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МЕНЕДЖМЕНТ
MANAGEMENT 

ҒТАМР 06.81.23 
Д.Т.Мұхаметжанова, А.М. Бакирбекова 

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, Қазақстан
(E-mail: Dauam@mail.ru )

Қазақстандағы машина жасаудың инновациялық даму бағыттары

Аннотация. Машина құрылысы кез келген индустриалды дамыған мемлекеттің маңызды экономика 
саласы болып табылады. Машина құрылысы керекті құрал жабдықтар, машиналар, саймандар, сонымен 
қатар, тұтынушылар тауарларын өндірудің нәтижесінде агроөндірістік кешен, энергетика, металлургия және 
экономиканың негізгі салаларын тұрақты қызмет етуіне ықпал етеді. Машина құрылысының тұрақты дамуы 
мен қызмет жасауы мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігін, еңбек өнімділігін, өндірістік өнеркәсіптердің 
экология қауіпсіздік деңгейін және экономика саласының энерго мен материалдық сыйымдылығын 
анықтайды. Қазіргі таңда, қазақстандық машина құрылысында жүйелі мәселелерінің бірі – сыртқы мен ішкі 
нарықтағы бәсекелестік және инвестиция деңгейінің төмендігі, білікті кадрлардың жоқтығы. Мақалада, 
Қазақстан Республикасының машинақұрылыс кешенінің қазіргі жағдайы зерттеліп, өзекті мәселелері 
анықталып, сала дамуының жаңа бағыттары ұсынылып отыр. 

Түйін сөздер: машинақұрылысы, бәсекелестік, өнеркәсіптік өндіріс көлемі, инновациялық даму, 
интеграция, біріккен экономикалық кеңістік. 

DOI: https://doi.org/10.32523/2079-620X-2018-4-73-78

Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың  «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы 
дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты Жолдауы аясында «Цифрлы Қазақстан» кешенді 
бағдарламасы қабылданған болатын[1]. Машина жасау саласында да кәсіпорындардың 
әрі қарай дамуы мен бәсекеге қабілетті болуы өндірісті цифрландыру мен технологиялық 
жетілдіруге байланысты. Шетелдік әріптестермен біріге отырып 605 компания мен тау-
кен-металлургиялық кешені зерттелген болса, оның 291-і машина жасау кәсіпорны. 
Бағалау нәтижелері бойынша кәсіпорындардың тек 3 проценті өндірісті автоматтандыру 
мен цифрландыру негізіне ие. Демек, аталған салада цифрландыру элементтерін енгізу 
бойынша жұмыстарды күшейту қажет. Цифрлы технологияларды енгізу өндірістің 
тиімділігін арттырып, өндірілетін өнімнің өзіндік құнын 20%-ке дейін төмендетеді.  

Елімізде 2019 жылға дейін индустриялық-инновациялық дамудың мемлекеттік 
бағдарламасын жүзеге асыру қолға алынғаны мәлім. Аталған бағдарламадағы 14 салалық 
басымдықтың алтауы машина жасау саласына тиесілі. Бұдан бөлек «Бес институционалдық 
реформаны жүзеге асыру жөніндегі 100 нақты қадам» Ұлт жоспарының 55-қадамында 
Елбасымыз экспорттық өнімдерді өндіру және Қазақстанның халықаралық нарыққа 
шығуы үшін қайта өңдеу секторында трансұлттық компанияларды тарту бойынша айқын 
тапсырмалар жүктеген[2]. Оған қоса, халықаралық бизнесті еліміздің жаңа мүмкіндіктері 
жайлы ақпараттандыру мен экономиканың басым секторларында тамырын тереңге жайған 
инвесторлармен біріккен кәсіпорындарды құру міндеті де алға қойылған.  

Бүгінде аталған бағыт бойынша отандық машина жасау сегментінде бірқатар жұмыстар 
атқарылуда. Соңғы он жылдықта Қазақстандағы машина жасау өндірісіне тартылған 
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 «Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰҮ хабаршысының 
экономика сериясы» журналында мақала жариялау ережесі

1. Журнал мақсаты. Экономика салалары бойынша мұқият тексеруден өткен ғылыми 
құндылығы бар мақалалар жариялау.

