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ТУРИЗМ ИНДУСТРИЯСЫНДАҒЫ ТƏУЕКЕЛ ФАКТОРЫН ЕСКЕРЕ ОТЫРЫП, 
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІН БАҒАЛАУ

Бұл мақалада қазіргі кездегі туризм индустриясындағы тəуекел факторларын ескере отырып Шығыс 
Қазақстан облысында қонақ үй базаларының қызметінің тиімділігің арттыру мақсатында спорттық 
лагерь кешендерін ашудың модельдері қарастырылды. 

Қонақ үй жəне туристік фирмалардың, сондай-ақ олардың дамуына инвестиция салатын экономи-
каның басқа салаларындағы кəсіпорындардың алдында тұрған маңызды мəселелердің қатарында инве-
стициялық жоғары тиімділікті қамтамасыз ету мəселесі табылады. Инвестициялық қызметтің сəйкес 
концепциясын əзірлеу кезінде басымдық берілуі тиіс инвестициялардың тиімділігі. Əрине, инвестицияның 
жетіспеушілігі шаруашылық жүргізуші субъектілерді олардың көлемін ұлғайтуға итермелейді, соның 
нəтижесінде қаржыландырылатындар тізіміне енгізуге өтінім беретін жобалардың саны артады, сон-
дықтан ең тиімді жобалардың бірінші орында тұруы қажет. бұл тізім.

Инвестициялық жобалардың тиімділігін талдау да маңызды, өйткені активтерді кеңейту əдетте 
айтарлықтай шығындармен байланысты жəне үлкен қаражат жұмсалмай тұрып, фирмалар бірнеше 
жылдан кейін қаражатты инвестициялау қаншалықты тиімді болатынын негіздеу керек.

Туризм индустриясына тиімді жобаларды қаржыландыру мақсатында шоғырландырылған инвести-
циялардың тиімділігін бағалау методологиясы анықталып, нақты «Dedeman Oskemen tavros» қонақ үйінің 
базасында Dedeman Kids балалар спорттық лагерінің қызметінің экономикалық тиімділігі есептелді.

Балалар лагерін ұйымдастыру арқылы көрсетілетін қызметтер спектрін кеңейту маусымнан тыс 
уақытта жүктемені азайтуды ғана емес, сонымен қатар Dedeman Oskemen Tavros қонақ үйінің туристік 
ұсынысының бірегейлігін арттыра отырып, көрсетілетін қызметтердің басқа түрлері бойынша кіріс-
терді арттыруға мүмкіндік беретіні мақалада талдау жүргізу арқылы нақтыланды.

Кілт сөздер: туризм индустриясы, инвестициялар, инвестициялық жоба, инвестициялық тəуекел, 
инвестицияның тиімділігі, бағалау, тəуекел факторлары, табыстылық, экология, табыстылық нормасы. 

Ключевые слова: индустрия туризма, инвестиции, инвестиционный проект, инвестиционный риск, 
эффективность инвестиций, оценка, факторы риска, отдача, экология, норма доходности.

Keywords: tourism industry, investment, investment project, investment risk, investment effi  ciency, assessment, 
risk factors, return, ecology, rate of return.

Кіріспе. Инвестициялардың тиімділігін 
басқару механизмінде «əсер» жəне «тиімділік» 
ұғымдарына қатысты мəселелерді зерттеудің 
теориялық аспектілері маңызды орын алады.

Экономикалық əсерді ақшалай түрдегі кі-
рістер мен шығыстар арасындағы айырма-
шылық ретінде анықтауға болады.

Шектеулі қаржылық мүмкіндіктер жағдай-
ында қазіргі заманғы əлемдік аналогтар деңгей-
інде техникалық-экономикалық көрсеткіштері 

бар инвестициялық жобаларды дайындауға 
жəне іске асыруға айтарлықтай резерв салынуда.

Экономикалық əсерден басқа, туризм үшін 
əлеуметтік əсер үлкен маңызға ие, оның мəні 
қабылдаушы туристік аймақтың жергілікті 
тұрғындарының өмірін жақсарту арқылы жа-
нама түрде көрінеді. Бұл жағдайда туристік 
ресурстарды ұтымды пайдалану, қоршаған ор-
таға ұқыпты қарау болып табылатын туризмге 
инвестиция салудан экологиялық əсердің пайда 
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болуы да мүмкін. Яғни, əсердің кез-келген түрі 
абсолютті көрсеткіштермен көрінеді [1].

