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МРНТИ 06.71.57

Л.М. Муталиева1, Г.А. Еділ2

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті,  Астана, Қазақстан
(E-mail: 1mutalieva_leila@mail.ru, 2edil_ga@mail.ru)

Батыс Қазақстанда ауылдық туризмді дамытудың перспективалары

Аңдатпа. Туризм ауылдық аудандардың экономикалық және әлеуметтік дамуына айтарлықтай әсер етеді, 
сондықтан туризм саласының дамуы  муниципалдық  құрылымның экономикалық міндеті болып табылады. 
Ауылдық туризмді дамыту ауылдың экономикасын көтереді. Ауылдардың шаруашылық құрылымы 
жақсарады, қонақжайлылық индустриясындағы кәсіпорындардың дамуына жағдай жасалады, экономикада 
бұрынғыда болашағы жоқ деп есептелген ауылдар қызметтердің басқа түрлерін дамыту үшін қолданылады. 
Соңғы уақытта ауылдық туристік бағыттар кеңінен танымал болып келеді, ал ауылдық туристік бизнес 
жылдан жылға осы қызмет саласына бизнесмендердің көп санын тарта отырып, сатудың үлкен көлемін 
тіркейді. Осы мақалада ауылдық туризм сегментінде Батыс Қазақстанның ауылдық туризм жағдайына 
SWOT-талдау жасалып, негізгі мәселелері айқындалып, оларды шешу жолдары көрсетілді. 

Түйін сөздер: ауылдық туризм, Батыс Қазақстан, экономика, ауыл шаруашылығы, ресурс. 

DOI: https://doi.org/10.32523/2079-620X-2018-4-45-49

Қазіргі уақытта ауыл шаруашылық өндірісін механикаландыру және автоматтандыруға 
байланысты, осы салада жұмыс жасайтын жұмысшылардың азаюы, ауылшаруашылық 
қызметін алмастыратын немесе оны толықтыратын жаңа шешімдерді табуды қажет етеді. 

Аймақтардағы ауылдық туризмді дамыту осы мәселені жақсы шешеді, өйткені бұл 
ауылдың экономикалық өсуіне арналған «катализаторы» бола алатын туристік компонент.

Бұған бірнеше түсінік бар: 
- Біріншіден, туристік белсенділік бастапқы кішігірім салымдармен тартымды, ал бұл 

шектеулі қаражатқа ие ауыл тұрғындары үшін іс жүзінде өте маңызды; 
- Екіншіден, туризм – шығындарды минималды уақытта ақтайтын жоғары 

рентабельділікке ие шаруашылықтың табысты саласы, ал бұл қысқа мерзімде табысқа қол 
жеткізу үшін маңызды болып табылады.  

Ауылдық туризмді дамыту ауылдың экономикасын көтереді. Ауылдардың шаруашылық 
құрылымы жақсарады, қонақжайлылық индустриясындағы кәсіпорындардың дамуына 
жағдай жасалады, экономикада бұрынғыда болашағы жоқ деп есептелген ауылдар 
қызметтердің басқа түрлерін дамыту үшін қолданылады [1]. 

Бүгінде ауыл туризмі өте жылдам қарқынмен дамып келеді және кейбір елдерде 
шетелдік туристердің едәуір бөлігін тартады. Мысал ретінде Италияны, Ирландияны, 
Францияны, Швейцарияны, Скандинавия мемлекеттерін, Испанияны атауға болады - бұл 
елдер Еуропадағы ауыл туризмі бойынша танымал көшбасшылар болып табылады, оның 
пайдасы жүздеген миллион долларды құрайды.

Ауылдық туризм – бұл кешенді туристік өнімді құру үшін, ауылдық жерлердің табиғи, 
тарихи-мәдени және өзге де ресурстарын және оның ерекшелігін пайдалануға бағытталған 
туристік сала секторы.

Демалудың мұндай түрі ауыл шаруашылығы еңбегін, қолөнерін, ауыл әдет-ғұрыптарын 
және мерекелерін білгісі келетін, аз қозғалысты өмір салтын жүргізетін адамдарды 
қызықтырады.  Бұл ретте таза ауылдық тағам, таза ауа, қандай да бір шағын ауылдық 
жұмыстарға қатысу мүмкіндігі физикалық және психикалық денсаулықты нығайтуға 
ықпал етеді. Сонымен қатар, ауыл туризмі көптеген қызмет түрлерін үйренуге мүмкіндік 
береді: атқа міну, жеміс-жидектер мен көкөністерді жинау, шөп шабу, сиырды немесе 
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ешкіні сауу, тағам дайындау, ұлттық кәсіпшілікке және қолөнерге баулу (кесте тігу, өру, 
мүсіндеу және қыш қолөнер). Танымдық жағынан, турист белгілі бір өңірдің әдет-ғұрпы 
мен салт-дәстүрімен, бірегей фольклормен және мәдениетпен (музыкалық қойылымдар, 
әдет-ғұрыптар) танысады [2].  

