рметті студент!
2018 жылы « ызмет к рсету - 2» бағытындағы маманды тар тобыны
бітіруші курс студенттеріне О у жетістіктерін сырттай бағалау 4 пəн бойынша
ткізіледі.
Жауап пара шасын з мамандығы ызды пəндері бойынша кестеде
к рсетілген орын тəртібімен толтыры ыз.
Маманды
шифры
5B090800

Маманды ты атауы

Жауап парағыны 6-9
секторларындағы пəндер реті
1. Бағалауды теориялы негіздері
2. Экономика жəне
жылжымайтын м$лікті бас ару
3. аза стан Республикасыны
&лтты бағалау стандарттары
4. Экономикалы теория негіздері

«Бағалау»

1. С&ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т&рады:
1. Бағалауды теориялы негіздері
2. Экономика жəне жылжымайтын м$лікті бас ару
3. аза стан Республикасыны &лтты бағалау стандарттары
4. Экономикалы теория негіздері
2. Тестілеу уа ыты – 180 минут.
Тестіленуші $шін тапсырма саны - 100 тест тапсырмалары.
3. Та даған жауапты жауап парағындағы пəнге сəйкес секторды
д гелекшесін толы бояу ар ылы белгілеу керек.

тиісті

4. Есептеу ж&мыстары $шін с&ра кітапшасыны бос орындарын пайдалануға
болады.
5. Жауап парағында к рсетілген секторларды м& ият толтыру керек.
6. Тест ая талғаннан кейін с&ра
кезекшісіне ткізу ажет.

кітапшасы мен жауап парағын аудитория
2

7. - С&ра кітапшасын ауыстыруға;
- С&ра кітапшасын аудиториядан шығаруға;
- Аны тама материалдарын, калькуляторды, с здікті, &ялы телефонды
олдануға
ата тиым салынады!
8. Студент тест тапсырмаларында берілген жауап н&с аларынан болжалған
д&рыс жауапты барлығын белгілеп, толы жауап беруі керек. Толы жауапты
та даған жағдайда студент е жоғары 2 балл жинайды. Жіберілген ате $шін 1
балл кемітіледі. Студент д&рыс емес жауапты та даса немесе д&рыс жауапты
та дамаса ателік болып есептеледі.

3
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Бағалауды теориялы негіздері
1. Шығындар:
A) -німні зіндік &ны
B) .за мерзімді пассивтер
C) А шалай нысанда к рсетілген шығыстар
D) -ндіріске кеткен кəсіпорынны немесе жеке кəсіпкерді шығындары
E) Кəсіпорынны міндеттемелері
F) ыс а мерзімді пассивтер
G) Кəсіпорынны міндеттемелері
2. Бағалаушы:
A) Жекеше адам
B) Бағалау ызметін ж$зеге асыруға лицензиясы бар т&лға
C) Банк ызметкерлері
D) «Бағалау» мамандығында о итын студент
E) Бағалаушылар палаталарыны біреуіні м$шесі
3. Айырбас &ныны к ріну $лгілері:
A) Нары ты жəне тарату
B) Коммерциялы
C) Ағымдағы
D) Жалгерлік жəне кəдеге жарату &ны
E) Инвестициялы
F) Кепілдік жəне са тандыру
4. Нары ты ортаға айтулы ағида:
A) Орын басу
B) Сырт ы орта згерісі
C) Салым
D) Шекті пайдалылы
E) Тосу
5. Салыстырмалы тəсіл əдістері:
A) Пайданы капитализациялау əдісі
B) Мəмілелер əдісі
C) Тарату &ныны əдісі
D) . сас-компания əдісі аналогы
E) Салалы коэффициенттер əдісі
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6. Ортажылды табыс əдісіні жағымды жа тары:
A) Ішкі табыс м лшерлемесіні жуы талған шамасы
B) Болжамды бағалауды к рсетеді
C) К птеген жеке меншік иесілері к лданады
D) Инвестициялы жобаны мірше дік мерзімін есепке алады
E) Дисконт нормасына тəуелді емес
F) Е тиімді əдіс
7. Инвестицияларды бағалау белгілерді та дау кезінде талдаушы
факторлар:
A) Бағаланаты жəне салыстырмалы нысандар бойынша а параттарды
болуы
B) Бизнес-жаспарды бар болуы
C) Инвестицияларды табыстылы индексі
D) Инвестицияларды телу мерзімі
E) Таза пайда
F) Таза дисконтталған табыс
8. А ша аражаттарыны уа ытша бағалау негізіндегі функциялар:
A) Аннуитетті ағымдағы &ны функциясы
B) Аннуитетті болаша &ны функциясы
C) Ынталандыру функциясы
D) айта инвестициялау функциясы
E) Жина таушы функциясы
F) Ба ылау функциясы
G) Дисконттау функциясы
9. Жер $шін алды əдісіні кезендері:
A) Пайызды м лшерлемелер аны талады
B) Болжанған табыстар аны талады
C) Таза операциялы табысты аны тау
D) Пайызды м лшерлемелерді бағалау
E) Дисконттау м лшері аны талады
10. аржылы есептемесіні &рамы:
A) Бухгалтерлік баланс
B) Мемориалды &жаттар
C) Талдамалы есеп тізімдемесі
D) Шығын тізімдемесі
E) Таза активтерді /капиталды згерістері туралы есеп
F) Кассалы ордер

