын;
әуе қатынасының ашықтығының төмендігі
- 121 орын; визалық режимнің күрделілігі
- 114 орын; жолдар сапасының төмендігі 106 орын; автокөліктерді жалға алу бойынш а компаниялардың қатысуының нашарлығы - 113 орын; маркетинг пен брендинг
тиімділігінің төмендігі - 102 орын [3]).
Саланың осындай көптеген мәселелеріне қарамастан, жоба әзірлеушілері 2023
ж ылға туристік лекті 4,2 есе көбейтуге,
шамамен 64 мың қосымш а жұмыс орындарын құруды қамтамасыз етуге, 5,8 млрд
көлемінде инвестиция тартуға болады деп
есептейді. Қазіргі уақытта Ж ІӨ-де туризмнің
үлесі 1,3% деңгейінде, жоба авторларының
пікірінше, бұл көрсеткішті 5 ж ы лда 6 есе
көбейтуге болады [4].
Туристік сала көрсеткіштерінің қарқынды өсуі үшін жобалық тәсіл және
ресурстарды
неғұрлым
болашағы
зор
«басымдықтарға ие туристік территорияларға» шоғырландыру бағдарламаға негіз
ретінде алынып отыр. Туристік объектілердің 80% елдің 7 аймағына шоғырланған:
бұл Астана және Ақмола облысы, Алматы
және Алматы облысы, Ш ығыс Қазақстан,
Түркістан және Маңғыстау облыстары.
Аймақтармен біріге отырып, жоба авторлары
құрамына аймақтық маңызы бар 50 жоба
(ішкі және кірмелік туристерді тарту
«магниттері») және республикалық маңызы
бар 10 жоба (туристік өсу нүктелері)
кіретін «туристендіру картасын» әзірледі
[4]. Бағдарламаға сәйкес «туристендіру
картасының топ-10» дамытуға бюджеттік
қаражат есебінен 600 млрд теңге тартылатын
болады,
«басымдықтарға
ие
туристік

территориялар» электр қуатына, жылуға,
суға, кәріз қалдықтарын шығаруға, қалдықтарды шығару мен жоюға, жолдарға,
жағажайларды нығайтуға және т. б. қажеттіліктерді
қамтамасыз
ететін
қажетті
коммуникациямен
қамтамасыз
етілетін
болады [2]. Сонымен қатар, туристік саланы
басқарудың
ж аңа
сызбасына
көшу
жоспарлануда
(бағдарлама
жобасының
115
бетіндегі
сызбаны
қараңыз
[2].
Басымдықтарға ие туристік территорияларды дамыту «K azakhInvest»¥K мен халықаралық кеңес берушілерді тарта отырып,
«KazakhTourism» ¥К -м ен құрылған арнайы
басқарушылық
компаниялармен
жүзеге
асырылатын болады. Басқарушылық компанияларға жер телімдерін қорландыру мен
тарату құқықтары берілетін болады - ол үшін
заңға өзгерістер енгізу бойынша шаралар
жүргізілетін болады. Аймақтық деңгейдегі
«туристендіру
картасының»
объектілері
үшін жергілікті атқарушы органдармен
дамудың жол картасы / шебер-жоспарлар
әзірленетін болады. Ж үйелік жоспарлаудың
көрсеткіші болып Туристендіру картасы
объектілерін дамытудың жол карталары мен
шебер-жоспарлардың саны табылады.
«2019-2023
жылдарға
арналған
Қазақстан Республикасының кірмелік және
ішкі
туризмін
дамытудың
мемлекеттік
бағдарламасын» талқылау барысында қазірдің өзінде сын ескертпелер айтылды.
«Атамекен» ¥ К П басқармасы төрағасының
орынбасары
О.Ордабаевтың
сөздерінің
шынайылығын
мойындамауға болмайды:
«Бағдарлама жобасы стратегиялық міндеттерді қамтиды, бірақ, мысалы Өзбекстандағыдай шағын бизнесті қолдау механизмдері мен ынталандырушы шаралар
көрсетілмеген»[7]. Сонымен қоса, біз бағдарлама жобасында «destination m anagement
organization» (DMO) деп аталатын ауылдық туризмді дамытуда шағын кәсіпкерлік
суъектілерінің желілік өзара әрекеттесуінің
нұсқау берушісі механизмдерін пайдаланудың
әлемдік
тәжірибесі
мүлдем
ескерілмейтінін айтамыз.
Бұл зерттеу Қазақстан аймақтарында
басымдықтарға ие туристік территорияларды
жедел дамыту үшін шағын кәсіпкерлік