2. Журналда мақала жариялаушы автор мақаланың қол қойылған 1 дана қағаз нұсқасын 
Ғылыми басылымдар бөліміне (редакцияға, мекенжайы: 010008, Қазақстан республикасы, 
Астана қаласы, Қ. Сәтпаев көшесі, 2, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, 
Бас ғимарат, 349 кабинет) және vest_econom@enu.kz электрондық поштасына Word 
форматындағы  электронды нұсқасын жіберу қажет. Мақала мәтінінің қағаз нұсқасы мен 
электронды нұсқалары бірдей болулары қажет. Мақаламен бірге автордың жұмыс орнынан 
Іліспе хат тапсырылуы қажет (Іліспе хаттың үлгісі төменде берілген).

Мақалалар қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде қабылданады. 
3. Автордың қолжазбаны редакцияға жіберуі мақаланың Л.Н. Гумилев атындағы 

Еуразия ұлттық университетінің хабаршысында басуға келісімін, шетел тіліне аударылып 
қайта басылуына келісімін білдіреді. Автор мақаланы редакцияға жіберу арқылы автор 
туралы мәліметтің дұрыстығына,  мақала көшірілмегендігіне (плагиаттың жоқтығына) 
және басқа да заңсыз көшірмелердің жоқтығына кепілдеме береді. 

4. Мақаланың көлемі 18 беттен аспауы тиіс (6 беттен бастап).
5. Мақаланың құрылымы
6. ҒТАМР  http://grnti.ru/  -  бірінші жолдың сол жақтауында; 
Автор(лар)дың аты-жөні – жолдың ортасында;
Мекеменің толық атауы, қаласы, мемлекеті (егер авторлар әртүрлі мекемеде жұмыс 

жасайтын болса, онда әр автор мен оның жұмыс мекемесі қасында бірдей белгі қойылу 
керек) – жолдың ортасында;

Автор(лар)дың Е-mail-ы – жақша ішінде, курсивпен, жолдың ортасында;
Мақала атауы – жолдың ортасында;
Аннотация (100-200 сөз; формуласыз, мақаланың атауын мейлінше қайталамауы қажет; 

әдебиеттерге сілтемелер болмауы қажет; мақаланың құрылысын (кіріспесі, мақаланың 
мақсаты, міндеттері, қарастырылып отырған сұрақтың тарихы, зерттеу әдістері,  нәтижелер/
талқылау, қорытынды) сақтай отырып, мақаланың қысқаша мазмұны берілуі қажет).

Түйін сөздер (6-8 сөз не сөз тіркесі) 
Түйін сөздер мақала мазмұнын көрсетіп, мейлінше мақала атауы мен аннотациядағы 

сөздерді қайталамай, мақала мазмұнындағы сөздерді қолдану қажет. Сонымен қатар, 
ақпараттық-іздестіру жүйелерінде мақаланы жеңіл табуға мүмкіндік беретін ғылым 
салаларының терминдерін қолдану қажет. 

Негізгі мәтін  мақаланың мақсаты, міндеттері, қарастырылып отырған сұрақтың тарихы, 
зерттеу әдістері,  нәтижелер/талқылау, қорытынды бөлімдерін қамтуы қажет – жоларалық 
интервал - 1, азат жол «қызыл жолдан» - 1,25см, беттеу жолағы – еніне сай жасалады. 

Таблица, суреттер – аталғаннан кейін орналастырылады. Әр таблица,  сурет қасында 
оның аталуы болу қажет. Сурет айқын, сканерден өтпеген болуы керек.

Жалпы қолданыста бар аббревиатуралар мен қысқартулардан басқалары міндетті түрде 
алғаш қолданғанда түсіндірілуі берілуі қажет. 