Туризмдегі экологиялық жəне əлеуметтік 
əсер бір-бірімен тығыз байланысты, өйткені 
олар аумақтың экологиялық жағдайын жақсар-
тудың жəне халықтың аурушаңдығын төмен-
детудің салдарын, яғни əлеуметтік бағыттағы 
факторды бағалауға мүмкіндік береді.

Туризм индустриясының əлеуметтік база 
ретінде құраушы бөлігі қонақ үйлер маусым-
дық сұранысқа ие болуына байланысты тиімді 
қолданысқа ие емес объект болып табылады. 
Осыған орай, еліміздің Шығыс өңірінің табиға-
ты қолайлы қонақ үйлер базасында балалар мен 
жасөспірімдердің денсаулығын нығайту мақса-
тында жыл бойы жұмыс жасайтын спорттық ла-
герлер ашу жобаларын қарастыру қажет, спорт-
тық лагерлер жұмысын тиімді ұйымдастырған 
жағдайда əлеуметтік əсері орасан зор. Спорттық 
лагерлер жұмысын ұйымдастыру көлемді ақша 
қаражатын талап етеді0 осыған байланысты 
өңірге қаражатты шоғырландыру мақсатымен 
инвестициялық проектілерді ізңрлеген жөн [2].  

Əдебиеттік шолу. Туризм индустриясының 
даму тарихы отандық қазақстандық авторлар 
Г.Р.Мырзағұлов пен М.О.Тұмажановтың еңбек-
терінде көрініс тапты, онда олар адам өмірін 
арттыру жəне халықтың өмір сүру сапасын жақ-
сарту болып табылатын туризмнің басты əлеу-
меттік мақсатын белгіледі. Туризмнің негізгі 
əлеуметтік құндылығы-кездесулер ұйымдасты-
ру, табиғатпен жəне жаңа адамдармен қарым-
қатынас жасау. Өйткені, адамзат қоғамының 
ең жоғары деңгейі (идеал) - бұл адами қаты-
настардың оң формаларын көбейту, сондай-ақ 
осы формаларды тиімді пайдалану [3].

Шығыс Қазақстанның туризмді дамыту 
үшін рекреациялық мүмкіндіктері Егорин А.В., 
Калиакперова Н.З., Канаткызы Н. еңбектерінде 
талданып, авторлар туристік индустрияның əл-
сіз даму себептерінің бірі мемлекеттік деңгейде 
бұл бағытпен экономиканың саласы ретінде 
мақсатты түрде айналыспағаны болып табыла-
тынын атап көрсеткен. ШҚО туризмін кешенді 
болжауға, ұзақ мерзімді жоспарлауға, аумақтық 
ұйымдастыруға назар аударылмады [4].

Туризм индустриясын дамыту мəселелері 

бойынша отандық ғалым-экономистермен қатар 
посткеңестік кеңістіктегі елдердің туризм ин-
дустриясын тиімді дамыту үшін бірқатар мəсе-
лелерді шешуге өз үлестерін қосқан көптеген 
ресейлік ғалымдар ерекшеленеді.

Зорин И.В. [5] туристік жүйе үш супер- 
жүйенің - табиғаттың, қоғамның, ұлттық эко-
номиканың қиылысында қалыптасады жəне 
барлық көрсетілген супер-жүйелердің құрамдас 
бөліктерін қамтиды: табиғи туристік ресурстар, 
туристер, туристік құралдар. Туризм индустрия-
сының жағдайы осы үш супер жүйенің жағ-
дайына тікелей байланысты.

Негізгі бөлім (талдау, нəтижелер, талқы-
лау). Туризмге инвестициялау – бұл инвестор-
лардың пайда алу мақсатымен өз капиталын 
туристік бизнеске орналастыруы. Капитал өн-
дірстің басты факторларының бірі болып та-
былатындықтан,  туристік индустрияның өнім-
дерді өндіру мүмкіндігі инвестицияланатын 
капиталға тікелей тəуелді.