субъектілерінің желілік өзара әрекеттесу
құрылымдарын
пайдалану
бойынша
ұсыныстарды негіздеуге арналады.
Негізгі бөлім
Әлемдік тәжірибе көрсетіп отырғандай,
туристік дестинация бұл «кеңістікте
физикалық немесе виртуалды түрде болатын
институттар мен экономикалық агенттердің
жиынтығы; дестинация да, туристік кластер
де - бұл экономикалық агенттердің желілік
құрылымдары. Оларды басқару корпоративті
бизнесті ұйымдастырудың пайдаланылып
жүрген дәстүрлі нысандарынан бірталай
ерекшеліктерге ие»[5].
Бір жағынан, аймақтық туристік әлеуетті
және туристік объектілерді дамыту үшін
бизнес өкілдерін маркетинг, жылжыту, кейде
инфрақұрылымды дамыту мен басқаруға
жауап беретін DM O-ұйы м дарды ң механизмін
ендіру арқылы саланы басқару үдерісіне
біріктіру маңызды[2]. Оның басқару органдарының
құрамына
нарықтың
түрлі
субъектілері, туристік объектілер, құзыретті
мемлекеттік органдар, аралас салалардың/
нарықтардың
субъектілері
кіре
алады;
экономикалық агенттердің дербес класы
болып
қоғамдық
ұйымдар
табылады:
Қазақстандық
туристік
қауымдастық,
Қазақстанның
туристік
агенттіктерінің
қауымдастығы, Қазақстанның туроператорларының қауымдастығы және басқалары.
Әртүрлі экономикалық агенттер, соның
ішінде шағын
және
орта кәсіпкерлік
субъектілерінің
өкілдері
дестинацияны
жылжыту мен дамыту бойынша шешімдер
қабылдау үдерісіне тікелей қатысады. DMO
іс-қызметін қаржыландыру бюджеттік қаражаттар, нарық қатысушыларының мақсатты
салымдары, туржинақтар (bedtax), маркетингтік қызметтер көрсету есебінен жүзеге
асырылады [6].
Екінші жағынан, ауылдық туризм сияқты
туристік шағын
салалардың қатарында
маңызды рөлді ұйымдық құрылымы жоқ
шағын
бизнес
субъектілерінің
өзара
әрекеттесуінің
желілік
құрылымдары
(ӨӘЖ Қ) ойнайды. Олардың негізгі элементі болып еншілес компания (концерн,
синдикат,
холдингтегі
сияқты)
емес,