Қаржылай көмек туралы ақпарат бірінші бетте көрсетіледі.
Әдебиеттер тізімі
Мәтінде әдібиеттерге сілтемелер тікжақшаға алынады. Мәтіндегі әдебиеттер тізіміне 

сілтемелердің номерленуі мәтінде қолданылуына қатысты жүргізіліде: мәтінде кездескен 
әдебиетке алғашқы сілтеме [1] арқылы, екінші сілтеме [2] арқылы т.с.с. жүргізіледі. 
Кітапқа жасалатын сілтемелерде қолданылған бетттері де көрсетілуі керек (мысалы, [1, 
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45 бет]). Жарияланбаған еңбектерге сілтемелер жасалмайды. Сонымен қатар, рецензиядан 
өтпейтін басылымдарға да сілтемелер жасалмайды (әдебиеттер тізімін, әдебиеттер тізімінің 
ағылшынша әзірлеу үлгілерін http://bulecon.enu.kz журнал сайтынан қараңыз).

Мақала соңындағы әдебиеттер тізімінен кейін библиографиялық мәліметтер орыс және 
ағылшын тілінде (егер мақала қазақ тілінде жазылса), қазақ және ағылшын тілінде (егер 
мақала орыс тілінде жазылса), орыс және қазақ тілінде (егер мақала ағылшын тілінде 
жазылған болса) беріледі. 

Авторлар туралы мәлімет: автордың аты-жөні, ғылыми атағы,   қызметі, жұмыс орны, 
жұмыс орнының мекен-жайы, теелфон, e-mail – қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде 
толтырылады.

7. Қолжазба мұқият тексерілген болуы қажет. Техникалық талаптарға сай келмеген 
қолжазбалар қайта өңдеуге қайтарылады. Қолжазбаның қайтарылуы оның журналда 
басылуына жіберілуін білдірмейді. 

Редакцияға түскен мақала жабық (анонимді) тексеруге жіберіледі. Барлық рецензиялар 
авторларға жіберіледі. Автор (рецензент мақаланы түзетуге ұсыныс берген жағдайда) 
қолжазбаны қайта қарап, түзетілген нұсқасын редакцияға қайта жіберуі керек. Рецензент 
жарамсыз деп таныған мақала  қайтара қарастырылмайды.  Мақаланың түзетілген нұсқа-
сы мен автордың рецензентке жауабы редакцияға жіберіледі. 

8. Төлемақы. Басылымға рұқсат етілген мақала авторларына төлем жасау туралы 
ескертіледі. Төлем көлемі 4500 тенге – ЕҰУ қызметкерлері үшін және 5500 тенге басқа 
ұйым қызметкерлеріне.

Рекзивизиттер:
 1) РГП ПХВ «Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева МОН РК
АО “Банк ЦентрКредит”
БИК Банка: KCJBKZKX
ИИК: KZ978562203105747338 (KZT)
Кнп 861
Кбе 16
«За публикацию в Вестник ЕНУ ФИО автора»

2) РГП ПХВ «Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева МОН РК
АО “Bank RBK”
БИК Банка: KINCKZKA
ИИК: KZ498210439858161073 (KZT)
«За публикацию в Вестник ЕНУ ФИО автора»

 3) РГП ПХВ «Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева МОН РК
АО “Forte”
БИК Банка: IRTYKZKA
ИИК: KZ599650000040502847 (KZT)
«За публикацию в Вестник ЕНУ ФИО автора»
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Положение о рукописях, представляемых в журнал 
«Экономическая серия Вестника ЕНУ имени Л.Н. Гумилева»

1.  Цель журнала. Публикация тщательно отобранных оригинальных научных работ по 
экономическому направлению.

2. Автору, желающему опубликовать статью в журнале необходимо представить 
рукопись в твердой копии (распечатанном варианте) в одном экземпляре, подписанном 
автором в Отдел научных изданий (по адресу: 010008, Казахстан, г.Астана, ул. Сатпаева, 
2, Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, Учебно-административный 
корпус, каб. 408) и по e-mail vest_econom@enu.kz. При этом должно быть строго выдер-
жано соответствие между Word-файлом и твердой копией.  А также авторам необходимо 
предоставить сопроводительное письмо (шаблон приведен ниже).

