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Бағалаушылардың іскерлік және 
кәсіби этикасы кодексі 

Кіріспе 

Бағалаушылардың іскерлік және кәсіби 
этикасы кодексі (Кодекс) бағалаудағы 
этикалық тәжірибе мен тәртіпті 
ілгерілету үшін әзірленген.  

«Маңызды принциптер» бағалаушы 
бағалау қызметін көрсету барысында 
ұстануы тиіс болып табылатын бес тәртіп 
принципінен құралады.  

«Маңызды принциптер – Нұсқаулық» 
дегеніміз Маңызды принциптерді 
қолдану кезінде пайдаланылуы тиіс 
болатын тұжырымдамалық амалдар 
жөніндегі нұсқаулық болып табылады.  

1-қосымшада – бағалаушының Маңызды 
принциптерге сәйкес болу қабілетіне әсер 
етуі ықтимал қатерлердің түбегейлі 
санаттарын айқындайды және сол 
қатерлерді болдырмауға немесе кемітуге 
септігін тигізетін тиісті сақтық шаралары 
тізімделеді.  

2-қосымшада бағалаушының Маңызды 
принциптерге сәйкес болу қабілетіне әсер 
етуі ықтимал болып табылатын кейбір 
жалпы қатерлер суреттеліп, принциптер 
қосымша талқыланады және сол 
қатерлерді болдырмау үшін іске 

Кодекс деловой и профессиональной 
этики оценщиков 

Введение 

Кодекс деловой и профессиональной этики 
оценщиков (Кодекс) разработан для 
продвижения этических практик и 
поведения в оценке. 

«Фундаментальные принципы» состоят из 
пяти принципов поведения, которым 
должен следовать профессиональный 
оценщик при оказании услуг по оценке. 

 «Фундаментальные принципы – 
Руководство» представляет руководство по 
концептуальному подходу, который следует 
использовать при применении 
Фундаментальных принципов. 

Приложение 1 – определяет 
принципиальные категории угроз, которые 
могут повлиять на способность оценщика 
соответствовать Фундаментальным 
принципам, и перечисляет соответствующие 
меры предосторожности, которые помогут 
избежать или уменьшить данные угрозы.   

Приложение 2 содержит дополнительное 
обсуждение Фундаментальных принципов с 
иллюстрациями некоторых общих угроз, 
которые могут влиять на способность 
оценщика соответствовать принципам, и 
описывает шаги, которые следует 



асырылуы қажет болатын қадамдар 
сипатталады.  

Маңызды принциптер 

12. Бағалау процесіне сенімділіктің негіз 
қалаушы факторы бағалауға жүгінген 
адамдардың бағалау нәтижелерін тиісті 
білімі, білігі және тәжірибесі бар, кәсіби 
негізде қызмет атқаратын және қандай да 
бір ықпалға немесе біржақтылыққа 
тәуелсіз  бағалаушылар беретініне 
сенімділігі болып табылады. Тиісінше, 
кәсіби бағалаушы келесі этикалық 
принциптерге сай келуі тиіс: 
 

А) Адалдық: кәсіби және іскерлік 
қарым-қатынастарда шыншыл әрі адал 
болу. 

Б) Объективтілік: мүдделер 
қақтығысына немесе лайықсыз ықпал не 
біржақтылық кәсіби және іскерлік 
пікірінен үстем болуына жол бермеу.  

В) Құзіреттілік: Клиент не жұмыс 
берушіге бағалау тәжірибесінің, 
заңнамасының немесе техникасының 
заманауи жетістіктеріне негізделген 
қызметті пайдалануы үшін қажетті кәсіби 
білімі мен білігін қажетті деңгейде ұстау. 

Г) Құпиялылық: кәсіби немесе іскерлік 
қарым-қатынастар нәтижесінде алған 
ақпараттың құпиялылығын құрметтеп, 
(оны жариялауға заңды не кәсіби құқығы 
болмаған жағдайда) ол ақпаратты арнайы 
және тиісті рұқсатсыз үшінші тараптарға 
жарияламау, ол ақпаратты кәсіби 
бағалаушының не үшінші тараптардың 
жеке басының артықшылығы үшін 
пайдаланбау.  

Д) Кәсіби іс-әрекет: адал қызмет атқару 
және қолданыстағы заңды талаптарға, 
техникалық және кәсіби стандарттарға 
сай жұмысты уақтылы орындау. Үнемі 

предпринять, чтобы избежать этих угроз.   

Фундаментальные принципы 

12. Основополагающим фактором доверия к 
процессу оценки является уверенность тех, 
кто полагается на оценку, что результаты 
оценки предоставляются оценщиками, 
которые имеют соответствующий опыт, 
знания и умения, которые действуют на 
профессиональной основе и применяют 
свое суждение, свободное от какого-либо 
влияния или пристрастия. Соответственно, 
профессиональный оценщик должен 
соответствовать следующим этическим 
принципам: 

А) Честность: быть правдивым и честным в 
профессиональных и деловых отношениях. 

Б) Объективность: не допускать конфликта 
интересов, или чтобы недолжное влияние 
или пристрастие превалировали над 
профессиональным или бизнес суждением. 

В) Компетенция: поддерживать 
профессиональные знания и умения, 
необходимые для того, чтобы клиент или 
работодатель получил услугу, основанную 
на современных достижениях в практике, 
законодательстве, или технике оценки.  

Г) Конфиденциальность: уважать 
конфиденциальность информации, 
полученной в результате профессиональных 
или бизнес отношений и не раскрывать эту 
информацию третьим сторонам без 
специального и соответствующего 
разрешения (если не существует 
юридическое или профессиональное право 
или обязанность о раскрытии), не 
использовать эту информацию для личных 
преимуществ профессионального оценщика 
или третьих сторон. 

