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Мақалада қазақстандық және шетелдік тәжірибе контексіндегі хостелдер сияқты 

бюджеттік орналастыру құралдарын дамытудың заманауи үрдістері талданады. Бүгінгі 

таңда халықаралық және ішкі туризмді белсенді дамыту аясында бұл орналастыру 

құралдарының маңызы зор. Аналитикалық зерттеулердің мәліметтері Еуропа елдерінде 

хостелдер қонақ үй қызметтері нарығының белсенді қатысушысы екенін көрсетеді. 

Қазақстан Республикасында бюджеттік орналастыру құралдары соңғы бес жылда қонақ 

үй бизнесі нарығында ерекше қарқынды түрде пайда бола бастады, мұны еліміздің ірі 

қалаларындағы хостелдер санының қарқынды өсуі көрсетеді. 

Сонымен бірге мақалада хостелдерді басқару жүйесіндегі белгілі бір проблемалардың 

тізімі, осы орналастыру құралдарының қызметін реттейтін заңнамалық базаны 

жетілдірудің жеткіліксіз деңгейде екені келтірілген. 

Тірек сөздер: хостел, үнемді орналастыру құралы, қонақ үй бизнесі, қонақ үй 

қызметтері нарығы, туризм. 
 

В статье анализируются современные тенденции развития таких бюджетных 

средств размещения, как хостелы в контексте казахстанского и зарубежного опыта. 

Сегодня в рамках активного развития международного и внутреннего туризма эти 

средства размещения имеют большое значение. Данные аналитических исследований 

свидетельствуют о том, что в европейских странах хостелы являются активными 

участниками рынка гостиничных услуг. Бюджетные средства размещения в Республике 

Казахстан за последние пять лет стали особенно интенсивно появляться на рынке 

гостиничного бизнеса, о чем свидетельствует стремительный рост количества хостелов в 

крупных городах страны. 

Вместе с тем в статье приведен перечень тех или иных проблем в системе 

управления хостелами, недостаточный уровень совершенствования законодательной базы, 

регулирующей деятельность этих средств размещения. 

Ключевые слова: хостел, экономичные средства размещения, гостиничный бизнес, 

рынок гостиничных услуг, туризм. 
 

The article analyzes the current trends in the development of such budget accommodation 

facilities as hostels in the context of Kazakhstan and foreign experience. Today, as part of the active 

development of international and domestic tourism, these accommodation facilities are of great 

importance. Analytical research data indicate that hostels in European countries are active 

participants in the hotel services market. Budget accommodation facilities in the Republic of 

Kazakhstan over the past five years have begun to appear especially intensively on the hotel 

business market, as evidenced by the rapid growth in the number of hostels in major cities of the 

country. 

At the same time, the article provides a list of various problems in the management system of 

hostels, an insufficient level of improvement of the legislative framework governing the activities of 

these accommodation facilities. 

Key words: hostel, economical accommodation facilities, hotel business, hotel services 

market, tourism. 
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Хостел – бұл қонақтарға қысқа немесе ұзақ мерзімге тұрғын үй беретін, әдетте, 

бөлмеде қосымша қызметтері жоқ түнеу орны. 

Халықаралық хостелдер қауымдастығы (International Youth Hostel Federation) 

орналастырудың осы түріне келесі анықтама береді: «Хостел – бұл қолайлы ортада және қол 

жетімді бағамен жайлы түнеуге болатын орын». 

Дәстүр бойынша хостел қызметін негізгі тұтынушылар студенттер мен жастар болып 

саналады. Алайда, соңғы зерттеулер көрсеткендей, сұраныс тенденциясы тұтынушылық 

сегменттің жасы үлкендеріне қарай өскенін көрсетуде. 

Жыл сайын әлемнің 11000-нан астам хостелінде шамамен 30 миллион турист түнейді, 

бұл орналастыру құралы, әсіресе Еуропа елдерінде танымал. «The International Youth Hostel 

Federation» атты алғашқы хостелдер қауымдастығы 1930 жылы Англияда пайда болды, 

бүгінгі күні ол бүкіл әлемде 6000-нан астам хостелді біріктіреді. Сонымен қатар 

халықаралық деңгейдегі ең танымал International Youth Hostel Federation және оның серіктесі 

European Youth Hostel Federation ассоциациялары бар.  Ал Қазақстан Республикасының 

аумағында 2016 жылы Қазақстан хостелдер қауымдастығы құрылды, бірақ бұл термин 

заңнамаға әлі енгізілген жоқ. Сондықтан еліміздегі хостелдер Қазақстан Қонақ үй және 

Мейрамханалар Ассоциациясының мүшелігінде болып отыр [1]. 