5
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11. Бухгалтерлік баланста к рсетіледі:
A) Инвестициялы ызметтен т$скен а ша аражаттар
B) Капитал
C) Дивидендтер
D) Міндеттемелер
E) Активтер
12. "Шар" т леммен ипотекалы несиені &рылымы:
A) Алдымен негізгі борышты одан кейін пайыздарды т леу
B) Жыл сайын жарым-жартылай теу
C) Т лемдер уа ыт бойынша топтастырылған
D) Алдымен тек ғана пайыздарды т леу, одан кейін-т лем
E) Пайызды т лемдерді несие мерзімі ая талғанға дейін тыйым салу
F) Негізгі борышты те шамалас т лемдермен теу
13. Ипотекалы несие бойынша пайызды м лшерлемелер тəуелді:
A) Пайдадағы $стемеге
B) Тəуекелдегі $стемеге
C) Капиталдандыру м лшерлемесіне
D) М$лік салығыны м лшерлемесіне
E) Дисконттау м лшерлемесіне
14. Меншікті бағасына жəне инвесторларды шешіміне əсер ететін
аржыландыру шарттары:
A) аржылы нəтижелерді бағалау
B) Ағымдағы активтер
C) Негізгі &ралдарды тозу коэффициенті
D) Заемды аржыландыру де гейі
E) ыс а мерзімді міндеттемелер
F) Негізгі &ралдарды техникалы жай-к$йі
15. Инвестицияларды экономикалы бағалауды негізгі динамикалы
белгілеріне жатады:
A) Жалпы табыс
B) Инвесторды табысы
C) Таза дисконтталған табыс
D) Дисконтталған телу мерзімі
E) Дисконттау ставкасы
F) Кірістілікті ішкі нормасы, кірістілік индексі
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16. Шығынды тəсілді олдану олайлы болып табылатын жағдайлар:
A) Салы салу $шін объектілерін б лектеу ма сатында бағалау $шін
B) <рбір аналогты сату бағасын аны тау $шін
C) Капиталдандыру м лшерлемесін есептеу $шін
D) Жер телімін жа сы жəне е тиімді пайдалануға талдау жасаудын
ажеттілігі болған кезінде
E) Жа а немесе жа ында салынған объектілерді бағалау кезінде
17. Ғимараттарды физикалы тозуын мір с$ру мерзімі əдісімен
есептегенде келесілер ескеріледі:
A) Экономикалы тозу
B) Тиімді жасы
C) Хронологиялы жасы
D) Материалды тозуы
E) Нормативтік жасы
F) Технологиялы тозу
18. Инвестициялы &н:
A) Объектіні &стауға арналған шығыстарды аны тау $шін
B) Объектіні &руға арналған шығыстарды &ны
C) айта &ру кезінде есептеледі
D) Жалға алу бағасы
E) Инвестор $шін &н
19. Жылжымайтын м$лікті салыстырмалы тəсілмен бағалауды негізгі
кезе дері:
A) Тозу сомасыны есептеу
B) Пайданы есептеу
C) Ғимараттарды алпына келтіру &ны есептеу
D) . сас объектілер т$зетілген бағалары келісіледі
E) Салы тарды сомасын есептеу
F) Жылжымайтын м$лік нарығынын жай-к$йін жəне $рдістерін зерделеу
G) . сас объектілер туралы а параттар жинау жəне тексеру
20. Табысты капиталдандыру тəсілді олдануды шектегіш жағдайлары:
A) Кіріс ағындарыны т&ра тылығы
B) Жылжымайтын м$ліктік ая талмаған &рылыс сатысында болған
жағдайда
C) Тозу сомасы табыстарды сомасынан асып кетсе
D) Жылжымайтын м$ліктік айта &ру сатысында болған жағдайда
E) А параттарды жеткіліксіздігі
F) Кірістер ағымдарыны т&ра сыздығы
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21. Инвестицияланған капиталды орнын толтыру əдістері:
A) алды əдісі
B) Хаскольд əдісі
C) Элвуд əдісі
D) Инвестициялау əдісі
E) Инвуд əдісі
F) Ринг əдісі
G) Салым əдісі
22. Ая талмаған &рылсытағы ғимараттар мен &рылыстарды нары ты
&нын аны тау кез дері:
A) Салы базасын аны тау
B) Жина талған амортизация сомасын есептеу
C) Функционалды тозуды сомасын есептеу
D) ажетті а паратты жинау
E) Физикалы тозуды сомасын есептеу
F) Объектіні сəйкестендіру
G) Объектіні тексеру жəне сипаттау
23. Сəйкестендіруді талап ететін ая талмаған &рылыс объектілерді
ерекшеліктері:
A) Физикалы сипаттамалары
B) Функционалды сипаттамалары
C) &рылыс ала ы
D) &рылысты бастау к$ні
E) Жер теліміні орналас ан жері
F) &рылыс ая талған к$ні
G) Объектіні тозу дəрежесі
24. Тарату &нына əсер ететін факторлар:
A) Нары тағы жалпы экономикалы жағдай
B) Амортизация сомасы
C) Пайызды м лшерлеме
D) Жина таушы фактор
E) Нары $шін объектінін тартымдылы дəрежесі
F) А шалай т$сімдер
G) Капиталдандыру коэффициенті
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25. арапайым аннуитеті ағымдағы &нына əсер ететін факторлар:
A) А ша ағыны
B) Аннуитеттiк т лем
C) Дисконттау коэффициенті
D) айта аржыландыру ставкасы
E) Капиталдандыру коэффициенті
F) Амортизация сомасы
G) Пайыз м лшерлемесі
Бағалауды теориялы негіздері
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Экономика жəне жылжымайтын м+лікті бас ару