Д) Профессиональное поведение: 
действовать добросовестно и выполнять 
работу вовремя в соответствии с 



қоғам мүддесі үшін әрекет етіп, өз 
кәсібінің абыройына нұқсан келтіретін 
кез келген іс-әрекеттерден ада болу.  

Маңызды принциптер – 
Нұсқаулық 

13. Бұл нұсқаулық кәсіби 
бағалаушыларға Маңызды принциптерді 
қолдану барысында пайдаланылуы тиіс 
болатын амалдарға қатысты жәрдем беру 
үшін, сондай-ақ бағалаушылардың 
Маңызды принциптерді сақтау қабілетіне 
әсер етуі ықтимал қауіп түрлерін 
анықтап, бағалап, талдау үшін жасалды.  

14.  Кәсіби бағалаушылар өз қызметін 
атқаратын мән-жайлар Маңызды 
принциптерге сәйкессіздік туындатуы 
ықтимал. Осы Кодекстің 
қосымшаларында кейбір жалпы қауіп 
түрлері айқындалған. Маңызды 
принциптерге сәйкессіздікке апарып 
соғатын әрбір жағдайды анықтап, тиісті 
іс-әрекеттерді белгілеу мүмкін емес. 
Бағалауға берілген тапсырмалардың 
табиғаты бойынша айырмашылықтары 
елеулі болады, соған сәйкес түрлі сақтық 
шараларының қолдыналуын талап ететін 
түрлі қатерлер туындайды. Осы 
нұсқаулық кәсіби бағалаушыларға осы 
Кодексте нақты тыйым салынбаған 
немесе қосымшаларда келтірілген 
талқылауларда аталып өтпесе, белгілі бір 
оқиғаның рұқсат етілген болып 
табылатындығы туралы қорытынды 
шығарудан сақтандыруға көмектеседі.  

15. Еегер кәсіби бағалаушылар видят  
потенциальную   опасность их 
способности следовать Маңызды 
принциптерді сақтау қабілетіне әсер етуі 
ықтимал қандай да бір қауіп-қатерді 
көрген жағдайда, олар сол қауіп-қатердің 
ауқымын бағалауы тиіс. Кейбір 
қатерлерді жоюға немесе лайықты 
(рұқсат етілген) деңгейге дейін кемітуге 

применимыми юридическими 
требованиями, техническимии 
профессиональными стандартами.  Всегда 
действовать в интересах общества и 
избегать любых действий, которые 
дискредитируют профессию.  

Фундаментальные принципы – 
Руководство 

13. Данное руководство составлено в 
помощь профессиональным оценщикам в 
отношении подхода, который следует 
использовать при применении 
Фундаментальных принципов, а также для 
того, чтобы определить, оценить и 
проанализировать виды опасности, которые 
могут повлиять на способность оценщиков 
следовать Фундаментальным принципам.  

14.  Обстоятельства, при которых 
профессиональные оценщики осуществляют 
свою деятельность, могут приводить к 
созданию определенной опасности 
несоответствия Фундаментальным 
принципам.  Некоторые общие виды 
опасности определены в приложениях к 
данному Кодексу.  Определить каждую 
ситуацию, которая приведет к опасности 
несоответствия Фундаментальным 
принципам, и определить соответствующие 
действия не представляется возможным.  
Задания по оценке значительно отличаются 
друг от друга по своей природе и 
соответственно, возникают различные 
угрозы, которые требуют применения 
разных мер предосторожности.  Данное 
руководство поможет предостеречь 
профессиональных оценщиков от выводов о 
том, что ситуация допустима, если она 
конкретно не запрещена данным Кодексом 
или не упоминается в обсуждениях, 
приведенных в приложениях.  

15. Если профессиональные оценщики 
видят потенциальную   опасность их 
способности следовать Фундаментальным 



болады. Осы Кодекстің қосымшаларында 
сондай сақтық шараларының мысалдары 
келтірілген. Осы сақтық шараларын 
орындау шартымен белгілі бір бағалау 
тапсырмасын орындауға кірісу не 
кіріспеу туралы шешім қабылдау кезінде 
кәсіби бағалаушы келесі факторды 
назарға алуы тиіс: жоғары дәрежеде 
ақпарат алып, ақылға қонымды әрекет 
ететін қандай да бір тарап, белгілі бір 
сәтте орын алған ерекше фактілер мен 
мән-жайларды саралап, қатер не қатерлер 
сақтық шараларын қолдану арқылы 
жойылды немесе лайықты деңгейге дейін 
кеміді және Маңызды принциптерге 
сәйкестік ымыраға келтірілмеді деген 
қорытындыға келе ала ма.  

16. Егер қатер аса елеулі болуы немесе 
белгілі бір сақтық шаралары қолжетімсіз 
не қолдануға келмейтін болмауы себепті 
кәсіби бағалаушының Маңызды 
принциптерге сәйкес болу қабілетіне 
қауіп төндіретін қатер не қатерлерді жою 
не лайықты деңгейге дейін кеміту мүмкін 
болмаған жағдайда ол бағалау 
тапсырмасынан бас тарту немесе оны 
орындауды тоқтату қажет.  

17. Егер кәсіби бағалаушы Кодекстің 
белгілі бір шартын орындау лайықсыз 
нәтижелерге апарып соғуы ықтимал 
немесе нәтиже қоғам мүддесіне сәйкес 
келмеуі мүмкін болатын әдеттен тыс мән-
жайларға кез болған жағдайда, кәсіби 
бағалаушы өзі мүше болған ұйымның 
басқа мүшелерімен немесе тиісті 
реттеуші органмен кеңесуі керек.  