Осы ұйымдар әзірлеген стандарттарға сәйкес хостелдерді жіктеу әр түрлі белгілер 

бойынша жүргізілуі мүмкін: сыйымдылығы, санаты және тұратын қонақтардың контингенті.  

Тұратын қонақтардың саны бойынша хостелдер бөлінеді: 

* мини хостелдер (25 адамға дейін); 

* шағын хостелдер (25-тен 50-ге дейін); 

* үлкен хостелдер (50-ден астам тұрғындар). 

Халықаралық хостелдер қауымдастығы (Hostelling International) хостелдерге арналған 

жалпы әлемдік стандарттарды әзірледі, оларға сәйкес олар үш санатқа бөлінеді: 

стандарттыдан төмен, стандартты және стандарттан жоғары. 

Үлкен магистральдардан, туризм және демалыс орталықтарынан қашықта орналасуы 

сияқты белгілі бір кемшіліктері бар хостелдер стандарттан төмен санатқа жатады. 

Стандарттан жоғары категорияда жоғары деңгейдегі орналастыру мен қызметтерді 

ұсынатын хостелдер бар. HI ережелерінде ірі елді мекендерде және негізгі көлік 

магистральдарының жанында орналасқан хостелдер клиенттерге стандартты немесе одан 

жоғары қызмет көрсетуі керек деп көрсетілген. 

Осы жіктеуден бөлек хостелдер санаттарының басқа да жүйесі бар. Айырмашылық 

тек жұлдыздардың орнына хостелдерге бірден төртке дейін «шыршалар» тағайындалады. 

Жоғары сапалы қызмет көрсететін және ыңғайлы орналасқан хостелдер «4 шырша» 

санатына ие болады. Мұндай хостелдерде асхана немесе кафе болуы керек, онда таңғы ас 

түнеу бағасына кіреді, бөлмеде 6 төсек-орыннан көп емес, әр бөлмеде қолжуғыш бар. 

Хостелде тегін интернет, кем дегенде әр қабатта жуыну орны, конференция залы және кір 

жуғыш машина мен үтіктеу тақтасы орнатылған өзіне-өзі қызмет көрсету бөлмесі болуы 

керек. Мұндай хостел тәулік бойы жұмыс істеуі, сыйымдылығы кемінде 70 төсек-орынды 

құрауы тиіс. 

«3 шырша» санатына сәйкес келетін хостелдер үшін бөлмелерде 8 төсектен аспауы 

керек, әр бөлмеде қолжуғыш, кем дегенде әр қабатта жуыну орны болуы қажет. Бұл 

жатақханалар түнде жабылуы мүмкін. Таңғы ас түнеу бағасына қосылуы керек. 

«2 шырша» санатындағы хостелдерде бөлмелерде 8 төсекке дейін шектеу бар, 

санитарлық-гигиеналық блок қабатта орналасқан. Бұл санаттағыларға тәулік бойы жұмыс 

істеу және тұру құнына енгізілген таңғы ас міндетті емес. 

«1 шырша» санатындағы хостелде әр бөлмеде 8-ден астам төсек-орынға рұқсат 

етіледі, санитарлық-гигиеналық блок тек қабатта орналасқан. Мұндай хостелде тұру құны, 

сондай-ақ жайлылық деңгейі әлдеқайда төмен. Айта кетерлігі, бір шыршадан да төмен 

хостел санаты бар. Ол құс және 1 шырша түрінде бейнеленген. Бөлмеде 30-40 адамға дейін 



болуы мүмкін, тұрмыстық жағдайлар жоқ. Көбінесе бұл хостелдер жазда ашық болады. 

Орналастырудың бұл нұсқасы ең үнемді болып отыр [2]. 