1. Жылжымайтын объектілер жылжымалы объектілерден ажыратуды
белгілері:
A) Жоғары бағасы
B) Материалдылығы
C) Жылжымайтындылығы
D) Т мен бағасы
E) Т зімділігі
2. Жылжымайтын м$лікті негізгі ерекшеліктері:
A) тасымалдылы
B) &за тығы
C) т мен баға
D) материалдылығы
E) бірегейлілігі
3. Жылжымайтын м$лікті бас аруды де гейлері:
A) Жеке т&рмысты орын бас ару
B) Екінші ретті жылжымайтын м$лік нарығын бас ару
C) Жылжымайтын м$лік объектісін бас ару
D) Бірінші реттік жылжымайтын м$лік нарығын бас ару
E) Жылжымайтын м$лік портфелін бас ару
4. Жылжымайтын м$лік нарығына атысушылар:
A) Бюджеттік &йымдар
B) Кəсіби атысушылар
C) Р .лтты банкі
D) Сатушылар мен сатып алушылар
E) Мемлекеттік органдар
5. Жылжымайтын м$лік нысандарын д&рыс жəне тиімді пайдалану
бойынша шешім абылдау бағытталған:
A) Пайда табу тəуекелін арттыруға
B) Жылжымайтын м$лік нысандарын пайдалануға беру шығындарын
минимизациялауға
C) Кəсіпорынды ағымдағы бас аруды тиімділігін т мендетуге
D) Салы салу м$лкін есептеу $шін салы базасын аны тауға
E) Нысанны на ты &нын арттыруға
F) Бизнесті ба ылауды орнатуға
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6. Жылжымайтын м$лік объектілерін бас ару кезе деріні бас ару
фазалары:
A) Жағдайды модельдеу
B) Жа а талап а сəйкестендіру
C) Жобадан бас тарту
D) Объектіні бағытын згерту
E) Бас ару, ая тау
F) Бизнес-жоспар
G) Т&жырымдама
7. Бас арушы негізгі шешімдерді ішінен объектіні меншік иесіз
абылдай алмайды:
A) Жалгерлік а ыны т леуді
B) Жалгерлік келісімшарт мерзімін &зартуды
C) Негізгі («зəкірлі») жалгерлерді ж&мылдыруға жəне жалгерлік саясатты
тағайындауды
D) Техникалы ызмет к рсету жəне ж ндеу ж&мысын ж$ргізуді
E) Телекоммуникациялы ызмет к рсету кəсіпорындарыны арасындағы
келісімшарт мерзімін &зартуды
F) <рт$рлі топтағы жалгерлерді ажеттіліктерін зерттеуді
G) М$ліктен айыру жəне жылжымайтын м$лікті бағытын згертуге
8. Нары сегментациясы:
A) Т$рлі белгілер бойынша учаскелерді нары тарға б лу
B) . сас сипаттарға ие болатын сатып алушылар топтарына нары ты б лу
C) Жылжымайтын м$лікті альтернативті на ты олдануын талдау
D) Жылжымайтын м$лік объектісін те естіру
E) Альтернативті олдануды табысты т$рін аны тау
F) Экономикадағы жағдайға атысты на ты объектіні талдау
9. Тактикалы де гейде жылжымайтын м$лікті бас ару т$сіндіріледі:
A) ма саттарды талдау жəне аны таумен
B) компания стратегиясын арастырумен
C) ызмет к рсету бағыттарын жоспарлаумен
D) КСК $шін коммерциялы жобаларды орындаумен
E) объектіні тиімді бас ару $шін амтамасыз ету, аржыландырумен
F) бас ару ма саттарын талдау жəне стратегиямен
10. Жоспарлы -алдын алу ж&мыстар &рамына жатады:
A) Кезе бойынша айта &ру
B) Косметологиялы ж ндеу
C) Ағымдағы ж ндеу
D) Капиталды ж ндеу
E) Ағымдағы айта &рылыс
11
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11. Инженерлік ж$йені техникалы ызметін &йымдастыру критерийлері:
A) Орындау кезектілігі
B) Орындалатын ж&мыстарды реттелуі
C) ажетті персоналды к лемі
D) Талап етілетін опреацияларды к$рделілігі
E) Орындау мерзімі
12. Жылжымайтын м$лік объектісіні техникалы &жатында к рсетілуі
керек:
A) Объектіні нары ты &ны
B) Объектіні к лемі
C) Ғимаратты &рылыс классы (Econom, Standart, De Luxe)
D) Со ғы ж ндеуді к$ні
E) Объектіні кадастр н мірі
13. Физикалы обьектіні алыптастыруды функционалды бағытын
т&тынушы &рамдары:
A) Мемлекеттік тіркеу
B) Пайдаланылатын к рсеткіштерді алпына келтіру
C) Жобалау $рдісі
D) Іргелес айма а жайластыру
E) Ғимаратты мірлік циклі
F) Пайдалануға енгізу
G) Пайдалануды бас ару
14. Кондоминиум &ғымына атысты :
A) аза стан Республикасыны т&рғын $йлер жиынтығын & ы тарын
реттейтін &жаттар
B) Б лек б ліктері жеке меншіктегі м$ліктік жина ты , ал жалпы
олдануорындары, оны ішінде жер учаскесі б лек мекемелерді жеке
меншік иелеріні жалпы меншігінде болуы
C) аза стан Республикасыны меншік & ығына жататын т&рғын
мекемелеріні жиынтығы жəне аза стан Республикасыны
субъектілеріні меншік & ығына жататын т&рғын мекемелері
D) аза стан Республикасы аумағындағы барлы $лгідегі меншік т&рғын
$йлері
E) Жеке меншікті бас ару $шін, шешім абылдауда ереже бекіту $шін
алыптас ан за ды т&лға, сол сия ты ПИК барлы м$шелеріні
& ы тарын амтамасыз ету $шін жалпы ызығушылы ты тудыратын
ж&мыстарға белсенді атысуы