алуан түрлі ұйымдық нысандарға және
құқықтық статусқа ие экономикалық агент
табылады.
Үйлестіруші
және
стратегияны
жасаушы
желілік
құрылымның
қатысушысы мета-агент болып табылады
[7]. Ауылдық туризмнің желілік құрылымдарының экономикалық агенттері дербестіктің жоғары деңгейіне ие. Ауылдық туризмде
желілік өзара әрекеттесуді ұйымдастыру
биліктің құзыретті органдарымен «сырттан»
талап етілмейді [8]. Бірақ үйлестіруші орталы қ (мета-агент) ретінде олардың қатысуынсыз
ауылдық
туризмнің
желілік
құрылымдарының агенттерін дамыту тәжірибеде тіптен
мүмкін
емес:
көптеген
экономикалық агенттердің микро-өлшемдері
олардың дамуына кедергі келтіретін көптеген объективті факторлардың барын білдіреді [9].
Ауылдық туризмнің ерекше белгісі
болып өздігінен ұйымдасатын әлеуметтікэкономикалық жүйелердің - шағын кәсіпкерлікті орта және ірі бизнес кәсіпорындарының
өндірістік-өткізу
тізбегіне
біріктірудің
желілік
құрылымдарының
белсенді қалыптасуы табылады.
Барлық
айырмашылықтармен
қатар,
ауылдық туризмді
дамытудың
базалық
модельдерінің ортақ белгісі болып ауылдық
туризмнің өндірістік-өткізу тізбегінде «классикалық» туроператордың жоқтығы табылады. Бұл рөльді ауылдық туризмнің
турөнімін ақпараттық нысанға айналдыратын
басқа ұйым сапалы орындайды: оның басты
міндеті - ауылдық туризмнің аймақтық
өнімдері туралы компьютерлік мәліметтер
базасын құру және қызмет етуін қамтамасыз ету.
Ауылдық туризм «индустриясының»
ақпараттық агентінің келесі функцияларын
бөліп көрсетуге болады:
- ауылдық
турөнімді
ақпараттық
нысанға айналдыру;
- берілген ұйым мүшелерінің тур
өнімдері
туралы
ақпаратты
қамтитын
ақпараттық порталдарға ие болу, ұстап тұру
және қолдау;
- берілген
саладағы
ұсынылатын
қызметтер туралы ақпараттарды жинақтау,
ұсыныстар нарығын құру;

- ауылдық
туризм
субъектілерінің
мүдделерін жалпылау, қалыптастыру және
мүдделігін қорғау;
- қызметтерді стандарттау мен сертификаттау мәселелерін шешу, олардың сапасын
қамтамасыз ету;
- аймақ деңгейінде нарыққа жылжыту
үшін
тур
өнімдерді
өндірушілерді
кооперациялау (төлем қабілетті сұраныс ірі
мегаполистерде шоғырланған);
- ауылдық турөнімді өндірушілердің
тәжірибе алмасуы және қарым-қатынас
орнатулары үшін мүмкіндіктер жасау.
Соңғы
екі
жылда
Қазақстан
аймақтарында туристік инфрақұрылымға
бюджеттік
инвестициялардың құйылуы
салдарынан басымдықтарға ие жылдық
әлеуеті 400 000 турист (ағымдық лек - 130 000)
болатын Имантау-Ш алқар курорттық аймағы
сияқты туристік территориялардың «топ10» кіретін ауылдық туризм саласындағы
шағын кәсіпкерлік субъектілерінің желілік
өзара әрекеттесулерінің өздігінен ұйымдасу
үдерістерін белсенді ету байқалады [2].
2017
жылдың
басында Солтүстік
Қазақстан
облысының
әкімі облыстың
демалыс орындарының жай-күйін «кешегі»
деп атап, қандай да бір стандарттарға сәйкес
еместігін айтты. «Бізде облыс бойынша 91
орналасу объектісі бар. Осы объекттердің 90%
туристерге ыңғайлы болудың қазіргі заманғы
талаптарына сәйкес келмейді. Аймақ басшысы
қызмет көрсету сапасының да төмендігін атап
өтті, туристерге тек қана орналастыру қызметі
ғана көрсетіледі. Жол бойындағы қызмет
көрсетуді де жақсартса болар еді».
Туризмді дамыту үшін басымдылыққа
ие аудандар болып Айыртау, Есіл, Ш ал
ақын, Қызылжар және Тайыншы аудандары
табылады.
Туробъектілердің көп
бөлігі
Айыртау
ауданының
Имантау-Ш алқар
курорттық аймағында орналасқан. Тайыншы
ауданында, Озерное ауылында «Қазақстан
жұлдызы» алтарь бар. Волыньтөбесіндегі
Крестке жыл сайын 700 табынушы, соның
ішінде алыс шет елдерден де, келеді. Балық
аулау туризмін Есіл ауданында Үлкен
Тарангүл көлінде және Ш ал ақын ауданында
Сергеевский
су
қоймасында
дамыту
жоспарланған.