18. Егер туындаған қиын жағдайды 
тапсырмадан бас тарту не сақтық 
шараларын қолдану жолымен шешу 
мүмкін болмаса, кәсіби бағалаушы тиісті 
кәсіби органнан немесе заңгерлік 
кеңесшілерден кеңес алуына болады. 
Әдетте мәселе тиісті кәсіби органмен 
жасырын түрде немесе заңгерлік 

принципам, они должны оценить масштаб 
этой угрозы. Некоторые угрозы могут быть 
устранены или уменьшены до приемлемого 
уровня путем принятия соответственных 
мер предосторожности. Примеры таких мер 
предосторожности описаны в приложениях 
к данному Кодексу. При принятии решения 
о том, следует ли браться за то или иное 
задание по оценке с условием, что будут 
предприняты такие меры 
предосторожности, профессиональный 
оценщик должен принимать во внимание 
следующий фактор:  сможет ли какая-либо 
третья  сторона, хорошо 
проинформированная и разумная,  взвесив 
все имеющиеся на тот момент 
специфические факты и обстоятельства, 
прийти к  заключению, что угроза или 
угрозы устранены или уменьшены до 
приемлемого уровня путем использования 
мер предосторожности,  и что соответствие 
с Фундаментальными принципами не 
подвергается компромиссу.  

16. Если угроза или угрозы способности 
профессионального оценщика 
соответствовать Фундаментальным 
принципам не может быть устранена или 
уменьшена до приемлемого уровня в силу 
того, что угроза слишком значительна или 
же в силу того, что определенные меры 
предосторожности не доступны или не 
применимы, то следует отказаться от такого 
задания по оценке или прекратить его.  

17. Если профессиональный оценщик 
сталкивается с необычными 
обстоятельствами, при которых применение 
определенного условия Кодекса   приведет к 
неподобающим результатам или результат 
может быть не в интересах общества, 
рекомендуется, чтобы профессиональный 
оценщик проконсультировался с членами 
своей организации, к которой он/она 
принадлежит или же с соответствующим 
регуляторным органом.  



кеңесшімен заңдылық артықшылықты 
қорғау аясында талқыланатын жағдайда 
бұны Маңызды принциптердің 
құпиялылығын сақтау ережелерін бұзбай 
іске асыруға болады.  

19. Кәсіби бағалаушы заңгерлік кеңес 
алуды қарастыра алатын жағдайлардың 
мысалдары алуан түрлі болады. Мәселен, 
бағалаушы алаяқтық фактісін 
кездестірсе, ол, құпиялылықты сақтау 
ережесін бұзып, осы жайт туралы 
мәлімдеуі мүмкін. Бұл жағдайда кәсіби 
бағалаушы мәлімдеу туралы 
міндеттеменің бар-жоғын анықтау үшін 
заңгерлік кеңес алу мүмкіндігін 
қарастыра алады.  

20. Егер барлық тиісті мүмкіндіктерді 
пайдаланғаннан кейін де этикалық дау 
шешілмей қалса, кәсіби бағалаушы 
туындаған мән-жайларда тапсырманы 
орындау жұмысын атқарып жатқан 
топтың құрамынан шығу немесе 
тапсырманы орындаудан бас тартып, 
компаниядан не белгілі бір жұмыс 
берушінің жұмысынан босатылу туралы 
шешім қабылдауы тиіс болады.  

1-ҚОСЫМША 

Қатерлер және сақтық шаралары 

Бұл қосымшада қәсіпқой бағалаушының 
Маңызды принциптерге сәйкес болу 
қабілетіне әсер етуі ықтимал қатерлердің 
түбегейлі санаттарын талқылау және сол 
қатерлерді болдырмауға немесе кемітуге 
септігін тигізетін тиісті сақтық 
шараларының санаттары қамтылады. 
Кәсіби бағалаушы мүшесі болып 
табылатын кәсіби бағалаушылар 
ұйымының жалпы және айрықша 
қатерлерді және сол қатерлерге қарсы 
әсер ететін және осы ұйым мүшелері 
әрекет ететін бағалау саласында 
қолдануға лайықты сақтық шараларын 

18. Если серьезный конфликт не может быть 
разрешен отказом от задания, либо 
применением мер предосторожности, 
профессиональный оценщик может 
получить профессиональный совет от 
соответствующего профессионального 
органа или от юридического консультантов.  
Обычно это можно сделать, не нарушая 
правила соблюдения конфиденциальности 
Фундаментальных принципов, если вопрос 
обсуждается с соответствующим 
профессиональным органом на основе 
анонимности или с юридическим 
консультантом в рамках защиты 
юридической привилегии.   

19. Примеры, когда профессиональный 
оценщик может рассматривать получение 
юридической консультации, могут быть 
различными.  Например, оценщик может 
столкнуться со случаем мошенничества, 
когда он, заявляя о нем, нарушает правило 
уважения конфиденциальности.  В таком 
случае профессиональный оценщик может 
рассмотреть возможность получения 
юридической консультации для того, чтобы 
определить, существует ли обязательство о 
заявлении.  

20. Если, после использования всех 
соответствующих возможностей этический 
конфликт остается неразрешенным, то 
профессиональный оценщик должен будет 
принять решение о том, что при 
сложившихся обстоятельствах ему следует 
выйти из состава группы, работающей над 
заданием или отказаться от задания или 
одновременно отказаться от задания и 
уволиться из компании или от данного 
работодателя.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Угрозы  и меры предосторожности  

Данное приложение включает обсуждение 
основных категорий угроз выполнения 



айқындайтын ережелері бойы мүмкін.  

А 1.1.  Кең ауқымды мән-жайлар мен 
қатынастар нәтижесінде кәсіби 
бағалаушының Маңызды принциптерді 
орындау мүмкіндігіне кедергілер 
туындауы ықтимал. Мән-жайлар мен 
қатынастар бірден астам қатерді 
туындатуы және бір қатер қәсіпқой 
бағалаушының бірден астам Маңызды 
принципті орындау қабілетіне әсер етуі 
ықтимал. Қатерлер төменде аталған бір 
не бірнеше санаттарға жіктеледі: 

а) Жеке мүдде қатері – қаржылық 
немесе тағы басқа мүдденің кәсіби 
бағалаушының іс-әрекеттеріне немесе 
пікіріне бұрыс ықпал ету қаупі.  