F) К ппəтерлі т&рғын $йлерде т&рғын жəне т&рғын емес меншік иелеріні
бірігуі
G) Жеке меншік ретінде алыптас ан за ды т&лға меншігіндегі т&рғын
$йлер жиынтығы
12
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15. Жеке т&рғын $й оры &ғымы:
A) аза стан Республикасыны меншк & ығындағы т&рғын мекемелер
жиынтығы
B) Жеке меншікті бас ару $шін, шешім абылдауда ереже бекіту $шін
алыптас ан за ды т&лға
C) Жеке меншік ретінде алыптас ан за ды т&лға меншігіндегі т&рғын
$йлер жиынтығы
D) аза стан Республикасындағы субъектілер меншік & ығындағы
т&рғын мекемелер жиынтығы
E) Мемлекеттік емес за ды т&лғалар меншігіндегі т&рғын $йлер
жиынтығы
F) К ппəтерлі т&рғын $йлерде т&рғын жəне т&рғын емес меншік иелеріні
бірігуі
G) Азаматтарды меншігіндегі т&рғын $й жиынтығы
16. Пəтерлер иелері кооперативі &ғымына:
A) .за мерзімге т&рғын $йді арызға алу
B) К п пəтерлі $йді т&рғындарымен алыптас ан &йым
C) Т&ру $шін бағытталған, б лек мекемелер
D) Жылжымайтын м$лікті меншік $лгісі
E) Кондоминиум атысушыларыны кілдік жиналысы
F) Bйде т&рғын емес мекемелерді жо болу шарты
17. Функционалды тозуға жатады:
A) азіргі заманға сай объектіні ызмет ету сипаттамасыны ескіруі
B) ндірісті техникалы &рал жабды тарыны &за мерзімдік к рсеткіші
C) объектіні &нын бағалауға ажеті есеп
D) объектіні функционалды т&рғыдан азіргі заман талабына сай
еместігінен туындайтын пайдалылығыны азаюы
E) бағалау объектісіні &нын есептегендегі тозуды т$рі
F) ндірісті &рал жабды тарына талдау жасау $шін ажетті
экономикалы к рсеткіші
G) жабды тарды т л &жатында жарияланған нім сапасыны к рсеткіші
18. -ркениетті нары ты сипаттамасы:
A) Біры ғай риэлтерлік ж$йені болуы
B) атысушыларды жол тəртібін са тауы
C) Нары та сатушыларды да, сатып алушыларды да болуы
D) олма- ол а шасыз есеп айырысу ж$йесі
E) Тек дамыған елдерде болуы
F) Осындай нары ты ашы тығыны жоғарғы де гейі
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19. Риэлторды агент р ліндегі əрекетіні ерекшелігі:
A) Риэлтор мен ызмет т&тынушысыны арасындағы комиссия келісімшартын бекіту
B) <рекеттерді тек з атынан орындау
C) Орындаушы-агент тапсырыс бойынша немесе &станымдар негізінде
оны ызығушылы тарына сай факті ж$зіндегі əрекеттер жасауға міндетті
D) <рекеттерді тек &станушыны атынан орындау
E) Жылжымайтын м$лік обьектілерін сату-сатып алу
F) ызмет к рсету жайлы келісім-шарт бекіту
20. Редевелопмент білдіреді:
A) Учаскеде жа а ғимарат немесе &рылыс салуды
B) Учаскені салынған &рылыстардан тазартуды
C) М$лікті жеке басыны ма сатына сатуды
D) Жер учаскелерін айырбастау бойынша ызмет к рсетуді
E) Учаскеде салынған &рылыстарды жоюды
21. &рылымы жағынан девелоперлік компания:
A) За ды т&лғаны əр айсысыны белгілі иерархияда орны жəне ызметі
бар холдинг
B) -з м$десін орғайтын компаниялар тобы
C) Бірнеше за ды т&лғалардан т&ратын к псалалы инвестициялы &рылыс холдингі
D) К псалалы инвестициялы - &рылыс холдингі
E) Жылжымайтын м$лік нарығында ызмет к рсететін фирмаларды
бірігуі немесе осылуы
F) Жауапкершілігі шектеулі серіктестік немесе жеке кəсіпкер ретінде
ызмет к рсетуші
G) Бірнеше за ды т&лғаларды бірігуі
22. Егер мəмілені нотариат куəландырмаса, онда тіркеуші орган тексеруге
міндетті:
A) сатушыны (сатып алушыны ) барлы м$лкіне ауырпашылы ты
болмауын
B) келісім шартты ерікті т$рде жасалғандығын
C) сатып алынған немесе сатылған активтерді жиынты балансты &нын
D) сатылатын (сатып алынатын) пəтерді &нын бағалау есебін
E) сатушыны (сатып алушыны ) сотталуын
F) келісім шарт жасас ан т&лғаларды іс-əрекетке абілеттілігін
G) мəмілені жасаған адамдарды (оларды уəкілетті кілдеріні ) ойылған
олдарыны растығын
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23. Мемлекеттік тіркеу міндеттері - б&л:
A) & ы ты кадастрды жасау
B) ғимараттар, &рылымдар мен оларды б лектерін мемлекеттік
техникалы бай ау
C) & ы ты кадастрдан алынған мəліметтерді &сыну
D) & ы ты кадастрды бірегей а паратты ж$йесін &растыру
E) мемлекеттік меншікте т&рған жылжымайтын м$лікті бас ару
F) жылжымайтын м$лік объектілеріне деген & ы ты орғау
24. Ипотека келісіміні негізгі ағидалары:
A) Келісімні орташа ма ызды шарттары
B) арыз алушыны ж&мыс берушілеріні толы мекенжайы жəне гарант
C) арыз алушыны отбасылы жағдайы
D) Ипотека заты
E) Ипотека міндеттемерін амтамасыз ету мəні
F) Ипотека туралы ма ызды шарттар

