рметті студент!
2017 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.
4. Есептеу ж&мыстары
пайдалануға болады.

$шін

с&ра

кітапшасыны

бос

тиісті

орындарын

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. Егер келесілер берілсе, аннуитетті ағымдағы &ны болаша
аны тауға м$мкіндік береді:
A) Болаша тағы на ты сомасы
B) Пайызды м лшерлеме
C) Салы тарды сомасы
D) Кезе
E) Те шамалас кірістер
F) Инфляция индексі

&нды

2. Бағалау процесінде аны талатын &н т$рлері:
A) Сатып алу &ны
B) Орташа
C) Инвестициялы
D) Айма ты
E) Нары ты
F) 2сімін молайту &ны
3. Баға &нны а шалай к рінісі:
A) 2ндіріс факторы болып табылады
B) Шығындарды жиыны
C) Табыс к зі болып табылады
D) Баға белгілеу факторы болып табылады
E) С&раныс пен те естіріледі
4. Са тандыру &ны негізделелі:
A) Жойылу аупі бар жылжымайтын м$лік элементтер ағидасына
B) Бəсеке ағидасына
C) Шекті пайдалылы ағидасына
D) С&раныс пен &сыныс ағидасына
E) Тосу ағидасында
F) Салым ағидасына
5. А ша ағыны $лгісіні
рсеткіштері:
A) Шығындар
B) Амортизациялы аударым
C) Инфляция ар ыны
D) 2ндіріс к лемі
E) Пайдаға салынатын салы
F) К$рделі аржы ж&мсалымы

4
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6. Инвестицияларды бағалау белгілерді та дау кезінде талдаушы
факторлар:
A) Инвесторды ма саттары мен себептері
B) Инвестицияларды телу мерзімі
C) Таза пайда
D) Бизнес-жаспарды бар болуы
E) Инвестицияларды табыстылы индексі
F) Таза дисконтталған табыс
7. Меншікті капиталға келетін а ша т$сімдер м лшерлемесі:
A) Инвестицияланған а ша аражаттарына келетін а шалай табыс əдісі
B) Капиталды орташа лшенген &н моделі
C) Эллвуд техникасы
D) А ша аражаттарына келетін а шалай табыс əдісі
E) Шоғырланымды &рылу əдісі
F) Дисконтталған а ша ағымы əдісі
8. Жина тау м лшері тəуелді:
A) Пайызды м лшерлемеге
B) Бастап ы салымдарға
C) Ағымдағы &нына
D) Есеп- исап т$рлеріне
E) Дисконттау м лшерлемесіне
F) Пайыздарды есептеу кезе іне
9. Жер $шін алды əдісін олдану $шін белгілі болуы тиіс:
A) Таза операциялы табыс
B) Пайызды м лшерлеме
C) Ғимараттар мен &рылыстарды пайдалану мерзімі
D) Капиталдандыру коэффиценті
E) Ғимараттар мен &рылыстарды &ны
10. А ша аражаттарды инвестициялы ызметіне кіреді:
A) Субсидиялар
B) Берiлген арыздар
C) арыздарды теу
D) 8за мерзiмдi активтердi сатып алу
E) К$рделі салымдар

5
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11. Бухгалтерлік баланста к рсетіледі:
A) Операциялы ызметтен т$скен а ша аражаттар
B) Субсидиялар
C) Капитал
D) Міндеттемелер
E) Активтер
12. Ипотекалы несие бойынша пайызды м лшерлемелер келесілерге
тəуелді:
A) М$лікті жай-к$йіне $стеме
B) Капиталдандыру м лшерлемесіне
C) Пайдаға $стеме
D) Банкті міндеттемелері бойынша базалы м лшерлемесіне
E) Тəуекелдерге $стеме
13. 8за мерзімді міндеттемелер:
A) 2теуге меншікті облигациялар
B) Бір жылдан аз мерзімге алынған міндеттемелер
C) Дебиторлы берешек
D) Бір жылдан жоғары мерзімге алынған міндеттемелер
E) Алуға векселдер
F) 2зге дебиторларды борыштары
G) Берілген аванстар
14. Эллвуд техникасыны негізгі тартымдылығы:
A) Кез келген берілген ипотекалы борыш коэффициентін пайдаланып,
капиталдандыру коэффициентін талдаушыға тез есептеуге м$мкіндік
береді
B) Коэффициенттер несиені негізгі ағымды сомасына ауыстырылады
C) Коэффициенттер немесе пайызды $лестерді орнына долларлы
сомалар пайдалынады
D) Инвестициялау мерзімі туралы жəне бағаларды згерістері туралы
мəлеметтер береді
E) ыс артылған ипотекалы -инвестициялы формуланы &сынды
15. С – фактор пайда болады:
A) Екі бағанада керекті м лшерлемені табу
B) Несие бойынша пайызды м лшерлемесінен
C) Пайызды м лшерлемелерді ау ымы
D) «А» кестесімен бағаналар иылысы
E) «Б» т$рлі кесте
F) Пайызды суі
G) Болжамды кезе нін меншікті капиталға айтарым м лшерлемесі бар
атар
6
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16. Машиналар мен жабды тар бағалау $шін шығынды тəсілді
əдістері:
A) Салалы ерекшелеу
B) Сапалы зерттеу
C) Мəміле
D) Біртекті объектіні бағасын есептеу
E) Санды зерттеу
F) Активтерді жина тау
17. Шығынды тəсілді олдану олайлы болып табылатын жағдайлар:
A) : сас обьекттерін сату $шін
B) Жа а немесе жа ында салынған объектілерді бағалау кезінде
C) Жер телімін жа сы жəне е тиімді пайдалануға талдау жасаудын
ажеттілігі болған кезінде
D) ;рбір аналогты сату бағасын аны тау $шін
E) Табысты &нын есептеу $шін
F) Капиталдандыру м лшерлемесін есептеу $шін
G) Капиталға табыс есептелген кезде
18. Жылжымайтын м$лікті салыстырмалы тəсілмен бағалауды негізгі
кезе дері:
A) Жылжымайтын м$лік нарығынын жай-к$йін жəне $рдістері
зерделенеді
B) Ғимараттарды алпына келтіру &ны есептеледі
C) Бағаланатын объектіні зіндік &нын есептеу
D) Салы тарды сомасын есептеу
E) Тозу сомасыны есептеу
F) 8 сас объектілер т$зетілген бағалары келісіледі
G) 8 сас объектілер туралы а параттар жиналады жəне тексеріледі
19. Нары ты саралау келесі белгілер бойынша ж$ргізіледі:
A) Орналас ан жері
B) Сапа, табысталатын & ы
C) Аны талған тозу т$рлерін есептеу
D) орытынды &нды есептеу
E) 8стау шығындары
F) Физикалы сипаттамалар
G) Орын толтыру &нын бағалау нəтижелері