б) Өз сараптамасы қатері – кәсіби 
бағалаушының өзі ағымдағы тапсырманы 
орындау барысында құрамдас фактор 
ретінде сүйене алатын өз компаниясының 
не ұйымының басқа қызметкерінің 
білдірген пікірінің не көрсеткен 
қызметінің немесе орындаған 
жұмысының, нәтижелерін тиісінше 
бағаламауы қаупі.  

в) Клиенттер арасында дау-дамай 
туындау қатері – екі не одан астам 
клиенттің бағалау нәтижелеріне қатысты 
қарама-қарсы немесе даулы мүдделері 
болуы қатері. 

г) Мүддені ілгерілету қатері – кәсіби 
бағалаушының клиенттің немесе жұмыс 
берушінің орналасымын объективтілік 
ымыраластыққа жететін дәрежеге дейін 
ілгерілетеді.  

д) Қатынастар қатері – кәсіби 
бағалаушының клиентпен немесе жұмыс 
берушімен ұзақ уақыт бойы не жақын 
қарым-қатынастар түзуі нәтижесінде 
олардың мүдделеріне не жұмысына аса 
эмоциялылықпен ашық жақтасуы қаупі.  

профессиональным оценщиком 
Фундаментальных принципов и категории 
мер предосторожности, которые могут 
исключить или уменьшить эти угрозы.  
Профессиональная организация оценщиков, 
к которой принадлежит профессиональный 
оценщик,  может иметь правила, 
определяющие общие или специфические 
опасности и меры предосторожности, 
противодействующие этим угрозам и 
подходящие к применению в сфере оценки,  
в которой действуют члены этой 
организации.   

А 1.1.  Препятствия возможности 
выполнения профессиональным оценщиком 
Фундаментальных принципов могут 
возникнуть вследствие широкого круга 
обстоятельств и отношений. Обстоятельства 
или отношения могут создать не одну 
угрозу, и угроза может повлиять на 
способность выполнения 
профессиональным оценщиком более чем 
одного Фундаментального принципа.  
Угрозы подразделяются на одну или 
несколько следующих категорий: 

а) Угроза собственного интереса – 
опасность, что финансовый или другой 
интерес будет иметь неправильное влияние 
на поведение или суждение 
профессионального оценщика.   

б) Угроза своей экспертизы – опасность, 
что профессиональный оценщик не 
должным образом оценит результаты 
предыдущего суждения или оказанной 
услуги, или работы, выполненной другим 
сотрудником этой же компании или 
организации, на которые оценщик мог бы 
положиться при выработке своего суждения 
как составляющий фактор при выполнении 
текущего задания. 

в) Угроза конфликта клиентов - 
опасность, что два или более клиентов 
могут иметь противоположные или 



е) Бопсалау қатері – кәсіби 
бағалаушының шынайы түрде қысым 
жасалуы немесе жасалды деп 
жорамалдануы, соның ішінде бағалау 
бойынша бір пікір қалыптастыруға ықпал 
етуге талпыныс салдарынан жұмысын 
объективті түрде оырндай алмауы қаупі.  

А 1.2 Осы қатерлердің әрбір санатының  
кәсіби бағалаушының Маңызды 
принциптерді сақтау қабілетіне әсер 
ететін деңгей әлеуетті тапсырмаға сай 
келетін факторларға байланысты болады. 
Мысалы, А компаниясы Б компаниясын 
сіңіріп алуға дұшпандық әрекетті іске 
асыра бастаған жағдайда, кәсіби 
бағалаушы Б компаниясы нұсқау беріп 
қойғаннан кейін А компаниясының 
нұсқауын қабылдаса, клиенттердің 
арасында дау-дамай туындау қатері 
пайда болады. Керісінше, А компаниясы 
мен Б компаниясы бағаға қатысты 
келісімге келе алмай, бағалаушыға 
тәуелсіз бағалау жүргізу туралы бірге 
нұсқау берсе, ешқандай дау-дамай 
туындамайды.  

А 1.3 Сақтық шаралары дегеніміз – 
қауіптерді болдырмайтын немесе оларды 
лайықты деңгейге дейін кемітетін іс-
әрекеттер не шаралар. Олар келесі ірі 
санаттарға бөлінеді:  

а) Бағалау жүргізу себебі болып 
табылатын мақсатқа қатысты жарғы 
ережелерінде немесе реттеуші актілердегі 
сақтық шаралары. 

б) Бағалаушы мүшесі болып табылатын 
Кәсіби бағалаушылар ұйымы әзірлеген 
этика ережелерінде қамтылған сақтық 
шаралары және 

с)  Компанияның ішкі бақылауының ішкі 
рәсімдері мен саясаттарында қамтылған 
сақтық шаралары.  

А 1.4 Жарғы ережелерінде немесе 

конфликтные интересы в отношении 
результатов оценки. 

г) Угроза продвижения интереса – 
опасность, что профессиональный оценщик 
может продвигать позицию клиента или 
работодателя до такой степени, когда 
объективность подвергается компромиссу.  

д) Угроза отношений – опасность, когда 
вследствие долгих или близких отношений 
с клиентом или работодателем 
профессиональный оценщик может 
слишком эмоционально и положительно 
относиться к их интересам или работе.  

е) Угроза шантажа – опасность, что 
профессиональный оценщик не сможет 
выполнять работу объективно из-за 
реального или предполагаемого давления, 
включая попытки оказания влияния на 
формирование мнения по оценке.  