25. Бекітілген пайызды ставкасы бар несиесіні ерекшеліктері
A) Жылжымайтын м$лікке инвестициялар салуға м$мкіндік береді, яғни
жылжымайтын м$лікпен операция даму &ндылығы болып табылады
B) Жылжымайтын м$лікті аржыландыру ж$йесі дамығанды тан
ипотекалы несиелер мен кепілхаттарды екінші ретті нары та сатуға
болады
C) Ипотекалы несие сенімді жəне тімді активпен, яғни жылжымайтын
м$лікпен амтамасыз етілгендіктен, несиелендіру кезіндегі т мен
тəуекелділік
D) -з аражаттарыны шектелуімен бірнеше жобаларды аралас аржы
салу м$мкіндігі
E) Табысты жоғары ставкасын алу $шін аржылы левередж əсерін
олдану м$мкіндігі
F) .за мерзімді несие несие алу $шін аржыландыру жоспары жағынан
же ілдік туғызады
Экономика жəне жылжымайтын м+лікті бас ару
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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1. Аннуитет:
A) олдану барысында актив &ныны т мендеуі
B) А ша орын сіретін (кемітетін) таза табысты , тозуды , зге кезе дік
т$сімдер (т лемдерді ) сомасы
C) Инвестицияны ж$зеге асыру сəтінен бастап, белгіленген уа ыт
аралығында жасалатын те т лем сериясы
D) Жалға беру мерзімі бойынша жалға берушіге т&ра ты т$рде т ленетін
а ы
E) Инвестициядан т$сетін болаша табыс ағынын капиталдандырылған
шамасы
2. Нары ты ортамен байланысты ағидалар:
A) регрессия мен прогрессия ағидасы
B) орнын басу
C) &сыныс пен с&раныс ағидасы
D) тəуелділік ағидасы
E) бəсекелік ағидасы
3. За ды мір мерзімі:
A) Тиімді мір мерзімі
B) Р& сат етілмеген мір мерзімі
C) Материалды емес активтерді за мен р& сат етілген мір мерзімі
D) алды мір мерзімі
E) Физикалы , тарихи, əлеуметтік формаларды негізделуімен шартталған
жəне & & ты нормамен орнатылған мерзім
F) Б&л уа ыт эталоныны на ты &рам элементтері ретінде ғана болатын
за дылы фактілер
4. Арнаулы &н:
A) Нысандарды жасауға кеткен шығындар &ны
B) Нары ты &ннан асатын &н
C) Активтерді белгілі асиеттерін к рсетеді
D) Экономикалы мерзім аяғындағы нары ты &н
E) Активтер мен міндеттемелерді табыстау &ны
F) На ты шығындарды &ны
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5. За намамен бекітілген, бағалау базасында аны талатын &ндар т$рлері:
A) Кəдеге жарату
B) Нары ты
C) Арнаулы
D) Кедендік
E) Балансты
F) Салы ты
G) Тарату
6. Нары ты &нға кірмейтін шығындар:
A) .дайыжа ғыртылуға кеткен шығындар
B) айта &руға кеткен шығындары
C) Жарнамаға кеткен шығындар
D) Мəміле жасау кезінде сатушыны шығындары
E) Салы т леуге кеткен шығындар
7. Капиталдандыру коэффициентін аны тауды əдістері:
A) шығынды тəсіл
B) байланысты инвестициялар əдісі
C) салыстырмалы тəсіл
D) кірісті капиталдандыру əдісі
E) табысты тəсіл
F) тура капиталдандыру əдісі
G) шығындарды капиталдандыру əдісі
8. Алмастыру &нны &рамы:
A) жер жа сартуларды алмастыруды (&дайы ндіріс) алды
B) объектіні алпына келтіру &ны
C) объектіні нары ты &ны
D) объектіні са тандыру &ны
E) жер теліміні нары ты &ны
F) объектіні инвестициялы &ны