Қазіргі уақытта облыста Ш ортандыБурабай курорттық аймағының мысалында
әзірленген «2018-2021 жылдарға арналған
Имантау-Ш алқар
курорттық
аймағын
дамытудың
кешенді
жоспары»
жүзеге
асырылуда. Жоспар 4 бағыттағы 2 даму
кезеңінен тұрады: инженерлік, көліктік,
туристік инфрақұрылымды және туристердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету [10].
2017 жылы көліктік инфрақұрылым
едәуір жақсарды. Осы көлдерге жайлы жету
үшін 1 млрд теңге бөлінді, осы жылы - 3,2
млрд теңге. 150 км автокөлік жолы жөндеуден өтті, бұл Астана мен Ресейден келу
уақытын едәуір қысқартты. 2018 жылдың
бірінші жартысының қорытындысы бойынша, Ш алқар мен Имантауда болған туристер
саны 2 есеге көбейді [11].
2018 жылы Имантау-Ш алқар курортты қ аймағында 10 заманауи демалыс базалары салынуда. Инвестицияның жалпы
сомасы 411 млн теңгені құрайды. Қазірдің
өзінде көптеген коттедждер, жазғы үйлер,
кафе, шатырлар мен дүкендер салынды.
Емдік-сауықтыру туризмі «Солнечное ВИП»
ЖШ С демалыс базасында дамуда, мұнда
сауықтыру
процедураларын
қолданатын,
туристерді жыл бойы қабылдайтын сауықтыру
кешенінің
құрылысы
аяқталды.
Аңшылық және
балық
аулау туризмі
«Воробъев» Ж К мен «М ахметов» Ж К демалы с базаларында дамуда. Ағымдағы жылы
қолайсыз ауа-райына қарамастан, туристердің легі былтырғы жылмен салыстырғанда
1,5 есе көбейді және 45 мыңнан астам адамды құрады [13].
Басымдықтарға ие туристік территориялардың топ-10 кіретін басқа да территорияларда да осындай ұқсас үдерістер
байқалады:
- Алакөл көлі - әлеуеті жылына 2 500 000
турист (ағымдық лек - жылына 772 000
турист);

- Алматы аймағының таулы кластеріәлеуеті жылына 2 500 000 турист (ағымдық
лек - 500 000);
- Ш ортанды-Бурабай курорттықа ймағы
- әлеуеті жылына 2 000 000 турист (ағымдық
лек - 750 000);
- Баянауыл курорттық аймағы - жылдық
әлеуеті 450 000 турист (ағымдық лек - 200 000)
және басқалары [2].
Қазақстан аймақтарында сапалы жаңа
тенденция байқалады - басымдықтарға ие
туристік территорияларда ӨӘЖ Қ қалыптастыру. Бұл жерде оларды дамыту әдістемесі
мен ұйымдастырушылық-экономикалық механизмдер туралы мәселе ерекше өзекті болып табылады.
Ауылдық туризм маршруттарын қамтамасыз етуге қатысушы шағын кәсіпкерлік
субъектілерінің желілік өзара әрекеттесуінің
ұйымдық механизмін әзірлеу үшін біздер
ауылдық
туризм
саласындағы
шағын
кәсіпкерлік субъектілері мен қазақстандық
туроператорлардың басқарушылары арасында сауал жүргіздік.
Зерттеуде бірінші мәліметтерді жинау
әдісі ретінде сұхбат алу пайдаланылды телефон арқылы жартылай құрылымдалған
ашық сұрақтар қойылды. Сұхбатқа қатысуға
46 респондент келісім берді. Қатысу шарты
анонимді болды -ж еке мәліметтерді және
кәсіпорын атауына қатысты стратегиялық
жоспарлау туралы ақпаратты жарияламау.
Алынған
ақпараттарды
өңдеу
кезінде
талдаудың сапалы әдістері пайдаланылды.
Сауалдың
негізгі
нәтижелері
1-4
суреттердегі диаграммаларда көрсетілген.
Біздің жүргізген сауалымыз осы уақытқа дейін Қ азақстанда олардың дамуы на
кедергі
келтіретін
«тұйық
шеңбер»
байқалғанын көрсетті.
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Сурет 1 —«ӨӘЖҚ қатысу нәтижелеріне Сіздің көңіліңіз тола ма?» деген сұраққа
респонденттердің берген жауаптарының құрылымы
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Сурет 2 —«ӨӘЖҚ қатысудан алынған қандай нәтижені Сіз неғұрлым маңызды деп
есептейсіз» деген сұраққа респонденттердің берген жауаптарының құрылымы