А 1.2 Уровень, до которого каждая из этих 
категорий угроз повлияет на способность 
профессионального оценщика следовать 
Фундаментальным принципам, будет 
зависеть от факторов, сопутствующих 
потенциальному заданию.  Например, если 
компания А начала недружественную 
попытку поглощения компании Б, 
опасность конфликта между клиентами 
возникнет, если профессиональный 
оценщик примет инструкции от компании А 
после того, как ему уже были даны 
инструкции компанией Б.  Наоборот, если 
компания А и компания Б не могут прийти к 
соглашению по цене и совместно 
инструктируют оценщика о проведении 
независимой оценки, не возникает никакого 
конфликта.   

А 1.3 Меры предосторожности – это 
действия или меры, которые могут 
предотвратить опасности или уменьшить их 
до приемлемого уровня.  Они 
подразделяются на следующие крупные 



реттеуші актілерде қамтылған типтік 
мысалдарға төмендегілер жатады: 

• Бағалау қызметін көрсететін 
компаниялардың корпоративтік 
құрылымын және оларды басқаруды 
реттейтін актілер 

• Бағалаушылардың белгілі бір бағалау 
түрлері бойынша лицензиялары  

• Арнайы мақсаттар үшін бағалау 
қызметін көрсететін жеке тұлғаларға 
білім беру, оқу-тәжірибеден өткізу 
жөніндегі талаптарды сипаттайтын 
ережелер 

• Бағалаушы, үшінші тарап дайындаған 
заңды күшке ие болып табылатын 
бағалау есептерінің не тағы басқа 
ақпараттың сыртқы сараптамасы. 
 

А 1.5  Кәсіби бағалаушылар ұйымы 
әзірлеген сақтық шараларының типтік 
мысалдарына төменде аталғандар 
кіреді: 

• Кәсіби стандарттарға сәйкестік 
талаптары 

• Кәсіби стандарттарға және тәртіптің 
рәсімдерге сәйкестікті тексеру 

• Бағалау тапсырмаларының ақысын 
төлеу негіздері туралы ережелер. 
 

А 1.6 Компанияның жұмыс рәсімдерінде 
қамтылған сақтық шараларының 
типтік мысалдарында қамтылатындар: 

• Компанияны бағалау тапсырмасы 
бойынша жұмыс істейтін кәсіби 
бағалаушы немесе бағалаушылар 
командасын компанияның дау-дамайға 
апарып соғуға әлеуетті кез келген 
қызметтерді көрсететін 
бөлімшелерінен операциялық тұрғыда 
бөлініп тұратындай нысанда 
құрылымдау. Басқарушылық 
бақылауды бөлу, берілген және 
қосымша қызметтерге қолжетімділік 

категории: 

а) Меры предосторожности, содержащиеся 
в уставных положениях или регуляторных 
актах, относящихся к цели, для которой 
проводится оценка. 

б) Меры предосторожности, содержащиеся 
в правилах этики, разработанных 
Профессиональной организацией 
оценщиков, к которой принадлежит 
оценщик и  

с) Меры предосторожности, содержащиеся 
во внутренних процедурах и политиках 
внутреннего контроля компании. 

А 1.4 Типичные примеры, содержащиеся в 
уставных положениях или регуляторных 
актах, включают:  

• Регулирующие акты по корпоративной 
структуре и управлению компаниями, 
оказывающими услуги оценки 

• Лицензии оценщиков по определенным 
видам оценки 

• Правила, описывающие требования по 
образованию, опыту и обучению для 
индивидуальных лиц, предоставляющих 
услуги по оценке для специальных целей 

• Внешняя экспертиза отчетов оценки или 
другой информации, подготовленной 
оценщиком, третьей стороной, которая 
имеет юридическую силу.  
 

А 1.5 Типичные примеры мер 
предосторожности, разработанные 
Профессиональной организацией 
оценщиков, включают: 

• Требования о соответствии 
профессиональным стандартам 

• Мониторинг соответствия 
профессиональным стандартам и 
дисциплинарным процедурам 

• Правила об основах оплаты заданий по 
оценке. 
 



олардың белгілі бір мән-жайларға 
және қатердің деңгейіне лайықтығына 
байланысты қарастырылып, 
анықталуы тиіс.  

•  Кәсіби бағалаушылардың және 
бағалау тапсырмасын орындауға 
тартылған басқа да жұмыскерлердің 
жеке басының материалдық 
мүдделерін тіркеу журналын жүргізу 
талаптары 

• Әріптестердің ішкі сараптама жасау 
талаптары 

• Қайталанатын бағалау тапсырмасы 
үшін жауапты бағалаушыны мезгіл-
мезгіл ауыстырып тұру 

• Бағалауға тапсырыс берушілерден 
сыйлықтар мен ілтипат белгілерін 
қабылдауды бақылау. 

 

А 1.7 Жоғарыда баяндалған үш 
параграфта келтірген типтік мысалдар 
шекті болып табылмайды және кәсіби 
бағалаушылардың Маңызды 
принциптерді сақтау қабілетіне әсер етуі 
ықтимал кез келген қатерді болдырмау не 
кемітуге көмектесе алмайды 

А 1.8  Бағалауға жүгінген клиенттер не 
тағы басқа тұлғалар сақтық шараларымен 
таныстырылған болса, олардың тиімділігі 
артады. Осылайша, бағалау туралы 
келісім жасасқанға дейін клиенттерді сол 
тапсырмаға қатысты тиісті сақтық 
шараларымен таныстыру қажеттілігін 
қарастыру керек. Сонымен қатар сол 
сақтық шараларын әсіресе бағалау 
туралы есепке тапсырыс берген 
клиенттен басқа тараптар жүгінетін 
жағдайларда бағалау туралы есепке 
немесе сол есепке өзге де жарияланған 
сілтемелерге қосу мәселесін де қарастыру 
керек.  