7
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20. Жалгерлік шартты-табыс əкелетін жылжымайтын м$лік туралы
а парат к зі:
A) Жа тармен келісілген жалгерлік а ыны м лшері мен шарттары
ескеріледі
B) Жазбаша нысанды шарт жасау
C) Ауызша т$рде келісіледі
D) Жылжымайтын м$лікті жарғы капиталға салым ретінде т лей
алмайды
E) Міндетті т$рде жалға берілетін мерзімдер белгілену керек
21. Табыстарды капитализациялау əдісінін ерекшелігі:
A) Шығындарды жалпы сомасы есептелінбейді
B) Капитализациялау коэффиценті жылжымайтын м$лікке есептелінеді
C) Таза пайда есептелінбейді
D) Бір уа ытты мерзім ішінде таза операционды табыс ағымды &нға
ауыстырылады
E) Реверсия бағасы есептелінбейді
F) Т&ра тышығындар есепке алынбайды
G) Ауыспалы шығындар есепке алынбайды
22. Ая талмаған &рылсытағы ғимараттар мен &рылыстарды нары ты
&нын аны тау кез дері:
A) 2зіндік &нын есептеу
B) Физикалы тозуды сомасын есептеу
C) Объектіні тексеру жəне сипаттау
D) Салы базасын аны тау
E) Функционалды тозуды сомасын есептеу
F) ажетті а паратты жинау
G) Жина талған амортизация сомасын есептеу
23. Дисконттау əдісімен есептелген жер тəліміні нары ты &ны:
A) Капитализация коэффициенті негізінде есептелетін &н
B) Иелену кезе ішінде табыстар ағындарын ағымдығы &нына
айналдыру
C) Ренталы табыс негізінде есептелетін &н
D) Есепті ренталы табыс
E) Жер телімдерді &н сімінен т$скен табыс
F) Бағалау к$ніне аны талған болжамды ренталы табыстар немесе
бас а пайдаларды сомасы
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24. Таза активтерді &ны тəуелді:
A) Рентабельділік
B) Бас ару ж$йесі
C) Айналымды активтер
D) Айналымнан тыс активтер
E) Басшыларді саясаты
F) 2тімділік
G) 8за мерзімді пассивтер
25. Нары ты &ннын теріс м лшерлемесіні факторлары:
A) Экологиялы жайсызды
B) 8сыныстын жо тығы
C) А параттын жетіспеушілігі
D) Ж$зеге асыру бағасы
E) &латуға кеткен шығындар
Бағалауды теориялы негіздері
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Экономика жəне жылжымайтын м+лікті бас ару