Язык публикаций: Казахский, русский, английский. 
3. Отправление статей в редакцию означает согласие авторов на право Издателя, 

Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, издания статей в журнале 
и переиздания их на любом иностранном языке. Представляя текст работы для публикации 
в журнале, автор гарантирует правильность всех сведений о себе, отсутствие плагиата и 
других форм неправомерного заимствования в рукописи, надлежащее оформление всех 
заимствований текста, таблиц, схем, иллюстраций.

4. Объем статьи не должен превышать 18 страниц (от 6 страниц). 
5. Схема построения статьи (страница – А4, книжная ориентация, поля со всех сторон 

– 20 мм. Шрифт: тип – Times New Roman, размер (кегль) - 14):
МРНТИ  http://grnti.ru/  - первая строка, слева
Инициалы и Фамилию автора(ов)- выравнивание по центру, курсив 
Полное наименование организации, город, страна (если авторы работают в разных 

организациях, необходимо поставить одинаковый значок около фамилии автора и соответ-
ствующей организации) 

Е-mail автора(ов) – в скобках курсив
Название статьи – выравнивание по центру полужирным шрифтом
Аннотация (100-200 слов; не должна содержать формулы, по содержанию повторять на-

звание статьи; не должна содержать библиографические ссылки; должна отражать краткое 
содержание статьи, сохраняя структуру статьи – введение, постановка задачи, цели, 
история, методы исследования, результаты/обсуждение, заключение/выводы).

Ключевые слова (6-8 слов/словосочетаний). 
Ключевые слова должны отражать основное содержание статьи, использовать термины 

из текста статьи, а также  термины, определяющие предметную область и включающие 
другие важные понятия, позволяющие облегчить и расширить возможности нахождения 
статьи средствами информационно-поисковой системы). 

Основной текст статьи должен содержать введение, постановку задачи, цели, историю, 
методы исследования, результаты/обсуждение, заключение/выводы – межстрочный ин-
тервал – 1, отступ «красной строки» -1,25 см, выравнивание по ширине.

Таблицы, рисунки необходимо располагать после упоминания. С каждой иллюстрацией 
должна следовать надпись. Рисунки должны быть четкими, чистыми, несканированными. 

Все аббревиатуры и сокращения, за исключением заведомо общеизвестных, должны 
быть расшифрованы при первом употреблении в тексте.

Сведения о финансовой поддержке работы указываются на первой странице в виде 
сноски.
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Список литературы
В тексте ссылки обозначаются в квадратных скобках. Ссылки должны быть 

пронумерованы строго по порядку упоминания в тексте. Первая ссылка в тексте на 
литературу должна иметь номер [1], вторая - [2] и т.д. Ссылка на книгу в основном тексте 
статьи должна сопровождаться указанием использованных страниц (например, [1, 45 
стр.]). Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. Нежелательны ссылки на 
нерецензируемые издания (примеры описания списка литературы, описания списка лите-
ратуры на английском языке  см. на сайте журнала http://bulecon.enu.kz).

В конце статьи, после списка литературы, необходимо указать библиографические 
данные на русском и английском языках (если статья оформлена на казахском языке), на 
казахском и английском языках (если статья оформлена на русском языке) и на русском и 
казахском языках (если статья оформлена на английском языке).

Сведения об авторах: фамилия, имя, отчество, научная степен, должность, место 
работы, полный служебный адрес, телефон, e-mail – на казахском, русском и английском 
языках. 

6. Рукопись должна быть тщательно выверена. Рукописи, не соответствующие 
техническим требованиям, будут возвращены на доработку. Возвращение на доработку не 
означает, что рукопись принята к опубликованию. 

7. Работа с электронной корректурой. Статьи, поступившие в Отдел научных изданий 
(редакция), отправляются на анонимное рецензирование. Все рецензии по статье отправля-
ются автору. Авторам необходимо отправить корректуру статьи в редакцию журнала.  Статьи, 
получившие отрицательную рецензию к повторному рассмотрению не принимаются. Ис-
правленные варианты статей и ответ автора рецензенту присылаются в редакцию.  Статьи, 
имеющие положительные рецензии, представляются редколлегии журнала для обсуждения 
и утверждения для публикации. 