А 1.9  Белгілі бір шаралар этикаға сай 
келмейтін іс-әрекетті болдырмау 
ықтималдығын арттыра алады. Ондай 

А 1.6 Типичные примеры мер 
предосторожности, содержащиеся в 
рабочих процедурах компании, 
включают:  

• Структурирование компании таким 
путем, что профессиональный оценщик 
или команда оценщиков, работающая над 
заданием по оценке, была операционным 
образом отделена от подразделений 
компании, предоставляющих любые 
услуги, потенциально ведущие к 
конфликту.  Разделение управленческого 
контроля, доступ к данным и 
вспомогательным услугам должны 
рассматриваться и определяться в 
зависимости от того, насколько они 
подходят для данных обстоятельств и 
степени угрозы.  

• Требования для ведения журнала 
материальных личных интересов 
профессиональных оценщиков и другого 
персонала, вовлеченных в задание по 
оценке 

• Требования по внутренней экспертизе 
коллегами  

• Периодическое изменение 
ответственного оценщика за 
повторяющиеся задания по оценке 

• Контроль над приемом подарков и знаков 
внимания от заказчиков оценки. 

А 1.7 Типичные примеры, приведенные в 
трех вышеизложенных параграфах, не 
являются исчерпывающими и не могут 
помочь избежать или уменьшить любую 
опасность способности профессиональных 
оценщиков соблюдать Функциональные 
принципы, с которой могут столкнуться 
профессиональные оценщики.  

А 1.8 Эффективность мер 
предосторожности увеличивается, если с 
ними ознакомлены клиенты или другие 
лица, полагающиеся на оценку.  Таким 
образом, следует рассмотреть 
необходимость ознакомления клиента с 



шараларға төменде аталғандар жатады:  

• Жұмыс беруші ұйымда, Кәсіби 
бағалаушылар ұйымында немесе 
реттеуші органда қолданылатын 
әріптестерге, жұмыс берушілерге 
немесе қоғамдастық мүшелеріне 
кәсібиліктен немесе этикадан ада іс-
әрекеттерге назар аударуға мүмкіндік 
туғызатын тиімді, жарияланған әрі 
қолжетімді шағым беру жүйесі. 

• Кәсіби бағалаушының этика ережесін 
бұзушылық жағдайлары туралы 
баяндау міндетінің айқын белгіленуі. 

 

2-ҚОСЫМША 

Маңызды принциптерді 
талқылау 

Бұл қосымшада бағалаушының Маңызды 
принциптердің әрқайсысы 
қарастырылып, принциптерге сәйкес 
болу қабілетіне әсер етуі ықтимал болып 
табылатын жалпы қатерлердің және 
кәсіби бағалаушы сол қатерлерді 
болдырмау үшін іске асыра алатын 
принциптердің мысалдары келтіріледі. 
Бағалаушы мүшесі болып табылатын 
кәсіби бағалаушылар ұйымының 
бағалаушы жұмыс істейтін бағалау 
тәжірибесі саласындағы Маңызды 
принциптерді қолданудың жалпы және 
арнайы талаптарды қоятын ережелері 
болуы мүмкін.  

Адалдық  

А 2.1 Адалдық принципі барлық кәсіби 
бағалаушыларға бүкіл кәсіби және 
іскерлік қатынастарда турашыл әрі адал 
болу міндетін жүктейді. Сонымен қатар 
адалдық істерді әділ жүргізуді және 
шыншылдықты меңзейді.  

А 2.2 Кәсіби бағалаушы, төменде аталған 

существующими мерами безопасности, 
относящимися к данному заданию, до 
соглашения по проведению оценки.  
Следует также рассмотреть вопрос о 
включении ссылки на эти меры 
предосторожности в отчет по оценке или 
иные опубликованные ссылки на этот отчет, 
особенно в случаях, когда на отчет по 
оценке полагаются стороны, иные, чем 
заказывающий клиент.  

А 1.9 Определенные меры могут увеличить 
вероятность предотвращения неэтического 
поведения.  Такие меры включают: 

• Эффективную, опубликованную и 
доступную систему подачи жалоб, 
действующую в организации – 
работодателе, Профессиональной 
организации оценщиков или 
регуляторном органе, которая 
обеспечивают возможность коллегам, 
работодателям или членам 
общественности привлечь внимание к 
непрофессиональному или неэтическому 
поведению. 

• Четко определенная обязанность 
профессионального оценщика 
докладывать о случаях нарушения 
правил этики.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Обсуждение фундаментальных 
принципов  

Данное Приложение рассматривает каждый 
из Фундаментальных принципов и 
представляет примеры общих угроз 
соответствия этим принципам и действий, 
которые профессиональный оценщик может 
предпринять для того, чтобы избежать или 
уменьшить эти угрозы.  Профессиональная 
организация оценщиков, к которой 
принадлежит оценщик, может иметь 
правила, предъявляющие общие или более 
специфические требования для применения 
Фундаментальных принципов в области 



жайттар болып табылатынын біле тұра, 
қандай да бір бағалауға, бағалау туралы 
есепке, бағалауға жасалған сілтемеге 
немесе бағалау туралы қандай да бір 
қатынасқа қатыспауы тиіс: 

а) мәні бұрыс болып табылатын, бұрыс 
түсінушілікке апарып соғатын немесе 
жаңсақ жасалған пікірді не ақпаратты 
қамтитын; немесе 

б) ақпаратты жариялайтынын немесе 
айқын емес ақпаратты қамтитынын, ол 
жариялаушылық не айқынсыздық бұрыс 
түсінушілікке апарып соғатын 
жағдайларда. 

А 2.3 Кәсіби бағалаушы ондай ақпаратқа 
қатыстырылған жағдайда, ол, мысалы, 
өзгертілген бағалау есебін дайындау 
жолымен өзінің сол ақапаратқа қатысуын 
тоқтату шараларын дереу қолдануы тиіс.  