1. Негізгі орларға жататындар:
A) Ғимараттар
B) А ша ағымдары
C) К п жылды к шеттер
D) Жер телімі
E) Жылжымайтын м$лік субъектілері
F) Меншікке деген & ы
G) Бағалы ағаздар
2. «Жылжымайтын м$ліктін экономика жəне баскару» курсты негізгі
əдістері:
A) Сараптау əдісі
B) Жерді ен тиімді талдау əдісі
C) Есептік- конструктивті жəне есептік талдау əдістері
D) Жылжымайтын м$лікті баскаруын талдау əдісі
E) Жылжымайтын нарыктарды зертеу жəне талдау
3. Жылжымайтын м$лікті бас аруда келесі де гейлер белгіленуі
м$мкін…
A) Жылжымайтын м$лік портфелін бас ару
B) Жылжымайтын м$лікті мемлекеттік объектілерін бас ару
C) Бірінші реттік жылжымайтын м$лік нарығын бас ару
D) Жылжымайтын м$лік объектілері кешенін бас ару
E) Жеке т&рмысты орын бас ару
F) Жылжымайтын м$лік объектісін бас ару
G) 2 ірлік нары ты бас ару
4. 8йымды атынастарда жылжымайтын м$лік нарығын мемлекеттік
реттеу ж$зеге асырылады:
A) ынталандыру əдісімен
B) психологиялы əдісімен
C) жанама əрекетімен
D) к$ш іркетімен
E) идеологиялы əдісімен
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5. Бағалауды негізгі тəсілдері:
A) шығынды
B) негізгі, осымша, алмастырушы
C) аржылы т&ра тылы
D) бухгалтерлік, балансты , нормативтік
E) аржылы , есептік
6. Объектіні техникалы пайдалануда бас арушыны міндеттері:
A) Т лемдерді уа ытылы амтамасыз етілуін &йымдастыру
B) Пайдалану шығындарын азайту ма сатында баламалы шешімдерді
іздеу
C) Клиенттер мен ж&мыскерлерді о ытылуы мен н&с аулығы
D) Ғимаратты сырт ы к рінісін жəне бас а да объект ж$йелерін жоғары
дəрежеде &стап т&ру
E) Жоғары басшыларға жылжымайтын м$лікті нары тағы жағдайы мен
маркетингтік нəтижелер мен а параттандыру
F) Жарнама бағдарламасын жасау $шін орындайтын міндеттерді
ж&мыскерлер арасында $лестіріп беру
G) Объектіге техникалы жағдай мен ызмет к рсету ж&мысшыларын
бас ару мен $йлестіру
7. Жылжымайтын м$лік объектісіне техникалы ызмет к рсету жəне
ж ндеу ж&мыстарын ж$ргізу:
A) 2ткізу тəртібін амтамасыз ету, адағалау &рылғысын орналастыру,
оларды к рсеткіштерін ба ылау
B) Объектіге згерістер енгізу
C) Жобалау жəне ж ндеу ж&мыстарына техникалы тапсырма &растыру
D) Объектіге техникалы сараптама жасау. Техникалы ахуалын арап
бағалау
E) Ретке келтіру, клинингтік жəне бас а да мамандандырылған
&йымдарды атыстыру
F) Санитарлы жағдайын бағалау
G) Электр, жылу энергиясы, су, газ &рылғыларын орналастыруды
&йымдастыру. Тапсыру к лемі мен мерзімін аны тау
8. Т&рғынжай оры – б&л меншік нысанына арамастан, мемлекет
аумағында орналас ан барлы т&рғын жайлар жиынтығы:
A) Т&ғын жəне арнайы $йлер
B) ғимараттар т&рғызылмаған жер телімдері
C) Мекендеуге жарамды бас а да ғимараттардағы т&рғынжайлар
D) оймалы жəне ке се ғимараттары
E) Жер асты к лігі
F) Ая талмаған &рылыс объектілері
G) Бизнес-орталы
11
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9. Жылжымайтын м$лікті бас ару ма саттары бойынша келесі
талаптарға жауап беру керек:
A) əмбебап
B) жариялы
C) жауапкершілік
D) орындалуы
E) шынайылы
F) на тылы
G) лшемділік ( &нды жəне &нды емес лшемділіктер)
10. Ж ндеуге тініштерді ма ыздылы дəрежесі бойынша
категориялары:
A) т$скен
B) орындалғандар
C) ш&ғыл жеделдетілген
D) ағымдағы
E) жеделдетілген
11. Пайыз ставкасы (м лшерлемесі):
A) комиссионды ызмет к рсетуден т$скен а ша аражаты
B) табысты салымды су ар ыны
C) несие бергені $шін $стінен т$скен табыс
D) а ша капиталын иелену бойынша арыз алушыны несие берушіге
т леген а ша сомасы
E) жалға берілген м$лік $стінен т$скен табыс
F) ағымды сомаларды келешек &нына ж&мсауға арналған негізгі а ша
сомасыны табыс ставкасы
12. Техникалы пайдалану бойынша ж&мыстарды жоспарлауда келесі
&жаттар ажет
A) Берілген айма ты жайластыру бойынша н&с ау
B) Жабды объектісіндегі пайдалану бойынша н&с ау
C) Ғимаратты мірлік циклін бекітетін &жат
D) &рылыс ағидалары мен ережелері, ауіпсізідік техникасыны
ережесі
E) ауіпсіздік техникасыны ережесі
F) Физикалы тозуды н&с ауы жəне есебі
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13. Жылжымайтын м$лік объектісіні техникалы &жатында к рсетілуі
керек:
A) Ғимаратты &рылыс классы (Econom, Standart, De Luxe)
B) Тəуелсіз бағалаушыны негізінде бекітілген жылжымайтын м$лікті
&ны
C) Объектіні кадастр н мірі
D) Балансты &ны
E) За ды мекенжайы
14. Жекешелендіру $рдісінде келесі субъектілерді
т&рғын $йлер оры &рылған:
A) Мемлекеттік органдар
B) Бағалау компаниялары
C) аржылы мекемелер
D) Коммерциялы банктер
E) Нотариустар
F) Салы органдары