Периодичность журнала: 4 раза в год. 
8.Оплата. Авторам, получившим положительное заключение к опубликованию 

необходимо произвести оплату по следующим реквизитам (для сотрудников ЕНУ – 4500 
тенге, для сторонних организаций – 5500 тенге): 

Реквизиты (3 варианта):
 1) РГП ПХВ «Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева МОН РК

АО «Банк ЦентрКредит»
БИК Банка: KCJBKZKX
ИИК: KZ978562203105747338 (KZT)
Кнп 861
Кбе 16
«За публикацию в Вестник ЕНУ ФИО автора»

2) РГП ПХВ «Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева МОН РК
АО «Bank RBK»
БИК Банка: KINCKZKA
ИИК: KZ498210439858161073 (KZT)
«За публикацию в Вестник ЕНУ ФИО автора»

 3) РГП ПХВ «Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева МОН РК
АО «Forte»
БИК Банка: IRTYKZKA
ИИК: KZ599650000040502847 (KZT)
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Provision on articles submitted to the journal 
ECONOMIC Series of the Bulletin of the L.N. Gumilyov ENU

1. Purpose of the journal. Publication of carefully selected original scientific works in the 
fields of Economic Science

2. An author who wishes to publish an article in a journal must submit the article in hard 
copy (printed version) in one copy, signed by the author to the scientific publication office (at the 
address: 010008, Republic of Kazakhstan, Astana, Satpayev St., 2. L.N. Gumilyov Eurasian Na-
tional University, Main Building, room 408) and by e-mail Vest_econom@enu.kz in Word format. 
At the same time, the correspondence between Word-version and the hard copy must be strictly 
maintained. And also the authors must provide a cover letter (the template is shown below).

 Language of publications: Kazakh, Russian, English.  
3. Submission of articles to the scientific publication office means the authors’ consent to 

the right of the Publisher, L.N. Gumilyov Eurasian National University, to publish articles in the 
journal and the re-publication of it in any foreign language. Submitting the text of the work for 
publication in the journal, the author guarantees the correctness of all information about himself, 
the lack of plagiarism and other forms of improper borrowing in the article, the proper formulation 
of all borrowings of text, tables, diagrams, illustrations.

4. The volume of the article should not exceed 18 pages (from 6 pages).
5. Structure of the article (page – A4 format, portrait orientation, page margins on all sides 

- 20 mm. Font: type - Times New Roman, font size - 14)
IRSTI  http://grnti.ru/  - first line, left
Initials and Surname of the author (s) - center alignment, italics
Full name of the organization, city, country (if the authors work in different organizations, 

you need to put the same icon next to the name of the author and the corresponding organization) 
- center alignment, italics

Author’s e-mail (s)-  in brackets, italics 
Article title - center alignment,bold
Abstract (100-200 words, it should not contain a formula, the article title should not repeat in 

the content, it should not contain bibliographic references, it should reflect the summary of the 
article, preserving the structure of the article - introduction, problem statement, goals, history, 
research methods, results /discussion, conclusion).

Key words (6-8 words/word combination. Keywords should reflect the main content of the 
article, use terms from the article, as well as terms that define the subject area and include other 
important concepts that make it easier and more convenient to find the article using the informa-
tion retrieval system).

The main text of the article should contain an introduction, problem statement, goals, history, 
research methods, results / discussion, conclusion - line spacing - 1, indent of the “red line” -1.25 
cm, alignment in width.

Tables, figures should be placed after the mention. Each illustration should be followed by an 
inscription. Figures should be clear, clean, not scanned.

All abbreviations, with the exception of those known to be generally known, must be deci-
phered when first used in the text.

Information on the financial support of the article is indicated on the first page in the form of 
a footnote.