Соңғы уақытта ауылдық туристік бағыттар кеңінен танымал болып келеді, ал ауылдық 
туристік бизнес жылдан жылға осы қызмет саласына бизнесмендердің көп санын тарта 
отырып, сатудың үлкен көлемін тіркейді.

Сурет 1. Туристік ағындарды қалыптастыруда ауыл туризмі үшін қолайлы үрдістер

Батыс Қазақстан бай табиғи, мәдени-тарихи және этнографиялық әлеуетке ие, ауыл 
туризмін дамыту үшін үлкен мүмкіндіктерге ие. Ауылдық туризмді жандандыру жергілікті 
халықтың табысын арттыру, жұмыс орындарын құру,  дәстүрлерді, халық кәсіпшілігі мен 
қолөнерін қолдау арқылы ауылдық аумақтардың тұрақты дамуына ықпал ететін кешенді 
туристік өнімді қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

Осылайша, ауылдық туризм Батыс Қазақстанның ауылдық аудандарындағы жаңа 
жұмыс орындарын сақтау немесе құру, жұмыс пен қызмет түрлерін кеңейту, фермерлікті 
қолдау, мәдени қамтамасыз ету, табиғат пен пейзажын қолдау, сондай-ақ туристерді тарту 
мақсатында ауылдық өнер мен қолөнерді қолдау арқылы олардың өзін-өзі қамтамасыз ету 
үшін қолайлы құрал болып табылады.

Батыс Қазақстан аумағында ауылдық туризмді дамытудың кешенді стратегиясын құру 
үшін туристік нарықтың осы сегментінің жай-күйі мен даму перспективасының деңгейін 
дұрыс айқындау қажет. Осы мақсатта Батыс Қазақстанда Ауылдық туризм сегментіне 
SWOT-талдау жүргізілді [3].

Батыс Қазақстанның туристік нарығының осы сегментінің жай-күйіне жүргізілген бағалау 
негізінде ауылдық туризмді дамыту стратегиясын қалыптастыру кезінде мүмкіндіктер мен 
шектеулер, артықшылықтар мен кемшіліктер анықталды (кесте 1).

Кесте 1 – Батыс Қазақстанның ауылдық туризм жағдайына SWOT-талдау
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Артықшылықтары (күшті жақтары) Кемшіліктер (әлсіз жақтары)

1. Ауылшаруашылық жетістігі  жоғары 
елдің әлеуеті;

2. Табиғи-рекреациялық әлеуеті 
жоғары болуы;

3. Әлемдік маңызы бар мәдени және 
тарихи ескерткіштердің болуы;

4. Ауылдық жерлерде туризмді 
дамытуға жәрдемдесетін қоғамдық 
және коммерциялық ұйымдардың 
болуы;

1. Ауылдық жерлерде туристік инфрақұрылым дамуының төмен 
деңгейі;

2. Ішкі және халықаралық туристік нарықтарда туристік 
өнімдерді жылжытудың әлсіз жүйесі;

3. Ауылдық аймақтар бейнесінің танымалдығы мен 
тартымдылығының болмауы (танымал брендтің болмауы);

4. Туризм индустриясын дамытуды ақпараттық және 
басқарушылық қолдауды қамтамасыз ететін салалық 
статистиканың болмауы;

5. Туристік кадрларды даярлаудың төмен деңгейі;

6. Инвестициялардың болмашы көлемі.
Мүмкіндіктері Қауіп-қатер

1. Жергілікті тұрғындар мен жалпы 
өңірлер кірістерінің өсуі.

2. Қосымша жұмыс орындарын құру.

3. Ауылда шағын кәсіпкерлікті дамыту.

4. Ауылдың әлеуметтік инфрақұрылым 
объектілерін жандандыру.

5. Шетелдік туристерді тарту.

1. Таяу және алыс шет елдердің туристік нарықтары арасында 
өсіп келе жатқан бәсекелестік

2. Туристік саланы реттейтін нормативтік-құқықтық базаның 
жетілмегендігі

3. Елдегі әлеуметтік-экономикалық және саяси тұрақсыздану

4. Экологиялық жағдайдың нашарлауы

5. Ауылдағы туристік қызмет деңгейінің төмендігінен туристік 
нарықтың жоғалуы

Ескерту: [3] мәліметтер 
негізінде автормен құрастырылған

Ұсынылған SWOT-талдау көрсеткендей, Батыс Қазақстанда ауылдық туризмді 
дамыту үшін бай табиғи-рекреациялық ресурсқа ие. Алайда, туризмнің осы түрін дамыту 
саласында кешенді проблемалар бар, олар өткір және жүйелі сипатқа ие.