атысуымен жеке

15. За ды т&лғалар жеке меншігіндегі жеке т&рғын $й орыны
субъектілері мен иеленушілері:
A) Физикалы т&лғалар
B) Мемлекеттік мекемелер
C) Шаруашылы серіктестіктер
D) 2ндірістік кооперативтер
E) Акционерлік оғамдар
16. Мекеме (пəтерлер) иеленушілер кооператив м$шелер жиналысыны
жалпы компетенциясына жатады:
A) Объектіні жою
B) Кондоминиум аумағында &рылысты &ру шешімін абылдау
C) Т&рғындарды шығару
D) Бекітілген міндетті т лемдер мен жарналарын кооператив
м$шелерімен уа ытында енгізуін ба ылау
E) Кооператив атынан келісім жасау
F) Жалпы жиналысты жəне жазбаша с&рауды ж$ргізуін ша ыру жəне
&йымдастыру
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17. ПИК &ғымына атысты ерекшеліктер:
A) Жа а ғимараттарды &рылысы
B) Пəтерлер иелеріні кооперативі
C) К ппəтерлі $йді т&рғындарымен алыптас ан коммерциялы емес
&йым
D) 8за мерзімге т&рғын $йді арызға алу
E) Кондоминиум атысушыларыны кілдік жиналысы
F) Кондаминум объектіні жалпы м$лігін еншілес бас ару $шінпəтерлер
иелерімен &рылатын &йым
18. Риэлторды ызметіні делдалды болып есептелуі:
A) За мен бекітілген жағдайларда
B) Жылжымайтын м$лік риэлторды з жекеменшігінде болған жағдайда
C) Жылжымайтын м$лік болаша та сатылу ма сатымен сатып алынған
болған жағдайда
D) Т&рғын жəне т&рғын емес $йлерді сатып алу кезінде
E) Биржалы нары тағы əрекеттер
F) Жылжымайтын м$лікті кірісті обьектілерін сату кезінде
G) Материалды емес акивтер мен интеллектуалды меншіктері бар
операциялар
19. Экономиканы жа сартудағы бəсекеге абілетсіз жəне əлсіз нары
атысушыларын, банкротты ты тиімсіздігі жағдайында жылжымайтын
м$лікті андай ызметі к рініс табады:
A) Делдалды ызмет
B) Ынталандырушы ызмет
C) А апаратты ызмет
D) 2тімділігін жа сарту ызметі
E) Реттеуіш ызмет
F) Коммерциялы ызмет
G) Жа сарту ызметі
20. speculative-девелопмент т$сінігі олданылатын жағдайлар:
A) Девелопер жобаны сəтсіздігімен байланысты болатын тəуекелдерді
зіне алады
B) Девелопер орындаған ж&мысы $шін аржылы тəуекелге бармайды
C) Девелопер клиентті атынан əрекет етеді
D) Девелопер & ы ты жəне &йымдастырушылы мəселелерді шешуге
атыспайды
E) Девелоперді риэлтор ретіндегі ызмет к рсетуі
F) Девелопер жобаны бастамашысы ретінде əрекет етеді
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21. Редевелопмент дегеніміз:
A) Учаскеде салынған &рылыстарды жою
B) Сервитут жарамдылығын б&зу
C) Жылжымайтын м$лік &жаттарын жою
D) Жер учаскелерін айырбастау бойынша ызмет к рсету
E) Учаскені салынған &рылыстардан тазарту
22. Мемлекеттік тіркеу міндеттері - б&л:
A) & ы ты кадастрдан алынған мəліметтерді &сыну
B) жылжымайтын м$лік объектілеріне деген & ы ты орғау
C) мемлекеттік меншікте т&рған жылжымайтын м$лікті бас ару
D) ғимараттар, &рылымдар мен оларды б лектерін мемлекеттік
техникалы бай ау
E) & ы ты кадастрды жасау
23. & ы ты кадастр:
A) Жылжымайтын м$лік & ы тарын дəлелдейтін &жаттар
B) Жылжымайтын м$лікке тіркелген & ы тарды біры ғай мемлекеттік
тіркеу
C) Су ке істігіне, ішкі су ке істігіне жəне зен т$зу ке істігіне тіркелген
& ы тар туралы біры ғай мемлекеттік тіркеу &жаттары
D) Тіркеу органыны т лемін дəлелдейтін &жаттар
E) Жылжымайтын м$лік объектісіні мемлекеттік реестрынан олхат
F) Жылжымайтын м$лікті & ы ты тіркеу туралы тініш
24. Ғимаратты бағалап оны оймаға згерту $шін ай салыстырмалы
бірлік е тиімді, е минималды, шығынды згертуге жатады:
A) ғимарат ауданыны квадрат метріні бағасы, тг/м2
B) ғимаратты оймаға згеретін аумағыны &нын нары ты əдіспен
аны тау
C) жерді ғимаратты тиімді к леміні квадрат метріні бағасы, тг/м2
D) оймаға згерту $шін олданылатын аума ты к лемін бағалау, тг/м3
E) б лмелер саны, шт
F) жерді есептегенді ғимарат ауданыны квадрат метріні бағасы, тг/м2
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25. Кепілхат мазм&нына жатпайтындар:
A) «Кепіл хат» с зі
B) Т&рғылы ты жері к рсетілген кепіл берушіні аты
C) Кепіл берушіні жала ы к лемі
D) Несиелік келісім шартты атауы
E) Алғаш ы кепіл берушіні аты
F) Міндеттеме сомасыны т лем мерзіміні к рсетілімі
Экономика жəне жылжымайтын м+лікті бас ару
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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аза стан Республикасыны

1. Жылжымайтын м$лік
байланысты ағидалар:
A) Пайдалылы
B) Тосу
C) Те герімділік
D) алды німділік
E) Салым