Жеке туристік кəсіпорын деңгейінде инве-
стициялар нақты жеке жəне заңды тұлғалардың 
сол кəсіпорынды дамытуға салған қаржы са-
лымдарын білдіреді. Бұл орайда өз қаражаты не-
месе қарызға алынған қаражат салынуы мүмкін.

Туристік индустрияға жеке инвестиция-
ларды, оның ішінде шетелдік инвестицияларды 
тарту үшін төмендегілердің маңызы зор [6]:

1) жарнамалық-ақпараттық қызмет сала-
сындағы жергілікті биліктердің белсенділігі 
(аумақтық-əкімшілік құрылымдағы туристік-
рекреациялық əлеуетті БАҚ-тар жариялау;

2) жергілікті жəне мемлекеттік биліктердің 
инвестициялық бастаманы ынталандыратын 
либералды əкімшілік жəне салық саясаты;

3) жергілікті биліктердің туристік кəсіп-
орындардың дұрыс бəсекелес ортасын қолдауға 
бағытталған, монополияға қарсы жəне қыл-
мысқа қарсы  тиімді саясаты.

Туризм индустриясындағы тəуекел факто-
рын ескере отырып, инвестициялық жобаның 
экономикалық тиімділігін  бағалау үшін Шығыс 
Қазақстан облысында орналасқан «Dedeman 
Oskemen Tavros» қонақ үйінің аумағындағы 
«Dedeman Kids» балалар спорттық лагерін құру-
дың инвестициялық жобасын аламыз.
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Кестеде көрсетілген модельдердің талдау 
барысында ең оңтайлы түрі қосымша бөлімшесін 
құру моделі ең функционалды болып табылады 
деген қорытынды жасауға мүмкіндік береді. 

«Dedeman Oskemen tavros» қонақ үйіне инве-
стициялардың тиімділігін экономикалық бағалау 
келесі көрсеткіштер арқылы есептеуге болады:

1. Ақша ағынын есептеу
2. Ағымдағы таза құнды бағалау
3. Пайданың ішкі нормасын есептеу
Ақша ағынын есептеу

Балалар спорт лагерінің жұмыс істеуінің 
ақша ағымы деп тек əзірленген инвестициялық 
жобаны іске асырумен байланысты ақшалай 
қаражаттың түсімдері мен төлемдері таны-
лады. Ақша ағынын есептеу келесі алгоритм 
бойынша жүргізіледі. Сатудан түскен кірістер 
мен ағымдағы жылдық шығындар есептелген-
нен кейін балалар лагерінің салық салынғанға 
дейінгі пайдасы анықталды. Ақша ағынын есеп-
теу таза пайда мен өтемпұлды қосу арқылы 
жүзеге асырылды. 

1 кесте 
«Dedeman Oskemen tavros» қонақ үйінің базасында Dedeman Kids 

балалар спорттық лагерін ашудың модельдері*

Модель түрі Мазмұны Артықшылықтары Кемшіліктері
Құрылымдық 
модель 

Қонақ үйдің жерді жалға 
алу шартын ресімдей 
отырып, заңды тұлғаны 
құруы

- пирамида тəрізді басшылық 
ету;
- құрылатын кəсіпорын үшін 
салық салудың арнайы режимін 
қолдану мүмкіндігі 
- қонақ үй кешенінің көрсе ті-
летін қызметтері бойынша кі-
рістердің өсімділігі. 

- заңды рəсімдеудің жəне 
лицензиялаудың қиындығы 
мен ұзақтығы;
- капиталдық салымдардың 
жоғары бастапқы сомалары;
- жаңа ұйымның брендін 
жылжытуға қосымша шы -
ғындар 

Қосымша  
бөлімше құру 
моделі

Қосымша функционал-
дық бөлімше құрып, ең-
бек жəне материалдық 
шығындарды қайта бөлу 

- капиталдық салымдардың аз 
сомасы;
- заңды ресімдеудің жылдам 
мерзімдері
- көрсетілетін қызметтердің 
түпкілікті өзіндік құнын оңтай-
ландыратын еңбек жəне мате-
риалдық шығындарды қайта 
бөлу мүмкіндігі;

- басқару функцияларының 
күрделенуі;
- біліктілік талаптарына 
сəйкес келетін мамандар-
дың тапшылығы.