Ауылдық туризмді дамытудың Батыс Қазақстандағы негізгі проблемалары:
	 ауылдық туризмді дамытудың жалпы қабылданған ұлттық тұжырымдамасының 

жоқтығы;
	 білікті мамандардың болмауы;
	 шетелдік және отандық туристердің білімі мен тәжірибесінің болмауы;
	 өздерінің рекреациялық ресурстарын білмеу.
Батыс Қазақстанның туристік нарығының осы бағытын үдемелі дамыту үшін 

алғышарттар әлдеқайда көп. Оларды шешу үшін ауылдық аумақтардың бәсекеге 
қабілеттілігін арттыруға, сапалы туристік қызметтерге өсіп келе жатқан сұранысты 
қанағаттандыруға және ауылда туризмді тұрақты дамыту үшін жағдай жасауға мүмкіндік 
беретін жаңа тәсіл мен бағдарламалық-мақсатты әдіс қажет.

Ауылдық туризм сегментіндегі Батыс Қазақстан мүмкіндіктерін іске асыру үшін туризм 
индустриясын дамыту үшін қажетті жағдайлар жасау қажет, атап айтқанда: 

−	 ауылдық туризм нарығын реттеудің заңнамалық базасын құру; 
−	 ішкі және сыртқы ауыл туризмі үшін тартымды аумақ ретінде Батыс Қазақстан 

бейнесін қалыптастыру; 

−	 ауылдық туризмді дамытуға мүдделі шағын кәсіпкерлерді мақсатты 
қаржыландыруды және мемлекеттік қолдауды қамтамасыз ету; 
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−	 облыстық мақсатты бағдарламалар шеңберінде табиғат, мәдениет және тарих 
ескерткіштерін қорғауды қолдау; 

−	 муниципалдық құрылымдарда туристік инфрақұрылымды дамыту; 
−	 туризмге ілеспе сервистік қызметтер көрсету үшін шағын бизнесті дамытуды 

ынталандыру; 
−	 ауылдық туризм мен ілеспе салалар үшін кадрлар даярлау үшін оқу 

бағдарламаларын әзірлеу; 
−	 ішкі ауылдық туризмді дамытуға инвестицияларды ынталандыру [4].
Ауылдық туризм ішкі туризм саласында, сондай-ақ шағын кәсіпкерлікті дамыту 

саласында үлкен әлеуетке ие. Туризмнің бұл түрі ауылдық жерлерде жаңа жұмыс орындарын 
құруға мүмкіндік береді, ауыл инфрақұрылымының дамуын ынталандырады, жергілікті 
халықтың мәдени және білім деңгейін арттырады және дамытады. Туристік фирмалар 
фермерлермен және жергілікті биліктің өзге де өкілдерімен келісе отырып, ауыл туризмін 
ұйымдастыра және дамыта алады. Әрине, бұл жерде сыртқы инвестициясыз, жақсы салық 
және құқықтық негізсіз, сондай-ақ білікті мамандарсыз болмайды.
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Перспективы развития сельского туризма западного Казахстана 

Аннотация. Туризм оказывает значительный эффект на экономическое и социальное развитие сельской 
территории, поэтому развитие индустрии туризма становится приоритетной экономической задачей 
муниципальных образований. Развитие сельского туризма поднимает экономику села: совершенствуется 
хозяйственная структура сел, стимулируется развитие отраслей, задействованных в индустрии гостеприимства, 
задействуются в экономике те села и деревни, которые ранее считались депрессивными, бесперспективными 
для развития других видов деятельности. В последнее время сельские туристические направления становятся 
все более популярными, а сельский туристический бизнес регистрирует из года в год все больший объем 
продаж, привлекая все большее количество бизнесменов в эту сферу деятельности. В настоящей работе 
проведен SWOT-анализ, определяющий потенциал индустрии туризма Западного Казахстана  в сегменте 
сельского туризма. Выявлены основные проблемы отрасли и намечены пути их решения.

Ключевые слова: сельский туризм, Западный Казахстан, экономика, агрокультура, ресурс. 
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L. N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan

Prospects for the Development of Rural Tourism in the Western Kazakhstan

Abstract. Tourism has a significant effect on the economic and social development of rural areas, so the development 
of the tourism industry is becoming a priority economic task of municipalities. The rural tourism development boosts 
the economy of the village. The economic structure of villages is being improved, the development of industries 
involved in the hospitality industry is being stimulated, those villages that were previously considered depressed 
and unpromising for the development of other activities are being used in the economy. Recently, rural tourism 
destinations are becoming more and more popular, and the rural tourism business registers increasing sales volume 
year after year, attracting an increasing number of businessmen to this area of   activity. In this work a SWOT analysis 
is made, which determines the potential of the Western Kazakhstan tourism industry in the rural segment. Also the 
main problem of the industry is identified and outlined ways to solve them. 

Key words: rural tourism, Western Kazakhstan; economy, agriculture, resourse.  
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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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