Хостелдің бірнеше түрі форматқа және әрбір қауымдастыққа енгізілетіндігіне 

байланысты ерекшеленеді. 

Traditional hostel. Хостелдің дәстүрлі форматы – жалпы жатын бөлме, санитарлық 

торап, ас үй. Кейбір жаңа хостелдер құрамында ванна бөлмелері мен бір, екі және төрт 

орындық жатын бөлмелері болады. 

Hostelling International. Халықаралық хостелдер, яғни желіде, қауымдастықтарда 

біріктірілген. 

Independent hostels. Тәуелсіз хостелдер халықаралық хостелдер қауымдастығының 

ұлттық органдарының ешқайсысымен байланысты емес. Бұл әйгілі туристік орындар мен 

курорттарда танымал «туристік» жатақханалар. 

Boutique hostels. Хостелдер бутигі. Бірегей, қайталанбас ерекше стилі, дизайнерлік 

интерьері бар хостелдер. 

Барлық хостелдер екі негізгі түрге бөлінеді – жастарға, яғни, саяхатшы студенттерге 

бағытталған және іскери аудиторияға, мысалы, конференциялар мен түрлі іс-шараларға 

қатысушыларға бағытталған. Бұл хостелдердің екі түрі бір-бірінен айтарлықтай 

ерекшеленеді: ең алдымен тұру құнының деңгейі әр түрлі; екіншіден, толтырылымдығы 

жағынан, өйткені жастарға бағытталған хостелдер айына 80 -90% толтырылған, ал «іскер» 

контингентке бағытталған баламалары жиі бос тұрады. 

Жастар туризмі Батыс Еуропада ең танымал болғандықтан, хостелдердің ең көп саны 

осы географиялық аймақта орналасқан. Осындай үнемді орналастыру құралдарының едәуір 

саны бар елдер арасында Германия, Франция, Ұлыбритания, Италия және Испания сияқты 

елдерді атап өткен жөн. Нарықтың осы сегментінің жұмыс істеуіне тән тенденциялардың бірі 

– хостелдерді орталықтандыру тенденциясы, яғни олардың көпшілігі елдердің 

астаналарында және ең ірі, дамыған қалаларда орналасқан. Алайда, Испания мен Италия 

сияқты елдерде мемлекет ішінде хостелдердің біркелкі бөлінуімен сипатталады. 

Орналастырудың осы бір үнемді түрінің негізін қалаушы ел – Германия (алғашқы 

хостелді 1912 жылы Альтена бекінісінде Ричард Ширман ашқан және ол бүгінгі күнге дейін 

жұмыс істейді), хостелдер саны бойынша әлемдік көшбасшы. Бұл статистиканы 1-суретте 

байқауға болады. 

 

 
 

1-сурет. Еуропаның жетекші елдеріндегі жатақханалар саны 

 

1-суреттен көріп отырғанымыздай хостелдер саны Германияда – 500, Испанияда – 

250, Ұлыбританияда – 200, Италияда – 180, Францияда – 160 бірлікті құрайды. 

Ауылдық, экологиялық, оқиғалық, сауықтыру, қажылық сияқты туризмнің басқа да 

түрлерінің дамуымен туристерді қол жетімді және ыңғайлы орналастыру құралдарымен 

қамтамасыз ету мәселесі туындайды. Бұл жағдайда қымбат бөлмелері бар ірі қонақ үй 
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кешендерін ашу экономикалық тұрғыдан тиімсіз, ал кейбір жағдайларда мүмкін емес. 

Осыған байланысты бюджеттік орналастыру орындары белсенді түрде дамып келеді. 

Әлемдегі және ҚР-дағы қонақ үй қызметтері нарығында пандемия орын алғанға дейін 

бюджеттік орналастыру орындарының үлесі қарқынды өскендігі байқалатын. Соңғы 

карантиндік жағдайларға байланысты қонақжайлылық индустриясындағы қызметтерге 

сұраныс азайып, бұрынғы табыс көзінен айырылған кәсіпорындардың саны қысқаруына 

әкеліп соқты. Оны ҚР-дағы хостелдер санының соңғы 4 жылдағы динамикасын 2-суреттен 

көруге болады. 