лтты бағалау стандарттары

нысандарына

ойылатын

талаптармен

2. «Рента» дегеніміз:
A) Операционды шығындар
B) осымша шығынсыз арендаға капиталдан, жерді, м$лікті олданудан
алынған жиі алатын табыс
C) Сатудан т$скен пайды
D) Операциялы табыс
E) Міндеттемелер алынған активетер
F) 2ндірістік ызметті ж$зеге асырмай уа ытында алынатын табыстар
G) олданылмайтын меншік, м$лік, жылжымайтын м$лік $шін т ленетін
арендалы т лем
3. Жылжымайтын м$лік объектілеріне жатпайтындар:
A) болаша німге м$ліктік & ы тар
B) жермен тығыз байланыстағы ғимараттар мен &рылғылар
C) жер телімдері
D) к лік &ралдары
E) бағалы ағаздар
4. Арнаулы &н:
A) Активтер мен міндеттемелерді табыстау &ны
B) Нары ты бағадағы шығындарды соммасы
C) Тек арнайы сатып алушыға &ндылығы бар
D) Активтерді белгілі асиеттерін к рсетеді
E) Нары ты &ннан асатын &н
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5. Айырбаста к рініс алатын &н т$рлері:
A) толы алпына келтіру &ны
B) инвестициялы &н
C) мемлекеттік м$лік &ны
D) са тандыру &ны
E) кепілдік &н
F) арнайы &н
G) жер учаскелерін алып ою &ны
6. Жою &ны:
A) бірт&тас затты бағасы
B) активтерді нары та сатудан алынған т$сім мен оны жою шығыныны
айырмасы
C) бірт&тас алыптас ан кəсіпорынны бағасы
D) жылжымайтын м$лікті жеке элементтеріні жиынты бағасы
E) бағаланатын нысанға е жа ын аналогты &ны
F) адекватты маркетинг ж$ргізу $шін тым ыс а мерзімде меншікті
сатудан на ты т$рде т$сетін а шалай сома
G) меншікті са тандыру келісімшартыны немесе полисіні
ережелерімен ай ындалған бағасы
7. Тарату &рылғыларына жатады:
A) Б гет
B) Туннельдер
C) Эстакада
D) Жылу желілері
E) Техникалы к лік
8. "Жылжымайтын м$лікті
&нын бағалау" стандартыны əрекеті
жылжымайтын м$ліктін мынадай т$рлерін бағалауға таралады :
A) Машиналар
B) К лік &ралдары
C) &рал-жабды тар
D) Тарату &рылғылары
E) К п жылды к шеттер
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9. &рылысы ая талмаған нысандарға жатады:
A) &рылысы ая талмаған к$йде т&рғанды тан м$лдем пайданылмайтын
&рылыстар, имараттар, немесе беру, жеткізу &рылғылары
B) &рылыс ж&мыстары ая талған нысан
C) &рылыс ж&мыстары то татылған, &рылысы ж$ріп жат ан жеке
аны талған жылжымайтын м$лік
D) Ғимарат орналас ан жерлерді жа сартылуы
E) Объектіні &рылысыны д&рыс рəсімделген то татылуы
F) Б гет, туннельдер, эстакадалар, к пір жəне т.с.с
G) Жылжымайтын м$лік
10. Мамандандырылған м$лік уағдалы:
A) 2зіндік &нымен
B) Салы базасыны м лшерімен
C) Иелеріні санымен
D) ызмет мерзімімен
E) М лшерімен
11. Жылжымалы м$лікті бағалау кезіндегі салыстырмалы тəсіл əдістері:
A) 2зіндік &нды ірілендірілген есептеу əдісі
B) Корреляциялы $лгілер əдісі
C) Тікелей капиталдандыру əдісі
D) Орын басу əдісі
E) Статистикалы $лгілеу əдісі
12. Сатуды салыстырмалы талдау əдіс:
A) Бағалау нысанын сатудан т$сетін табысты аны тау
B) Сəйкес ж ндеулерді ж$ргізгеннен кейін, бағаланып отырған
объектісімен сəйкестендірілген жуырда сатылған жылжымалы м$лік
объектілеріні сатылуларын салыстыра отырып &нын аны тау
C) 8 сас нысандарды иелену санына талдау негізінде
D) Жылжымалы м$лік объектісіні &нын оны орналасу жерін есепке
ала отырып, нары тағы &сыныс пен с&раныс а параттарын сараптау
ар ылы аны тау
E) Тозуды аны тау
F) Бағалау нысанын &стауға ж&мсалатын шығын
G) Капиталдар нарығыны &нына негізделген
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13. орғау &жаттарына мыналар жатады:
A) Сертификаттар
B) Алдын-ала патенттері
C) Инновациялы патенттер
D) Диплом
E) аржылы есептілік
F) Бухгалтерлік есеп
G) Лицензиялар
14. Адами капиталды объектілеріне мыналар жатады:
A) Клиенттермен арым- атынас
B) Халы ты денсаулығы
C) Білім жəне білім беру
D) 8йымны имиджі
E) Авторлы & ы объектілері
F) Кəсіби дағдылары
15. аржылы м$дделер материалды емес активтер:
A) ндірістік $лгілерге тиесілі патенттерден шығатын & ы тар
B) сатып алуға опционы бар, сатып алуға немесе жалға беру шартына
опцион беретін келісім-шарт шегіндегі ажырамайтын & ы тар
C) пайдалы модельдерге тиесілі патенттерден шығатын & ы тар
D) бизнеске немесе м$лікке меншік & ығынан ажырамайтын & ы тар
E) нертабыстарға тиесілі патенттерден шығатын & ы тар
F) сімдіктер мен жануарларды жа а сорттарына тиесілі патенттерден
шығатын & ы тар
16. «Бағалау объектісіні жалпы а параты жəне сипаттамасы» б лімі
амтиды:
A) Бағалау объектісін тексеру актісі
B) Бағалау нəтижелеріндегі келісу тəсілін дəлелдеу
C) Бағалау əдістемесін
D) Объект &ныны ортынды шамасы
E) Бағалау объектісін тағайындау жəне ағымдағы пайдалану
F) Объектіні жай к$йі мен сипаттамасы
G) Бағалау объектісіні тексеру к$ні
17. Бағалау туралы есепті осымшаларына кіреді:
A) Бағалау кезінде пайдаланатын бағалау стандарттары
B) Бағалау объектісін арау актісі
C) Бағалаушыы білімі туралы дипломыны к шірмесі
D) Бағалау ж$ргізу шартыны к шірмесі
E) Палатадағы м$шелігі туралы куəлігі
F) Бағалау компаниясыны жарғысы
20
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18. Бағалау туралы есеп:
A) Бағалаушыны олданатын мəліметтері,
талдаулары, орытындыларымен &нны со ғы шамасын аны тайтын
жазбаша &жат
B) М$лікті &ны аны тауда орындалған есеп
C) Бағалау ж&мыстарыны нəтижелері бойынша тапсырыс берушіге
жазбаша т$рде келісімні берілуі
D) Активтерді &нын аны тауда орындалған есеп
E) Бағалау нысаны бойынша негізгі мəліметтерді амтитын бағалау актісі
F) Бағалау процесінде орындалған есеп айыру
19. Бағалау ж$ргізу шартында амтылуға тиіс:
A) Бағалау т$рі
B) Бағалау нысаныны зіндік &ны
C) Бағалау объектісіні т$рі
D) Бағалаушыны білімі туралы мəліметтер
E) Бағалау ж&ргізу $шін олданылатын табысты тəсілді əдістері
F) Бағалау ж&ргізу $шін олданылатын салыстырмалы тəсілді əдістері
G) Тапсырыс беруші мен бағалаушыны деректемелері
20. Табысты тікелей капитализациялау əдісі келесі
процедураларын ж$ргізуді к здейді:
A) На ты кірісті есептеу
B) Жер рентасын есептеу
C) А ша ағыныны ағымдағы &нын аны тау
D) А ша ағындарына болжау жасау
E) Бағаланатын нысаннын жалпы табысы бағаланады
F) Жалпы капитализациялау коэффициенті есептелінеді