* Авторлармен құрастырылған

2 кесте
Dedeman Kids балалар спорт лагерінің 

инвестициялық жобасының ақша ағынын есептеу*

Көрсеткіштер 1-жыл 2-жыл 3-жыл 4-жыл 5-жыл
Сатудан түсім (млн. теңге) 232,2 310,8 373,8 441 520,8
Жүктеме коэф., % 35 45 52 59 67
Болжамалы баға, теңге/күн 18222 18948 19704 20496 21312
Ұсынылатын қызметтердің өзіндік құны 
(млн. теңге.), оның ішінде: 221,4 215,4 207,6 202,2 196,2

Материалдық шығыстар 81,9 85,08 88,92 91,8 96
Негізгі өндірістік қорлар мен материалдық 
емес активтердің өтемпұлы 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9

Персоналдың еңбекақысы 32,4 33,6 34,8 36,2 37,8
Əлеуметтік қажеттіліктерге аударымдар 9,6 10,02 10,2 10,8 10,83
Үстеме шығыстар 7,99 4,57 9,15 9,86 10,58
Кредит бойынша пайыздарды төлеу 30,1 25,2 18,9 12,6 6,3
Салық салынғанға дейінгі пайда, млн. теңге 10,8 95,4 166,2 238,8 324,6
Таза пайда, млн. теңге 8,7 76,2 132,6 190,8 259,2
Ақшы ағыны, млн. теңге 21,6 89,1 145,5 203,7 272,1
* Есептеулер негізінде авторлармен құрастырылған



Қ
А

ЗА
Қ

 Э
К

О
Н

О
М

И
К

А
, Қ

А
Р

Ж
Ы

 Ж
Ə

Н
Е

 Х
А

Л
Ы

Қ
А

РА
Л

Ы
Қ

 С
А

У
Д

А
 У

Н
И

В
Е

Р
С

И
Т

Е
Т

ІН
ІҢ

 Ж
А

Р
Ш

Ы
С

Ы
, 2

02
2 

– 
№

2(
47

)

295

Туризм
Ақша ағынының мөлшерін бағалаудың 

оң мəндері жұмыс істеп тұрған Dedeman 
Oskemen Tavros қонақ үйінің базасында ба-
лалар спорт лагерін құрудың перспектива-
лығын растайды.

Балалар спорт лагерін құрудың осы инве-
стициялық жоспарын əзірлеу барысында дис-
конттау мөлшерлемесі қолданылды, r=12 %. Бұл 
ретте банктік депозиттер бойынша ең жоғары 
мөлшерлемеден – 8 %-ды жəне инфляцияның 
жоспарланған деңгейінен – 4 %-ды негізге алдық.

Ағымдағы таза құнды бағалау
Таза ағымдағы құн (NPV – net present value) 

бизнес-жоспардың жалпы абсолютті нəтижесін 

сипаттайды. Бұл – лагерьдің жұмыс процесінде 
жүзеге асырылатын ақша түсімдері мен осы жо-
баны жүзеге асыру үшін қажет барлық шығын-
дар арасындағы айырмашылық. 

Алынған таза ағымдағы құнды есептеу 
нəтижесі бойынша балалар спорт лагерін құру-
дың бизнес-жоспарының əзірленген жобасының 
табыстылығы мен өтелімділігі есептеудің келесі 
жолдарымен айқындалады: 

Егер NPV>0 болса, онда балалар спорт ла-
герінің жобасы өтелінеді;

2. Егер NPV<0 болса, онда балалар спорт 
лагерінің жобасы өтелінбейді жəне оны қабыл-
дамау керек.

3 кесте
Ағымдағы таза құнның мəндері, млн. теңге*

Көрсеткіштер Инвестициялар 1-жыл 2-жыл 3-жыл 4-жыл 5-жыл
Ақша ағыны (CF) 21,6 89,1 145,5 203,7 272,1
Ақша ағынының 
ағымдағы құны (CF

t
) 10,2 71,4 103,8 129,6 154,8

Капитал салымдарының 
ағымдағы құны 363,2

Ағымдағы таза құн (NPV) -363,2 -353 -281,6 -177,8 -48,2 106,6
* Есептеулер негізінде авторлармен құрастырылған

Əзірленген бизнес-жоспарда алғашқы төрт 
жылдағы NPV мəні – теріс шама, яғни осы ке-
зеңде балалар сауықтыру лагерінің қызметі 
тиімсіз, алайда кейінгі мəндер оң, яғни жоба 
өтелінеді жəне оны қабылдаған жөн.