&ны

9. Жер жа сартулары бар жер телімдерін бағалау процедурасыны реті:
A) салыстырмалы объектілерді &нына т$зету енгізу
B) объектілерді тиісті нары та жуырда жасалынған сатылымын ай ындау
C) жылжымайтын м$лікті орналас ан жерін арау
D) мəмілені аржыландыру шарттарын аны тау
E) бағаланатын объектіні аналог объектілермен салыстыру жəне
сəйкестігін арау
F) мəмілелер туралы а паратты тексеру
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10. Жылжымалы м$лікті бағалау кезіндегі салыстырмалы тəсіл əдістері:
A) Нары ты а парат əдісі
B) Модельдер бойынша капиталдандыру əдісі
C) Статистикалы $лгілеу əдісі
D) Корреляциялы $лгілер əдісі
E) Орын басу əдісі
F) Тікелей капиталдандыру əдісі
11. Жанама шығындарды ай ындау тəсілдеріне негізделген жылжымалы
м$лікті бағалау кезінде шығынды тəсіл əдістері
A) Индекстік əдіс
B) Дисконтталған а ша ағындарыны əдісі
C) Алмастыру əдісі
D) Bлестік баға к рсеткіштеріні əдісі
E) -зіндік &нды ірілендірілген есептеу əдісі
F) Элемент бойынша шығындарды есептеу əдісі
G) Тікелей капиталдандыру əдісі
12. Жылжымалы м$лікті бағалау кезінде олданылатынкірістік амал
əдістері:
A) Тікелей капиталдандыру əдісі
B) Bлестік баға к рсеткіштеріні əдісі
C) -зіндік &нды ірілендірілген есептеу əдісі
D) Баға жəне табысты сəйкестендіру əдісі
E) Орын басу əдісі
F) Элемент бойынша шығындарды есептеу əдісі
13. Ғылыми-зерттеу ж&мыстарын ж$ргізуге ж&мсалған шығындар шамасы
келесі шығындар сомасы ретінде ай ындалады:
A) Сына ж$ргізуге
B) Теориялы зерттеулер ж$ргізуге
C) Патенттік баждарды т леуге
D) М$ліктік & ы тарды сатып алуға
E) Нары ты зерттеуге
F) Эксперимент ж$ргізуге
14. Зияткерлік меншік объектілеріне жатады:
A) ызмет к рсету саласыны німі
B) .йымны имиджі
C) Клиенттермен арым- атынас
D) Кəсіби дағдылары
E) Патенттер
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15. орғау &жаттарына жатады:
A) Бухгалтерлік есеп
B) Лицензиялар
C) Инновациялы патенттер
D) -нертабыс а патенттер
E) Сертификаттар
16. Салыстырмалы тəсілді əдістерімен орындалған есептері:
A) Толы алпына келтіру &нын есептеу
B) Жина талған тозуды есептеу
C) Салыстырмалы объектілер туралы а парат к здерін есептеу
D) А ша ағындарын болжау
E) Са тандыру &нын есептеу
F) Физикалы тозуын есептеу
G) Салыстырмалы объектілерін та дау
17. Бағалау туралы есепті міндетті б лімдер мен б ліктері:
A) Салы салынатын базаны к лемі
B) Халы аралы бағалау стандарттары
C) Бағалау компаниясыны жарғысы
D) .лтты бағалау стандарттары
E) Жалпы мəліметтер жəне бағалау объектісіні сипаттамасы
F) Есеп туралы жалпы мəліметтер
G) Бағалаушы ызметтеріні &ны
18. Бағалау туралы есепті осымшаларына кіреді:
A) Бағалау компаниясыны жарғысы
B) Палатадағы м$шелігі туралы куəлігі
C) Объектіні сипаттамасы
D) Бағалау ж$ргізу шартыны к шірмесі
E) Бағалау кезінде пайдаланатын бағалау стандарттары
F) Бағалау объектісін арау актісі
19. Тапсырыс берушінi мiндеттерi:
A) Егер бағалауды д&рыстығына терiс ы пал ететiн болса, бағалаушыны
ызметiне араласпау
B) -з бетімен есептерді ж$ргізу
C) А параттарды толы бермеу
D) Есептемелерде т$зетулер жасау
E) Салыстыру $шін & сас нысанды &сыну
F) Бағалау əдістерін та дау
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20. Табысты тікелей капитализациялау əдісі т мендегі
процедураларын ж$ргізуді к здейді:
A) А ша ағындарына болжау жасауды
B) Бағаланатын нысаннын жалпы табысын бағалануды
C) Жер рентасын есептеуді
D) Таза операционды табысты есептеуді
E) Жалпы табысты болжауды
F) Жалпы капитализациялау коэффициентін есептеуді
G) На ты кірісті есептеуді