бағалау

21. Потенциалды жалпы табыс:
A) Жылжымайтын м$лікті максималды т$рде əкелуі м$мкін табыс
B) Жылжымайтын объектіні барлы бірліктерін жалға беруден алынуы
м$мкін жал т лемініні а шалай т$сімі
C) Жа а кəсіпорын &рылыс &нын аны тау
D) А ша аражаттарыны м$мкін болатын т$сімдері
E) Объект &нын аны тауда олданылатын &н т$рлері
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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) белгілі бір мерзімі ішінде кіріс əкелуге абілетті бағаланатын
объектіні &нын белгілеу $шін олданылады
B) дисконттау сия ты рəсімді пайдалануына егжей-тегжейлі талдау
ж$ргізуді талап етеді
C) тəсіл к$ту ағидатына негізделген
D) тəсіл алмастыру ағидатына негізделген
E) тəсіл на ты бір рыноктағы объектіні барынша на ты нары ты
&нын алуға м$мкіндік береді
F) & сас объектілерді жуы арада сатылған бағалармен салыстыру
ар ылы бағалау
23. Мемлекет м& тажына алуға байланысты жер учаскесін немесе зге
де жылжымайтын м$лікті бағалауда табысты
тəсілін
олдану
жағдайлары:
A) белгілі бір мерзім ішінде кіріс əкелуге абілетті бағаланатын
объектіні &нын белгілеу $шін олданылады
B) б&л тəсіл алмастыру ағидатына негізделген
C) б&л тəсіл на ты бір рыноктағы объектіні барынша на ты нары ты
&нын алуға м$мкіндік береді
D) & сас объектілерді жуы арада сатылған бағалармен салыстыру
ар ылы бағаланады
E) б&л тəсіл тек жер жа сартуларыны &нын белгілеу $шін
олданылады
F) жерді бағалау $шін дербес ма ызы жо
24. Жер телімін алумен байланысты шығын:
A) Жеке меншіктілік & ығы б&зылған т&лғамен ндірілген шығын, оны
м$лігіні б$лінуі немесе жоғалуы, т$гел алынбаған шығындар
B) Операциялы шығындар
C) Жер учаскесіні иесі жоғалт ан табыс к лемі
D) Кəсіпорынны банкрот етіп жария етілуі
E) Табиғи апат əсерінен м$лік жоғалту
F) Материалды жəне а шалай ресурстарды азаюы нəтижесінде
шығынны кірістен $стем т$суі
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25. Бизнесті бағалаудағы табысты тəсілді арты шылығы:
A) ызметі жа а технологияларға негізделген кəсіпорын немесе
кəсіпорынны &ны нары ты тиісті сегментіндегі &сыныс а тəуелді
B) на ты т$рдегі активтерге негізделеді
C) есептеу аржылы жəне есеп &жаттарына с$йенеді, яғни бағалау
нəтижесі е тəуір т$рде негізделген
D) бағалаушы & сас кəсіпорынды сату-сатып алуды на ты бағасына
с$йенеді
E) б&л тəсілде инвестициялы табыс есепке алынады
F) ерекше & ығы жəне жоғары əрі т&ра ты табыс алу м$мкіндігі бар
кəсіпорын, осыған байланысты оны &ны жоғары болады
аза стан Республикасыны лтты бағалау стандарттары
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Экономикалы теория негіздері