References
In the text references are indicated in square brackets. References should be numbered strictly 

in the order of the mention in the text. The first reference in the text to the literature should have 
the number [1], the second - [2], etc. The reference to the book in the main text of the article 
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should be accompanied by an indication of the pages used (for example, [1, 45 p.]). References to 
unpublished works are not allowed. Unreasonable references to unreviewed publications (exam-
ples of the description of the list of literature, descriptions of the list of literature in English, see 
journal wedsite http://bulecon.enu.kz). 

At the end of the article, after the list of references, it is necessary to indicate bibliographic 
data in Russian and English (if the article is in Kazakh), in Kazakh and English (if the article is in 
Russian) and in Russian and Kazakh languages (if the article is English language).

Information about authors: surname, name, patronymic, scientific degree, position, place of 
work, full work address, telephone, e-mail - in Kazakh, Russian and English.

6. The article must be carefully verified. Articles that do not meet technical requirements will 
be returned for revision. Returning for revision does not mean that the article has been accepted 
for publication.

7. Work with electronic proofreading. Articles received by the Department of Scientific Pub-
lications (editorial office) are sent to anonymous review. All reviews of the article are sent to the 
author. The authors must send the proof of the article. Articles that receive a negative review for 
a second review are not accepted. Corrected versions of articles and the author’s response to the 
reviewer are sent to the editorial office. Articles that have positive reviews are submitted to the 
editorial boards of the journal for discussion and approval for publication.

Periodicity of the journal: 4 times a year.
8. Payment. Authors who have received a positive conclusion for publication should make 

payment on the following requisites (for ENU employees - 4,500 tenge, for outside organizations 
- 5,500 tenge):
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 1) РГП ПХВ «Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева МОН РК
АО “Банк ЦентрКредит”
БИК Банка: KCJBKZKX
ИИК: KZ978562203105747338 (KZT)
Кнп 861
Кбе 16
«За публикацию в Вестник ЕНУ ФИО автора»

2) РГП ПХВ «Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева МОН РК
АО “Bank RBK”
БИК Банка: KINCKZKA
ИИК: KZ498210439858161073 (KZT)
«За публикацию в Вестник ЕНУ ФИО автора»

 3) РГП ПХВ «Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева МОН РК
АО “Forte”
БИК Банка: IRTYKZKA
ИИК: KZ599650000040502847 (KZT)
«За публикацию в Вестник ЕНУ ФИО автора»



Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ  ХАБАРШЫСЫНЫҢ ЭКОНОМИКА сериясы, № 4•2018

92

Мақаланы рәсімдеу үлгісі /Образец оформления статьи /Template

ҒТАМР 06.71.57

Г.И. Ешенкулова1, А.Г. Гиззатжанова2, А.К. Кусаинова3

1Эксетер университеті,Эксетер, Ұлыбритания
23Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, Қазақстан

(E-mail: 1g.yeshenkulova@exeter.ac.uk, 2Azhar_78@mail.ru, 3ainura_kkk777@mail.ru)

Шекаралық аймақтағы туристік кластердің даму ерекшелігі: Аустриялық жол

Аннотация. Қазіргі кезде Қазақстандағы туризмнің даму кезеңінде туристік қызметтің әлеуметтік-эконо-ми-
калық тиімділігін арттыруға көмектесетін кластерлік тәсіл қолданылады.Кластерлерді әзірлеудің негізіндеай-
рықша қайталанбайтын туристік өнімді қалыптастыру жүріп жатыр.  [100-200 сөз]
Түйін сөздер. Тұжырымдама, шекаралық кластер, Аустриялық жол, айналма жол.

Мақала мәтіні.
Мақаланың мәтіні кіріспе, мақаланың мақсаты, міндеттері, қарастырылып отырған 

сұрақтың тарихы, зерттеу әдістері,  нәтижелер/талқылау, қорытынды бөлімдерін мүмкін-
дігінше қамту қажет

Әдебиеттер тізімі

1. Еспаев С.С., Киреева А.А. Ұлттық кластерлерді қалыптастыру және дамыту тұжы-
рымдамасы.– Алматы: ҚР БжҒМ ҒК Экономика институты, 2013. – 234 б.
2. Ларионова Н.А. Кластерный подход в управлении конкурентоспособностью реги-
она //Экономический вестн. Ростовс.гос.ун-та – 2007. -Ч.2. №1. – С.22-23.