бағалау

21. Элемент бойынша есеп əдісі-орын басу &ны немесе &дайы ндірісті
толы &ны негізінде аны талады:
A) Статистика ж ніндегі агенттігіні деректері
B) Сметалы нормалар мен ережелері
C) Деректер базасы
D) Бас арушылы есеп деректер
E) &рылыс нормалары мен ережелері
22. Жер учаскесін немесе зге де жылжымайтын м$лікті алып оюға
байланысты жер учаскесін немесе зге де жылжымайтын м$лікті
бағалауда салыстырмалы тəсілді олдану жағдайлар:
A) тəсіл к$ту ағидатына негізделген
B) тəсіл на ты бір рыноктағы объектіні барынша на ты нары ты &нын
алуға м$мкіндік береді
C) капиталдандыру сия ты рəсімді пайдалануына егжей-тегжейлі талдау
ж$ргізуді талап етеді
D) тəсіл алмастыру ағидатына негізделген
E) белгілі бір мерзімі ішінде кіріс əкелуге абілетті бағаланатын
объектіні &нын белгілеу $шін олданылады
F) & сас объектілерді жуы арада сатылған бағалармен салыстыру ар ылы
бағалау
G) жылжымайтын м$лікті бағалау объектісі орналас ан ауданға кіріс
əкелу де гейіне ы пал ететін экономикалы шарттар мен $рдістерді талап
етеді
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23. ора- опсы, к ркейтілген оршау, к галдандыру жəне ішкі инженерлік
ж$йелері бар жеке т&рғын $йі алу бағасы аны талады:
A) Салыстыру амалы əдісімен есептелінеді
B) Тозуды есепке алмай оларды толы алпына келтіру &ны негізінде
шығынды əдісті тəсілдерімен есептелінеді
C) Т&рғын $й мен ора- опсысы ғана есептелінеді
D) Жер учаскесін алып ою &ны оны жа саруларымен нары ты
&нынан сіп кете алмайды
E) Тозуды есептемегенде толы алпына келтіру секілді шығынды амал
əдісімен есептейді
24. Мемлекет м& тажына алуға байланысты жер учаскесін немесе зге де
жылжымайтын м$лікті бағалауда табысты тəсілін олдану жағдайлары:
A) б&л тəсіл тек жер жа сартуларыны &нын белгілеу $шін олданылады
B) белгілі бір мерзім ішінде кіріс əкелуге абілетті бағаланатын
объектіні &нын белгілеу $шін олданылады
C) б&л тəсіл к$ту ағидатына негізделген
D) б&л тəсіл алмастыру ағидатына негізделген
E) жерді бағалау $шін дербес ма ызы жо
F) б&л тəсіл на ты бір рыноктағы объектіні барынша на ты нары ты
&нын алуға м$мкіндік береді
G) жылжымайтын м$лікті бағалау объектісі орналас ан ауданға кіріс
əкелу де гейіне ы пал ететін экономикалы шарттар мен $рдістерді талап
етеді
25. Бизнесті бағалаудағы табысты тəсілді арты шылығы:
A) на ты жасалынған мəмілені бағасы нары жағдайын е жоғары
де гейде ескереді, осыған атысты &сыныс пен с&ранысты шынайы
к рінісі болып табылады
B) ызметі жа а технологияларға негізделген кəсіпорын немесе
кəсіпорынны &ны нары ты тиісті сегментіндегі &сыныс а тəуелді
C) есептеу аржылы жəне есеп &жаттарына с$йенеді, яғни бағалау
нəтижесі е тəуір т$рде негізделген
D) ерекше & ығы жəне жоғары əрі т&ра ты табыс алу м$мкіндігі бар
кəсіпорын, осыған байланысты оны &ны жоғары болады
E) б&л тəсілде инвестициялы табыс есепке алынады
аза стан Республикасыны лтты бағалау стандарттары
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Экономикалы теория негіздері
1. Экономиканы негізгі &ғымы:
A) Адамдарды шексіз ажеттілігін анағаттандыру жəне ресурстарды
тиімді пайдалану
B) .лтты нары ты дамуы
C) оғамды ндірістегі адамдар арасындағы атынастар
D) Бағаны алыптастыру процесі
E) Адамны оғамға атынасы
F) Адамдарды материалды жағдайын толығымен амтамасыз ету $шін
шектелген ресурстарды тиімді пайдалану
2. Экономикалы теория бірнеше ызметтер ат арады:
A) Экономиканы бас ару ызметі
B) Материалды шектелген ресурстар ызметі
C) Д$ниетанымдылы к з арас ызметі
D) .лтты нары ты даму ызметі
E) Бағаны алыптастыру ызметі
3. Мемлекеттік меншікке, орталы тан жоспарлауға негізделген
экономикалы ж$йе:
A) Бас арушылы -əкімшілік
B) Аралас
C) Нары ты
D) Барлы ресурстар мен ндіріс факторлар мемлекетті олында
E) <кімшілік-əміршілік
F) Тауарлы
G) Дəст$рлі
4. -неркəсіп революциясы мен ҒТП даму де гейі бойынша индустриалды
даму дəуіріне дейінгі ж$йе:
A) ауыл шаруашылығы натуралды шаруашылы жəне ол е бегі басым
орын алады
B) орталы танған жоспарлау ар ылы барлы ресурстар мен ндіріс
факторлары мемлекетті олында болып, мемлекеттік меншікті
$стемділігі ж$ргізіледі
C) натуралды шаруашылы е бегі дəст$р бойынша жалғасып, ж$ргізіліп
отырады
D) мемлекет пен нары механизмдеріні араласуы ар ылы экономиканы
реттеу ж$зеге асады
E) негізгі ресурс ретінде а парат саналады, экономиканы бастаушы
саласы – материалды емес сала
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5. Индустриалды ж$йе:
A) Натуралды шаруашылы е бегі дəст$р бойынша жалғасып, ж$ргізіліп
отырады
B) Ауыл шаруашылығында натуралды шаруашылы жəне ол е бегі
басым орын алады
C) -ндіріс факторларын дамытуда тауарлар шығаруға негізделеді
D) Ресурстар мен ндіріс факторлары мемлекетті олында болып,
мемлекеттік меншікті $стемділігі ж$ргізіледі
E) Мемлекет пен нары механизмдеріні араласуы ар ылы инновациялы
технологияны ж$зеге асыруға бағытталған
6. Барлы экономикалы ж$йелерді алыптастыруды негізгі мəселесі:
A) Инвестиция &ю
B) арым- атынас
C) Тауарлы шаруашылы ты к$шейту
D) Натуралды шаруашылы ты к$шейту
E) -ндірісті &лғайту
7. Меншік субъектісі:
A) Бағалы ағаздар
B) Бас ару органдары
C) Жер
D) Табиғи ресурстар
E) Мемлекет
F) Адам
8. Тауарлы шаруашылы а тəн белгілер:
A) Тауар ндірушілерді экономикалы тəуелділігі
B) азіргі бау-ба ша егушілерді шаруашылығы
C) Жалдамалы ж&мысшыларды тауар ндіруі
D) Нары та сату $шін &йымдастырылған ндіріс
E) оғамды ажеттіліктерді анағаттандыру $шін ндірісті &йымдастыру
9. -ндіріс факторлары:
A) капитал
B) ж&мыссызды
C) игіліктер
D) ресурс
E) ндіргіш к$штер
F) е бек німділігі
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10. С&раныс:
A) Барлы шарттар згеріссіз болған уа ыттағы тауар бағасыны суі
B) -німні на ты бағасыны тепе-те дігі
C) Сату мен сатып алу арасындағы тепе-те дікті алыптастыратын бағалар
D) &нды т&рғыдан тауарларды сапасын &райды
E) Сатып алушыларды белгілі уа ыт аралығында бағасы аны талған
тауарларды сатып алу абілеттілігі
F) Белгілі уа ыт аралығында бағасы аны талған тауарларды нары а
сатуға &сыну
11. .сыныс икемділігі:
A) Баға де гейіні 1 пайызға т мендеуіне атысты &сыныс м лшеріні
згеруі
B) Бағаны 1 пайызға згеруіні с&раныс а əсері
C) Табысты салыстырмалы суі кезіндегі с&раныс м лшеріні згеруі
D) Табысты (пайызды ) суі кезіндегі с&раныс м лшеріні згеруі
E) Бағаны 1 пайызға т мендеуіні с&раныс а əсері
12. Айнымалы факторды
ндірілген жалпы німні
A) МP
B) Орташа нім
C) Тotal product
D) Жалпы нім
E) Аverage product
F) Marginal product
G) ТР