басқа

инвестиция алу үшін мәжбүрлі түрде қатысуға тура келген
әкімшілік процедура ретінде

кәдуілгі және кенеттен

көптеген жаңа ережелерді сақтауды және құжаттарды жүргізуді
талап етуші ретінде

жеткілікті ойластырылмаған, қателіктерден сабақ алуға тура келді
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Сурет 3 - «ӨӘЖҚ қалыптастыру үдерісін Сіз қалай бағалайсыз?» деген сұраққа
респонденттердің берген жауаптарының құрылымы

басқа да

бұл ақымақтық ой

барлығы жақсы
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Сурет 4 - «Сіздің ойыңызша, ӨӘЖҚ қалыптастыру үдерісі нені талап етеді?» деген сұраққа
респонденттердің берген жауаптарының құрылымы
бойынш а
әзірленген
ш аралар
кешені
келесілерді қамтиды:
- ауылдық туризмді дамытудың аймақтық саясатының басты міндеттерін таңдау;
туристік
қызметке
ауылдық
тұрғындарды тарту әдістерін таңдау;
- ауылдық туризм саласында ш ағын
кәсіпкерлік
субъектілерін
ақпараттық
қамтуды әзірлеу;
ауылдық
туризм
марш руттарын
әзірлеу мен жылжыту бойынш а аймақтық
туроператорлардың қызметтерін ынталандыру.
2.
Ауылдық туризмнің экономикалық
агенттерінің желілік құры лы мдарын қалыптастыру ақпараттық жүйесіз мүмкін
емес. Ол келесілерді қамтуы тиіс:
- мета-агенттің басқару ш еш імдерін
уақытылы
және
дұрыс
қабылдауын
аналитикалық қолдауды;
- желінің барлық әрекет етуші және
әлеуетті қатысуш ылары арасы нда ақпарат
алмасуды;
- бизнесті жүргізудің ресм и және
бейресми ережелерінің біртұтастығын.
Қоры ты нды
Бірінш і
м індет
мета-агенттің
1.
Осы қоры тындыдан басқа, ауылдық уақытылы және дұрыс басқару ш еш імдерін
туризм марш руттарын қамтамасыз етуге
қабылдауын қолдауды шешу үш ін арнайы
қатысуш ы ш ағын кәсіпкерлік субъектілерақпараттық жүйені әзірлеу қажет.
інің
желілік
өзара
әрекеттесулерінің
Б асқа
міндеттерді
ш еш у
үшін
ұйы мдастыруш ылы қ механизмін дамыту
ғаламтор желісін құру жеткілікті, ол

Ішкі туризм үш ін әлеуетті тартымды
рекреациялы қ аймақтарда:
кәсіпкерлер
туристік
инфрақұрылым құры лы сы на өздерінің салған
инвестицияларының өтелуі үш ін туристер
ағынын күтуде;
туроператорлар туристерді әкелмейді, себебі бұл аймақтарда оларды
қабылдау үш ін қажетті жағдайлар жоқ;
туристік ағын қалыптаспайынш а,
мемлекет коммуникацияларды дамытуға
асықпайды.
Қазақстанды қ туроператорлардың ешқайсысы
ішкі
туризмде
мамандана
алмады; олар іс ж үзінде өз серіктестерінің
сенімін ақтамауға және уағдаластықтарды
сақтамауға бейім ауылдықтарды туристік
қы змет негіздеріне үйретуге мүдделі емес.
А уылдық туризмді дамы туға кедергі
келтіретін
«тұйы қ
шеңберді»
бұзудың
ж алғыз
жолы
ш ағын
кәсіпкерлік
субъектілерінің желілік өзара әрекеттесуінің
дам уы на жағдай жасап мамандандырылған
туроператорлардың қызметін ынталандыру.