Пайданың ішкі нормасын есептеу
Пайданың ішкі нормасы – есептелген 

пайыздық мөлшерлеме, ол бойынша балалар 
спорт лагерінен алынатын кірістер оны ұйым-
дастырудағы шығындарға тең болады, яғни бұл 
ағымдағы таза құны нөлге тең (NPV=0) болатын 
есептелген пайыздық мөлшерлеме.

Балалардың спорттық демалысы, сондай-ақ 
кез-келген басқа іс-əрекеті əртүрлі қауіптерге 
ұшырағыш келеді. Мұндай қызметте орын ала-
тын тəуекелдер əртүрлі, олардың пайда болу 
ықтималдығы да жоғары. Осылайша, ықтимал 
салдардың уақтылы алдын-алу үшін оларды 

анықтау жəне азайту мəселелері өзекті болады. 
Тəуекелдерді келесідей бөлуге болады:
1. Қауіптілік сипаты бойынша (техногендік, 

табиғи жəне аралас);
2. Қызмет түріне байланысты (кəсіпкерлік, 

инвестициялық, кəсіби, өндірістік);
3. Тəуекелге тап болған нысанға байланыс-

ты (өмірі мен денсаулығына байланысты тəуе-
келдер, мүлік тəуекелдері).

Бастапқы жоспарланған жүктеме бес 
жыл ішінде орташа есеппен жылына 52 %-ды 
құрайды деп болжанып отыр. Бұл ретте NPV 
мəні 147,6 млн. теңгеге тең, өтелу мерзімі 3,55 
жылды құрайды жəне ішкі кірістілік нормасы-
ның (IRR) мəні 26 %-ды құрайды. Жүктеудің 
осы деңгейін арттырып, төмендету арқылы, 
лагерь жүктемесінің өзгеруіне талдау жасап 
көрейік.

4 кесте
Лагерь жүктемесінің өзгеруіне байланысты 

бизнес-жоспардың тиімділік көрсеткіштерінің өзгеруі*

Жүктелу коэф., % 44 % 52 % 75 %
Ағымдағы таза құн (NPV) -16,8 147,6 621,6
Өтелу кезеңі 5,23 3,55 1,75
Инвестициялардың кірістілігі (PI) 0,95 1,41 2,71
Кірістіліктің ішкі нормасы (IRR) 10,00 26,00 65,00

* Есептеулер негізінде авторлармен құрастырылған
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Кешеннің жүктемесі 44 %-ға дейін азайған 

кезде NPV мəні теріс болады жəне -16,8 млн. 
теңгені құрайды. Тиісінше кірістілік көрсет-
кіштері – 0,95-ке дейін жəне ішкі пайда норма-
сы – 10 %-ға дейін төмендейді жəне жобаның 
өтелу көрсеткіші артып, 5,23 жылды құрайды. 

Кешен жүктемесі 75 %-ға дейін артқан 
жағдайда, инвестициялық жобаның барлық 
көрсеткіштері едəуір жақсарады: NPV мəні 
621,6 млн. теңгеге жетеді, жобаның өтелу 
мерзімі 1,75 жылға дейін төмендейді, инвести-
циялардың кірістілігі 2,71-ге дейін артады, ал 
пайданың ішкі нормасы 65 % деңгейіне жетеді.

Қорытынды. Кəсіпкерлік қызметтің бұл 
түрін туристік бизнес ретінде қарастыра отырып, 
бұл қызмет көрсету кезіндегі кəсіпкерлік қызмет-
тің ең қауіпті түрлерінің бірі болып табылаты-
нын, соның нəтижесінде тек туризмге ғана тəн 
тəуекел жағдайларының саны арта түсетінін атап 

өткен жөн. [7]. Туризм индустриясындағы тəуе-
келдер - бұл сыртқы жəне ішкі себептерге бай-
ланысты шығындар немесе шығындар ықтимал-
дығы. Туризм индустриясындағы тəуекелдерді 
шығу тегіне қарай экономикалық, қаржылық, 
əлеуметтік, саяси, экологиялық, құқықтық, ішкі 
деп бөлуге болады.