1. Экономикалы теорияны зерттеу əдістері:
A) ;леуметтiк & ы ты орғау
B) С&раныс теориясыны
C) ;леуметтiк- & ы ты
D) Индукция жəне дедукция
E) Ғылыми абстракция
F) 8сыныс теориясыны
G) Жалпы жəне о шау (локалды)
2. 2неркəсіп революциясы мен ҒТП даму де гейі бойынша
индустриалды даму дəуіріне дейінгі ж$йе:
A) орталы танған жоспарлау ар ылы барлы ресурстар мен ндіріс
факторлары мемлекетті олында болып, мемлекеттік меншікті
$стемділігі ж$ргізіледі
B) мемлекет пен нары механизмдеріні араласуы ар ылы экономиканы
реттеу ж$зеге асады
C) натуралды шаруашылы е бегі дəст$р бойынша жалғасып, ж$ргізіліп
отырады
D) негізгі ресурс ретінде а парат саналады, экономиканы бастаушы
саласы – материалды емес сала
E) мемлекетті егемендігі жəне &лтты экономиканы ж$зеге
асырылады
F) &рпа тан &рпа а жалғасып отырған дəст$р мен салт бойынша
атынастар алыптасады
G) ірі машиналы ндіріске дамыған тауар - а ша атынастарына
негізделеді
3. Индустриалды ж$йе:
A) Натуралды шаруашылы е бегі дəст$р бойынша жалғасып, ж$ргізіліп
отырады
B) 2ндіріс факторларын дамытуда тауарлар шығаруға негізделеді
C) Ауыл шаруашылығында натуралды шаруашылы жəне ол е бегі
басым орын алады
D) Мемлекетті егемендігі жəне &лтты экономиканы ж$зеге асырады
E) Негізгі ресурс ретінде а парат саналады, экономиканы бастаушы
саласы
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4. Барлы экономикалы ж$йелерді алыптастыруды негізгі мəселесі:
A) Натуралды шаруашылы ты к$шейту
B) 2ндірісті &лғайту
C) Айырбас &ны
D) арым- атынасы
E) Тауарлы шаруашылы ты к$шейту
F) Сиректілігі
G) Т&тынушыны &сынысы
5. Р-да 1991-1992 ж. мемлекет меншігіні реформасы ж$ргізілді:
A) Нары ты экономикаға к шуге жағдай жасау $шін
B) Шаруашылы процестерін ж$ргізу ар ылы шектеулі ресурстарды
пайдаланатын ндірістік атынастары
C) Тауар ндірушілерді экономикалы о шаулануы
D) 2ндірістік атынастарды жа а т$рін алыптастыру, меншік
иелеріні жа а тобын &ру
E) Мемлекеттік меншікті мемлекет иелігінен алу жəне жекешелендіру
F) Мемлекеттік меншікті болуы
G) Табиғи ресурстарға, жерге, $йге, ндіріс &рал-жабды тарына меншік
формасын згерту процесі
H) На ты бір нім ндірушілерді мамандануын білдіретін оғамды
е бек б лінісі, шаруашылы ндірілген німні айырбас а (сатуға) т$суі
6. Нары ты экономикадағы меншікті т$рлері:
A) Жеке, &жымды , оғамды
B) Акционерлік, шетелдік, біріккен
C) Экономикалы жəне & ы ты
D) Жеке, мемлекеттік, &жымды
E) Социалистік, капиталистік
7. Тауарлы шаруашылы ты пайда болуыны негізгі шарты:
A) 2ндіріс &ралдарына жеке меншікті болуы
B) Тауар ндірушілерді тəуелділігі
C) Жалдамалы ж&мысшыларды тауар ндіруі
D) Тауар ндірушілер мен ндіріс &рал-жабды тар иесіні бір болуы
E) 2зіндік ажеттіліктерді анағаттандыру $шін ндіру
F) 2ндіріс &рал-жабды тарына орта меншікті болуы
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8. Салы ты ат аратын ызметтері:
A) Тəжірибелік
B) Реттеуші
C) Сауы тыру
D) Баға белгілеу
E) Фискальды
F) айта б лу
G) Делдалды
H) Танымды
9. азіргі та дағы оғамды ндірісті ма ызды мəселелері:
A) оғамдағы е бек б лінісі
B) ж&мыс уа ытын жоспарлау
C) ызмет к рсету саласын реттеу
D) ндірісті тиімділігін арттыру
E) ызметкерлерді біліктілігін реттеу
F) гуманизациялау мəселесі
G) ндірісті экологиясын сауы тыру
10. С&раныс:
A) Тауарға баға т мендегенде т&тынушы оны к п м лшерде сатып алуы
B) Белгілі уа ыт аралығында бағасы аны талған тауарларды нары а
сатуға &сыну
C) 2німні на ты бағасыны тепе-те дігі
D) Барлы шарттар згеріссіз болған уа ыттағы тауар бағасыны суі
E) Сатып алушыларды белгілі уа ыт аралығында бағасы аны талған
тауарларды сатып алу абілеттілігі
11. С&ранымға əсер ететін факторлар:
A) Ж&мыскерлерді саны
B) 2ндіріс технологиясы
C) Т&тынушыларды талғамы
D) Нары тағы сатып алушылар саны
E) Тауар бағасы
F) Т&рғындарды а шалай табысы
G) Нары тағы сатушылар саны
H) Салы тар мен субсидиялар
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12. Несие беру принципі:
A) Несиені ма сат а бағытталуыны болмауы
B) Несиені а ылылығы
C) Несиені амтамасыз етуді болмауы