Объективтілік 

А 2.4 Объективтілік принципі кәсіби 
бағалаушыға біржақтылық, мүдделер 
қақтығысы немесе өзгелер тарапынан 
тиісінше ықпал жасалмауы салдарынан 
кәсіби немесе бизнес пікіріне қатысты 
ымыраға келмеу міндеттемесін жүктейді.  

А 2.5 Кәсіби бағалаушы объективтілікке 
әсер ететін жағдайға тап болуы ықтимал. 
Кәсіби бағалаушы тап болуы және 
объективтілікті сақтауға қауіп төндіруі 
ықтимал болатын жағдайлардың 
барлығын анықтап, сипаттау мүмкін 
емес. Объективтілікке қауіп төндіретін 
кейбір жағдайларды болдырмау немесе 
кеміту мүмкін емес, ал кәсіби бағалаушы 
ондай жағдайларға тап болса, ол ондай 
тапсырмадан бас тартуы тиіс. Алайда 
объективтілікке қауіп төндіретін кейбір 
жағдайларды сақтық шаралары 
көмегімен болдырмауға немесе кемітуге 
болады. Ол шараларға қатысушы 
тараптарға қатерлер туралы тиісінше 

оценочной практики, в которой работает 
оценщик. 

Честность  

А 2.1 Принцип честности налагает 
обязательство на всех профессиональных 
оценщиков быть прямолинейными и 
честными во всех профессиональных и 
деловых отношениях.  Честность также 
предполагает справедливое ведение дел и 
правдивость.  

А 2.2 Профессиональный оценщик, будучи 
осведомленным, не должен быть 
вовлеченным в оценку, отчет по оценке, 
ссылку на оценку или любую иную 
коммуникацию об оценке, если он/она 
считает, что это либо  

а) содержит утверждение или информацию, 
которая неверна по существу, ведет к 
неправильному пониманию или сделана 
опрометчиво; или 

б) пропускает информацию или содержит 
нечеткую информацию в случаях, когда 
такой пропуск или нечеткость ведет 
неправильному пониманию. 

А 2.3 Если профессиональному оценщику 
становится известно, что он оказался 
вовлеченным в такую информацию, он 
должен предпринять незамедлительные 
меры, чтобы прекратить свою 
вовлеченность в такой информации, 
например, путем подготовки измененного 
отчета оценки.  

Объективность  

А 2.4 Принцип объективности налагает на 
профессионального оценщика 
обязательство не идти на компромисс 
относительно профессионального или 
бизнес суждения вследствие   
пристрастности, конфликта интересов или 
недолжного влияния со стороны других. 



ақпарат беріп, бағалау тапсырмасын 
роындау рәсімдері бойынша келісімге 
келу жатады. Өзге шаралар осы 
қосымшаларда сипатталған.  

А 2.6 Қауіп төндіруі ықтимал болып, 
кәсіби бағалаушының сол бағалау 
тапсырмасынан бас тартуына немесе кез 
келген қатерді жою не болдырмау немесе 
біржақтылықтың ықпалында қалмау 
шараларын қолдануына апарып соғуы 
мүмкін болатын жағдайлардың мысалы 
төменде аталғандарды қамтиды: 

• Активті сатушы мен сатып алушы 
үшін бағалауды бір транзакция 
көлемінде жасау туралы өтініш 

• Бір конкурста бір-бірімен бәсекелес 
болып отырған екі не одан көп тарап 
үшін бағалау жүргізу 

• Қарыз алушыға кеңес беру жүргізіліп 
жатқан уақытта қарыз беруші үшін 
бағалау жүргізу туралы өтініш 

• Кәсіби бағалаушының компаниясы 
тапсырыс беруші клиентпен (басқа) 
қызметті көрсеткені үшін ақы алуға 
негізделген байыпты қатынасқа түсіп 
жатқан жағдайда үшінші тарапқа 
арнап бағалау жасау 

• Өз бағалауына сараптама жасау 
тәуекелін азайту үшін бақылау 
белгіленбеген жағдайда ғана бір 
объектінің бағалауын қайта беру 

• Кәсіби бағалаушыға бір объектіге 
қатысты қорғаушы немесе сарапшы 
рөлін атқару туралы өтініш жасалуы. 

А 2.7 Осы келтірілген мысалдардың кез 
келгені объективтілікті ымыраластыққа 
апарып соғуы ықтимал болатын шек 
әрбір жағдайдың мән-жайына 
байланысты болып келеді – мысалы, 
бағалау мақсаты, клиенттің міндеттері 
және сақтық шаралары рәсімдерін 
қолдану жолымен қатерлерді болдырмау 
немесе лайықты деңгейге дейін 
төмендетудің іс жүзіндегі мүмкіндігі. 

А 2.5 Профессиональный оценщик может 
оказаться в ситуации, которая повлияет на 
объективность.  Не представляется 
возможным определить и описать все 
возможные ситуации, в которых может 
оказаться профессиональный оценщик и 
которые могут создать угрозу соблюдения 
объективности.  Некоторые угрозы 
объективности невозможно избежать или 
уменьшить, и если профессиональный 
оценщик сталкивается с такими случаями, 
то он должен отклонить такое задание.  
Однако некоторые потенциальные угрозы 
объективности можно либо устранить, либо 
уменьшить при помощи мер безопасности.  
Эти меры могут включать соответствующее 
ознакомление вовлеченных сторон с 
угрозами и достижение соглашения по 
процедурам задания по оценке. Другие 
меры описаны в этих приложениях.   