Жоғарыда жүргізілген зерттеулерге сүйене 
отырып келесі қортынды жасауға болады: туризм 
индустриясындағы тəуекелдерді бағалау сапалық, 
сандық талдауды қамтиды жəне нвестициялық 
жобаны жасау барысында жүргізіледі. Dedeman 
Kids балалар спорт лагерінің жүктемесін 75 %-ға 
тең етіп өзгерту арқылы, лагерьдің қызметінің 
тиімді нəтижесіне қол жеткізуге болады. Балалар  
спорт лагерінің осы көрсеткішімен Dedeman 
Oskemen Tavros қонақ үйі өз аумағында балалар 
спорт лагерін ұйым дастыруға салған барлық қа-
ражатын екі жылға толмай қайтарады.
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М.Б. Молдажанов, К.Е. Хасенова, Л.М. Шаяхметова

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 
С УЧЕТОМ ФАКТОРА РИСКА В ОТРАСЛИ ТУРИЗМА

Аннотация

В данной статье рассмотрены модели открытия комплексов спортивных лагерей в целях повыше-
ния эффективности деятельности гостиничных баз в Восточно-Казахстанской области с учетом факторов 
риска в современной индустрии туризма. К числу наиболее важных проблем, с которыми сталкиваются 
гостиничные и туристские фирмы, как, впрочем и предприятия других сфер экономики, инвестирующие 
средства в свое развитие, относится проблема обеспечения высокой эффективности инвестиций. Именно 
эффективность инвестиций должна быть приоритетом при разработке соответствующей концепции ин-
вестиционной деятельности. Естественно, что дефицит инвестиций побуждает хозяйствующие субъекты 
к увеличению их объемов, в результате чего увеличивается число проектов, претендующих на включение 
в список финансируемых, поэтому необходимо, чтобы в этом перечне на первых местах находились наи-
более эффективные проекты. Анализ эффективности инвестиционных проектов важен также потому, что 
расширение активов обычно связано с существенными затратами и до того, как будут затрачены большие 
средства, фирмам необходимо обосновать, насколько эффективным будет вложение финансовых средств 
через несколько лет. В целях финансирования эффективных проектов в туристскую индустрию опре-
делена методология оценки эффективности консолидированных инвестиций и рассчитана экономиче-
ская эффективность деятельности детского спортивного лагеря Dedeman Kids на базе конкретного отеля 
«Dedeman Oskemen Tavros». В статье уточняется, что расширение спектра услуг через организацию дет-
ского лагеря позволит не только снизить нагрузку в межсезонье, но и увеличить доходы по другим видам 
услуг, повысив уникальность туристического предложения отеля «Dedeman Oskemen Tavros».

M. Moldazhanov, K. Khassenova, L. Shayakhmetova

ASSESSMENT OF THE ECONOMIC EFFICIENCY OF THE INVESTMENT PROJECT 
TAKING INTO ACCOUNT THE RISK FACTOR IN THE TOURISM INDUSTRY

Аnnotation

This article discusses models for opening sports camp complexes in order to increase the effi  ciency of hotel 
bases in the East Kazakhstan region, taking into account risk factors in the modern tourism industry. Among the 
most important problems faced by hotel and tourism companies, as well as enterprises in other sectors of the econ-
omy that invest in their development, is the problem of ensuring high investment effi  ciency. It is the effi  ciency of 
investments that should be a priority when developing an appropriate concept of investment activity. Naturally, the 
lack of investments encourages economic entities to increase their volumes, as a result of which the number of pro-
jects that apply for inclusion in the list of funded ones increases, so it is necessary that the most eff ective projects be 
in the fi rst places in this list. Analysis of the eff ectiveness of investment projects is also important because the expan-
sion of assets is usually associated with signifi cant costs, and before large funds are spent, fi rms need to justify how 
eff ective the investment of funds will be in a few years. In order to fi nance eff ective projects in the tourism industry, 
the methodology for evaluating the eff ectiveness of consolidated investments was determined and the economic 
effi  ciency of the activities of the Dedeman Kids children's sports camp based on the specifi c Dedeman Oskemen 
tavros hotel was calculated. The article clarifi es that expanding the range of services through the organization of a 
children's camp will not only reduce the load in the off -season, but also increase income from other types of services, 
increasing the uniqueness of the tourist off er of the Dedeman Oskemen Tavros hotel.