 

 
 

2-сурет. 2017-2020жж. ҚР хостелдер саны 

 

2017 жылы ҚР хостелдер саны 101 бірлікті құраса, 2018 жылы 120-ға өсіп, 2019 жылы 

170 хостелге дейін өскен. Ал 2020 жылы олардың саны 30-ға кеміп, 140 бірлікті құраған [3].  

Соңғы уақытта шағын орналастыру (шағын қонақ үйлер, хостелдер) туристер үшін 

ерекше сұранысқа ие. Бұл туристің маршруты мен тұрғылықты жерін жоспарлаған кезде 

тәуелсіз саяхат түрлерінің танымалдылығының артуына байланысты. Мұндай туристер, ең 

алдымен, сапардың ақпараттық қанықтылығына назар аударады және қызметтердің 

минималды жиынтығы бар арзан орналастыру құралдарын қалайды. 

Хостелдердің танымал болуының себебі салыстырмалы түрде төмен орналастыру 

құны болып отыр. Қол жетімді бағалар, ең алдымен, қонақтардың ықшам орналасуына 

байланысты қалыптасады және барлық инфрақұрылым жатақхананың барлық қонақтарына 

ортақ. 

Қазақстан Республикасы үшін жатақханалардың тәжірибесі өте жаңа болғанына 

қарамастан, ХХІ ғасырдың басында еліміздің қонақ үй бизнесі нарығында пайда болған 

мұндай орналастыру құралдары бүгінде үнемді орналастыру құралдарының тәуелсіз және 

тұрақты сегментін қалыптастырды. Мұндағы аймақтар бойынша жетекші орындарда Нұр-

Сұлтан және Алматы қалалары тұр. 

Егер жүктеу деңгейі туралы айтатын болсақ, орналастыру операциялық қызметінің 

маңызды көрсеткіштерінің бірі ретінде, ол жыл мезгіліне байланысты болады. Мысалы, 

Алматыдағы хостелдердің орташа жылдық жүктемесі 70-80% құрайды . 

Бүгінгі таңда хостелдердің басым тұтынушылық сегменті – 15 пен 25 жас 

аралығындағы қонақтар. Қонақтың хостелде болуының орташа ұзақтығы – 3,5 күнді 

құрайды. 
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Осы себепті қонақ үй нарығының жетекші сарапшылары нарықтың осы сегментін 

тартымды және перспективалы деп бағалайды. 

Франчайзинг пен хостел желілерін дамыту мәселесін бөлек қарастырған жөн. 

Қазақстанда, Еуропаға қарағанда, бизнесті жүргізудің мұндай әдісі енді ғана дами бастады 

және желілік хостелдердің әлі де аз саны байқалады, ал франчайзинг іс жүзінде 

пайдаланылмайды. 

Осылайша, жатақханаларды басқару кезінде туындайтын негізгі проблемалардың 

ішінде мыналарды бөлуге болады: 

- халықаралық брондау сайттарында хостелдерді жеткіліксіз жылжыту 

(www.booking.com, www.hostelworld.com, www.hostels.com және т. б.), демек, шетелдік 

қонақтармен толтырылуының төмендігі; 

- хостелдерді қарапайым үйлерге орналастыру және соның салдарынан олардың 

тұрғындарының (көршілердің) белсенді қарсылығы; 

- Қазақстан Республикасындағы хостелдердің қызметін реттейтін нормативтік-

құқықтық базаның жетілмегендігі; 

- желілер мен франчайзингтің жеткіліксіз дамуы, бұл мәселе хостелдерге де, жалпы 

қонақ үйлер нарығына да қатысты; 

- жергілікті тұрғындар арасында хостелдердің танымал еместігі. 

Бүгінгі таңда отельдердің кәсіби қоғамдастығында хостелдерге өткір әлеуметтік 

құбылыс ретінде қарайтын көзқарас қалыптасты. Хостелдерді дамытудың шетелдік 

тәжірибесіне сүйене отырып, орналастыру құралдарының осы сегментін дамытуға баса назар 

аудару, осылайша, Қазақстан Республикасында ішкі және келу туризмін одан әрі дамытуға 

ықпал ете отырып, қазақстандық қалалардың туристік тартымдылығын арттыруға лайықты 

үлес қосатыны сөзсіз. 
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