Г.И. Ешенкулова1, А.Г. Гиззатжанова2, А.К. Кусаинова3

1Эксетерский университет, Эксетер, Великобрита́ния
23Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан

Особенности развития туристского кластера в пограничном
регионе: Австрийская дорога

Аннотация. На современном этапе развития туризма в Казахстане используется кластерный подход, ко-
торый позволяет значительно повысить социально-экономическую эффективность туристской деятельности.

Основой создания ядра туристского кластера в ряде проектов выступает особое территориально-геогра-
фическое положение – размещение в приграничном регионе. [100-200 слов]

Ключевые слова: Концепция, граничный кластер, Австрийская дорога, кольцевая дорога.

G.I.Yeshenkulova1, A.G. Gizzatzhanova2, A.K.Kussainova3

1University of Exeter, Exeter, UK
23L.N.Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan

Features of the development of the tourist cluster in the border region:
The Austrian road

Abstract. At the current stage of tourism development in Kazakhstan, a cluster approach is used that significantly 
improves the social and economic efficiency of tourism activities. A number of tourism projects to create the core of 
the territory occupies a special place in the geographical location of the border areas. [100-200 words]

Keywords: Сoncept, the boundary cluster, the Austrian road, ring road.
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Ілеспе хат үлгісі /Шаблон сопроводительного письма/Cover Letter Template

Настоящим письмом авторы гарантируют, что размещение научной статьи «НАЗВАНИЕ 
СТАТЬИ» (Произведение) авторов ФИО АВТОРА(ОВ) в журнале «Вестник Евразийского 
национального университета имени Л.Н.Гумилева. Серия «_______» не нарушает ничьих 
авторских прав. Авторы предоставляют издателю журнала, Евразийскому национальному 
университету имени Л.Н. Гумилева исключительные права на неограниченный срок:

- право на воспроизведение Произведения (опубликование, обнародование, дублиро-
вание, тиражирование или иное размножение Произведения) без ограничения тиража эк-
земпляров, право на распространение Произведения любым способом. При этом каждый 
экземпляр произведения должен содержать имя автора (ов) Произведения; 

- право на включение в составное произведение; 
- право на доведение до всеобщего сведения; 
- право на использование метаданных (название, имя автора (правообладателя), анно-

тации, библиографические материалы, полный текст Произведения и пр.) Произведения 
путем распространения и доведения до всеобщего сведения, обработки и систематизации, 
а также включения в различные базы данных и информационные системы, в том числе 
полнотекстовых версий опубликованного Произведения. 

Территория, на которой допускается использование прав на Произведения, не ограни-
чена.

Автор(ы) также предоставляют издателю журнала право хранения и обработки своих 
персональных данных без ограничения по сроку (фамилия, имя, отчество, сведения об 
образовании, сведения о месте работы и занимаемой должности). Персональные данные 
предоставляются для их хранения и обработки в различных базах данных и информаци-
онных системах, включения их в аналитические и статистические отчетности, создания 
обоснованных взаимосвязей объектов произведений науки, литературы и искусства с пер-
сональными данными и т.п. 

Автор(ы)  в полном объеме несут ответственность за неправомерное использование в 
научной статье объектов интеллектуальной собственности, объектов авторского права в 
соответствии с действующим законодательством РК. Автор(ы) согласны на проверку Про-
изведения на предмет плагиата издателем журнала. 

Автор(ы)  подтверждают, что направляемое Произведение нигде ранее не было опубли-
ковано, не направлялось и не будет направляться для опубликования в другие научные 
издания. 

*Сопроводительное письмо оформляется на официальном бланке организации и под-
писывается руководителем организации (для вузов - курирующим проректором по науч-
но-исследовательской работе).

** Сопроводительное письмо авторов, являющихся сотрудниками ЕНУ имени Л.Н. Гу-
милева, заверяется деканом факультета.

Исп.: ФИО автора(ов)  
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