D) Несиені айтарылмауы
E) Несиені а ысыздығы
F) Несие айтарымдылығы
G) Несиені мерзімсіздігі
13. Капиталды ауыспалы айналымы:
A) Капитал айналымы
B) А ша т$рінде ж&мсалған кезінен бастап, сол а ша т$ріне оралғанға
дейінгі мерзімді амтиды
C) озғалыс процесінде біртіндеп бір формадан екінші формаға айналуы
D) арыз капиталыны ндіріс процесіндегі əрекеті
E) Тауар-а ша атынасыны əрекеті
F) 2ндіріс- &рал жабды тарыны ж&мыс жасау əрекеті
14. Сырт ы шығын:
A) Арендалы т лемге жəне тағы бас аларға ж&мсалған а ша
аражаттары
B) Кəсіпкерге кəсіпкерлік абілеті $шін табыс əкеледі
C) Та дау мəселесі пайда болған жағдайда пайдаланылады
D) Ішкі жабды таушылар ар ылы ндіріс факторларына ж&мсалған
а шалай аражаттары
E) На ты а ша козғалысын бейнелейді
15. Е бек нарығы бəсекеге абілетті болады, егер:
A) Ірі фирмалар тарапынан ғана е бекке с&раным болса
B) Мемлекет пен кəсіпода ты ы палы зор болса
C) Бірдей кəсіби де гейдегі е бек &сынылса
D) Е бек атынасыны субъектілері на ты белгіленсе
E) Ж&мыс к$ші белсенді емес болса
F) Мемлекет пен кəсіпода ты еш андай əсері болмаса
G) Ж&мыс к$ші белсенді болса
H) Нары м$шелері е бек а ыға əсер етсе
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16. Фирма табысын арттыруда (максимумында ) орындалатын шарттар:
A) (TC – TR) > FC
B) MPT • MR = Pt
C) MPK • MR = Pk
D) (TC – TR) = FC
E) MPL = ∆TP : ∆L
F) MPL • MR = W
G) APL = TP : L
H) TR = TC
17. Макроэкономикалы талдау объектісі:
A) Фирма табысы
B) Фирма пайдасы
C) Тауар сатып алу кезінде т&тынушы та дауы
D) Ж82
E) Ж&мысбастылы
F) Фирма шығыны
G) Жеке экономикалы субъектілерді тəртібі
18. Жиынты с&ранымға əсер ететін бағалы факторлар:
A) Пайыз м лшері əсері (Кейнс эффектісі)
B) Джонсон əсері
C) Табыс жəне алмастыру əсері
D) Байлы əсері (Пигу эффектісі)
E) Мемлекеттік шығындарды згеруі
F) Инвестициялы шығындарды згеруі
G) Т&тыну шығындарыны згеруі
19. Экономикалы цикл фазалары:
A) Мемлекеттік араласу т$рлері
B) Жандану
C) Дағдарыс
D) Экономикалы дағдарыс
E) То ырау
20. Микроэкономика о ытады:
A) Т&тынушы мен ндірушіні арым- атынасы
B) Фирманы экономикалы ызметін
C) 8лтты экономиканы
D) Мемлекетті ж&мысбастылы саясатын
E) Т&тынушыны экономикалы тəртібі
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21. 2ндіріс формалары:
A) Индустриалды а дейінгі ндіріс, б&нда ауыл шаруашылығы мен ол
е бегі $стемдік етеді
B) ата белгіленген т&ра ты бағалар – баға &ру органдарыны
белгілейтін бағалары
C) Индустриалды ндіріс, ірі механикаланған машина ндірісі $стемдік
етеді
D) Айналымдағы баға
E) Салыстырмалы, есептелген, келісімді, болжамды, жоспарланған да
т$рлері бар
F) Реттелген бағалар, б&ларды м лшерін мемлекеттік органдар реттеп
отырады
22. Пайданы к бейтудегі дəст$рлі модельді əдістері:
A) практикалы
B) эксперименттік əдіс
C) эксперттік баға əдісі
D) аграрлы
E) статистикалы əдіс
23. Ж&мыс к$шін жалдау кезіндегі олданылатын тəсілдер:
A) Ж&мысшыны е бекке абілеттілігі
B) Ж&мыспен амту орталығы ар ылы кадрларды жалдау
C) ызметкерді ой рісі
D) Жоғары жəне орта о у орындарынан мамандарды тарту
E) Жала ы м лшері
F) Е бек нарығын мемлекеттік реттеу
24. Лаффер исығын суреттейді:
A) Салы м лшеріні максималды шамасында салы ты т$сімні т мен
болуын
B) Салы ты т$сімдер мен салы м лшеріні арасындағы кері
байланысты
C) Салы к здері мен нысандарыны арасындағы байланысты
D) Салы ты т$сімдер мен салы м лшеріні арасындағы байланысты
E) Салы ты т$сімдер мен салы м лшеріні арасындағы тура
байланысты
F) Салы м лшеріні минималды шамасында салы ты т$сімні жоғары
болуын
G) Салы м лшері мен же ілдіктер арасындағы тура байланысты
H) Салы субъектісі мен салы ты же ілдіктер арасындағы байланысты
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25. Экстенсивті экономикалы су – б&л Ж82 келесілер есебінде суі:
A) Тауарлар экспорты
B) Тауарлар импорты
C) 2ндіріс жағдайыны згеруі
D) Материалдар мен шикізаттар саныны суі
E) 2ндіріс факторларыны сапалы жа аруы
F) Жиынты с&ранымны суі
Экономикалы теория негіздері
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