осымша бір бірлігін пайдалана отырып
сімі:

13. Меншік иесіні табысыны т$рі:
A) .тым
B) Пайыз
C) Дивидент
D) ор
E) Т&тыну
F) Рента
14. Несие:
A) Фирманы негізгі жəне айнымалы капиталыны
B) Мемлекеттік капитал
C) Кəсіпорындарды бос аржысы
D) Т&тынушыларды табысы
E) айтарылып берілетін капитал
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15. -ндіріс к леміні згеруіне байланысты згеріп отыратын айнымалы
( згермелі) шығын:
A) Бастап ы кезде ндіріс к леміні &лғаюымен атар ар ынды &лғайып
отырады
B) Шикізат а, отынға, уат к зіне, к лік ызметіне, е бек ресурстарына
ж&мсалады
C) -нім шығарылмаған уа ытта н лге те болады
D) -нім ндіру процесі басталмастан б&рын пайда болады
E) Фирма еш нəрсе ндірмеген жағдайда да т ленеді
F) исығы нім саны абциссасына перпендикуляр болады
G) исығы нім саны абциссасына пареллель болады
16. Сырт ы шығын:
A) Ішкі жабды таушылар ар ылы ндіріс факторларына ж&мсалған
а шалай аражаттары
B) Арендалы т лемге жəне тағы бас аларға ж&мсалған а ша аражаттары
C) Кəсіпорынны зіне тиесілі ресурстарын (меншігін ) тиімді пайдалану
тəсілі ар ылы фирманы болжамданған а шалай аражаты
D) Та дау мəселесі пайда болған жағдайда пайдаланылады
E) На ты а ша козғалысын бейнелейді
F) Кəсіпкерге кəсіпкерлік абілеті $шін табыс əкеледі
G) Бір алыпты де гейде т&рады
17. Б&л оғамны дамуы мен мір с$руі $шін ажетті материалды жəне
рухани игіліктерді &ру процесі:
A) &рылым
B) ж&мыс к$ші
C) ндірістік атынас
D) табиғи фактор
E) ндіріс
F) игіліктер &ру процесі
G) ж&мыс машинасы
18. Номиналды е бек а ыны мерзімді т$ріні т лену ерекшеліктері
байланысты:
A) Белгіленген мерзімге
B) Біліміне
C) Нəтижеге
D) Сағат а
E) Ж&мыс уа ытына
F) -ндіріс к леміне
G) -зара келісімге
H) Ж&мыс сапасына
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19. На ты ЖІ- лшенеді:
A) Ж.- дефляторымен
B) азіргі бағалармен
C) Базистік жылдағы бағалармен
D) Т&тыну бағасыны индексі бойынша
E) Мультипликатор бойынша
20. Жиынты &сыным исығыны о ға жылжуы білдіреді:
A) -ндіріс к леміні т мендеуін
B) Бағаларды суін
C) .лтты ндіріс к леміні суін
D) -ндіріс к леміні &лғайғанын
E) Револьвацияны
F) Стагфляцияны
G) Девольвацияны
21. Циклды классификациялауды белгілі ай ындамалары:
A) Жеке шаруашылы циклдары жəне 1 жылдан бастап 12 жылға дейін
B) Н.Кондратьевті циклдары немесе &за тығы 30-60 жылға созылған
&зын тол ынды циклдар
C) С.Кузнецті циклдары жəне &за тығы 40 жылмен шектеледі
D) С.Кузнецті циклдары жəне &за тығы 20 жылмен шектеледі
E) Жеке шаруашылы циклдары жəне 5 жылдан бастап 10 жылға дейін
F) Н.Кондратьевті циклдары немесе &за тығы 30-40 жылға созылған
ыс а тол ынды циклдар
G) К$рделі шаруашылы циклдары жəне 1 жылдан бастап 12 жылға дейін
22. Ж&мыс к$шін жалдау кезіндегі олданылатын тəсілдер:
A) Жала ы м лшері
B) Ж&мысшыны ж&мсайтын е бегіні сапасы, саны жəне біліктілігі
C) ызметкерді ой рісі
D) Е бек нарығын мемлекеттік реттеу
E) Жарнамалы хабарлау мен жаппай а паратты &ралдар к мегімен
кадрларды тарту
F) Жоғары жəне орта о у орындарынан мамандарды тарту
23. Валюта курсыны динамикасына əсер ететін факторлар:
A) А шаны на ты сатып алу абілеттілігі жəне елдегі инфляция де гейі
B) .лтты табысты к лемі мен ндіріс шығындарыны де гейі
C) аржыны сауы тыру
D) Инфляцияға арсы саясат
E) Тауар мен ызмет к рсету импорты
F) Халы шаруашылығы экономикасын т&ра тандыру
G) Шетел валютасын сату сатып алу операциясы
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24. Валюта олдану саласы мен тəртібіне арай б лінеді:
A) .сыным нарығыны згеруі нəтижесінде
B) Бас а шетел валютасына айырбасталмайды
C) Еркін конверсияланатын (толы айтарымды)
D) Еркін конверсияланбайтын (толы айтарымсыз)
E) Баға индексі к мегімен лшенеді
F) Шетел валютасын сату сатып алу операциясы
25. Экономикалы суді ар ыны мен сипатын келесі факторлар
аны тайды:
A) е бек ресурстары
B) табиғат ресурстары, жиынты с&раныс
C) бағаны &нсыздануы
D) німні сапасыны т мендеуі
E) нім проблемасыны шешілмеуі
F) шығындарды артуы
Экономикалы теория негіздері
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ

27