бойынш а
желі
қолдануш ылары
үшін
қолжетімді барлық жұмыс материалдары,
желі
қолдануш ылары ның
қызметтерін
жариялайтын жобаның және ш ағын жобаның жекелеген тақы рыптары бойынш а
таратудың электронды тізімдерінің жүйесі
(электронды пош та және Интернет-форум
базасында), сонымен қатар, ақпараттық
портал толық айдармен жарияланады.
Ауылдық туризмнің ж елілік құрылы мдары ның
экономикалық
агенттері
арасындағы көлденең байланыстар делдалдардың минималды қатысуымен тікелей ақпарат алмасуды білдіреді. Ж елілік
өзара әрекеттесудің артықш ылығы болып
ақпарат алмасудың жоғары жылдамдығы,
транзакциялы қ ш ығы ндардың салыстырмалы төмендігі және ақпараттық ассиметрия м әселесін шешу мүмкіндігі табылады.
Ауылдық
туризмнің
экономикалық
агенттіктерінің желілік құрылымдарының
ашықтығы,
кез-келген
ж аңа
мүдделі
қатысуш ыны қосу мүмкіндігі оның бәсекеге
қабілеттілігі
мен
дамуыны ң
(өзінө-өзі
жаңарту) қажетті ш арты болып табылады.
Ж еліде орналасқан, еркін кіруге ашық
жүйелік материалдар мен жарияланымдар
желілік
құрылымның
қызметіне
жаңа
экономикалық агенттерді тарту үш ін қажет.
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Түйін
Бұл мақаладағы зерттеудің мақсаты - ауыл
туризм саласында қазақстандық шағын бизнес
өкілдерінің өзара әрекеттесуінің аймақтык
желісін қалыптастыру бойынша ұсыныстар
әзірлеу. «2019-2023 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының сыртқы және ішкі туризмін дамытудың мемлекеттік бағдарламасы»
жобасына сараптама жүргізіліп, жобаның мазмұны бойынша жаңа ұсыныстарға негіздеме
берілді. Ауыл туризмін дамытудың шетелдік
тәжірибесі қарастырылды. Қазақстанның туроператорлары басшыларының және ауылтуризмі
саласындағы шағын кәсіпкерлік өкілдерінің
сауалнамалары қаралды. Ауыл туризмі саласындағы қазақстандық шағын бизнес өкілдерінің
аймақтық желідегі өзара іс-қимылын дамытудың
негізгі бағыттары негізделген.
Түйін сөздер: туризм индустриясы, ауылдьщ
туризм, желілік құрылымдар, шағын бизнес,
ақпараттық жүйе.

Аннотация
Цель данного исследования - разработка
рекомендаций по формированию регионального
сетевого взаимодействия казахстанских субъек
тов малого предпринимательства в сфере сель
ского туризма. Проведен анализ проекта
Государственной программы развития въезд
ного и внутреннего туризма Республики
Казахстан на 2019-2023 годы. Представлены
замечания по содержанию проекта. Рассмотрен
зарубежный опыт развития сельского туризма.
Приведены результаты опроса руководителей
казахстанских туроператоров и субъектов ма
лого предпринимательства в сфере сельского
туризма. Обоснованы основные направления
развития
регионального
сетевого
взаимо
действия
казахстанских
субъектов
малого
предпринимательства в сфере сельского туризма.
Ключевые
слова: индустрия
туризма,
сельский туризм, сетевые структуры, малое
предпринимательство, информационная система.

Abstract
The purpose of this study is to develop
recommendations on the formation of a regional
network of interaction between Kazakhstan’s small
businesses in the field of rural tourism. The analysis of
the project “The State Program for the Development
of Inbound and Domestic Tourism of the Republic of
Kazakhstan for 2019-2023” was conducted. Remarks
to the content of the project were justified. Foreign
experience in the development of rural tourism is
considered. The results of a survey of managers of
Kazakhstan tour operators and small businesses in the
field of rural tourism are reflected. The main directions
for the development of regional network interaction
of Kazakhstani small businesses in rural tourism are
substantiated.
Keywords: Tourism industry, rural tourism,
network structures, small business, information
system.