А 2.6 Примеры ситуаций, которые могут 
потенциально вызывать опасность и 
привести к тому, что профессиональный 
оценщик должен будет рассмотреть либо 
отклонение данного задания по оценке, 
либо предпринять меры к устранению или 
избеганию любой угрозы или влияния 
пристрастности, включают: 

• Просьбы произвести оценку для 
покупателя и продавца актива в одной и 
той же транзакции 

• Просьбы произвести оценку для двух 
или более сторон, конкурирующих 
между собой в конкурсе 

• Просьбы произвести оценку для 
заимодавца, когда одновременно 
консультация предоставляется также и 
получателю займа 

• Оценка для третьей стороны, когда 
компания профессионального оценщика 
имеет серьезные отношения, 
основанные на получении платы за 
(другие) услуги с заказывающим 
клиентом 



Көптеген жағдайларда кәсіби 
бағалаушының белгілі бір активке 
қатысты бұрынғы қатысуы 
объективтілікке қауіп төндірмейді және 
осы негізде белгілі бір білімге ие болуы 
оның объективті пікір беруге 
қабілеттілігін тек қана ұлғайтады.  

А 2.8  Белгілі бір жағдайдың 
объективтілікке қауіп төндіретін-
төндірмейтінін бағалай отырып, кәсіби 
бағалаушы өзге тараптар білдіруі 
ықтимал бірдақты пікірдің бағалауға 
сенімділік дәрежесіне қауіп төндіретінін 
түсінуі тиіс. Бағалануы тиіс болып 
отырған активке немесе сол активке 
мүдделі болып отырған тарапқа қатысты 
бұрын орын алған немесе қазіргі сәтте 
орын алып отырған кейбір 
қатысушылықтар объективтілікке қауіп 
төндірмейтінімен, бағалауға жүгінген 
тарапта кейіннен оларды айқындаған 
жағдайда біржақты пікір берді деген 
күмән пайда болуы мүмкін болатын 
жағдайларды туындатуы ықтимал. 
жұмыстың көлемін анықтау барысында 
осындай қатысушылықты ашып көрсету 
және оны есепте атап көрсету біржақты 
деген қандай да бір күмәнді 
болдырмаудың тиімді шарасы бола 
алады.  

А 2.9 Біржақтылықты немесе біржақты 
болды деген күмәнді болдырмау не 
барынша азайту үшін қолданылатын 
басқа сақтық шараларының мысалдарына 
мына аталғандарды жатқызуға болады: 

• Кәсіби бағалаушының не оған 
бағалауға жәрдем берушілердің осы 
компанияның қызметіне ықтимал 
қайшы келетін қызметтерді көрсететін 
департаменттерден операциялық 
тұрғыда бөлек болуын қамтамасыз ету 

• Үшінші тарап бағалауға жүгінген 
жағдайларда тапсырыс беруші 
клиентпен қызмет көрсету үшін ақы 

• Предоставление повторных оценок 
одного и того же объекта, если только 
не установлен контроль для 
минимизации риска экспертизы 
собственных оценок  

• Просьба к профессиональному 
оценщику выступить в роли защитника 
или эксперта в отношении того же 
самого объекта.   

А 2.7 Граница, за пределами которой любой 
из приведенных примеров может 
подвергнуть объективность компромиссу, 
будет зависеть от обстоятельств каждого 
случая – например, цель оценки, задачи 
клиента и практическая сторона 
возможности избежать или уменьшить 
угрозы до приемлемого уровня путем 
применения процедурных мер 
предосторожности.  Во многих случаях 
предыдущая вовлеченность в отношении 
определенного актива не представляет 
угрозы для объективности и знание на этой 
основе только увеличивает способность 
профессионального оценщика предоставить 
объективное мнение.  

А 2.8 Оценивая, представляет ли ситуация 
угрозу объективности, профессиональный 
оценщик должен понимать, что очень часто 
возможное пристрастное суждение других 
сторон представляет угрозу степени доверия 
оценки.  Могут возникнуть ситуации, когда 
некоторые прошлые или настоящие 
вовлеченности либо в отношении актива, 
который надо оценить, либо в отношении 
стороны, заинтересованной в этом активе, 
не создает угрозы объективности, но могут 
привести к подозрению в пристрастности, 
если впоследствии будут обнаружены 
стороной, которая полагалась на оценку.  
Раскрытие такой вовлеченности во время 
определения объема работ и указание на нее 
в отчете может послужить эффективной 
мерой, чтобы избежать всяких подозрений 
на пристрастность.  



төлеуге негізделген өзге қатынастарды 
жариялау. 

А 2.10 Бір активті қайталап бағалау орын 
алатын жағдайларда өзінің сараптамасын 
жасау нәтижесінде объективтіліктің 
сақталмауы қатеріне қарсы қолданылуы 
мүмкін сақтық шаралары төмендегілерді 
қамтиды: 
• Берілген тапсырмаларға қарамастан, 

мезгіл-мезгіл бағалаушыны не 
бағалаушыларды сараптамадан өткізіп 
тұру немесе 

• Берілген тапсырмалар үшін жауапты 
бағалаушыны мезгіл-мезгіл 
ауыстырып тұру. 

А 2.11 Кәсіби бағалаушы объективтілікке 
төніп тұрған қандай да бір қатерді 
жариялау жолымен, сондай-ақ тағы басқа 
ұсынылған шараларды қолдану жолымен 
сол қатерді болдырмауға немесе тиімді 
түрде азайтуға болады деп санаса, 
құпиялылық принципінің бұзылмауына 
назар аудару керек. Егер активке не 
мүдделі тарапқа қатысты бұрынғы 
қатысушылықты басқа клиентке қатысты 
құпиялылықты сақтау бойынша 
жалғасып отырған міндеттемені бұзбай 
ашу мүмкін болмаса, ол тапсырмадан бас 
тартқан жөн.  

А 2.12 Кәсіби бағалаушы объективтілікке 
төніп тұрған қандай да бір қатерді 
бағалаушының бағалау нәтижесіне 
қатысты немесе бағалау нысанының 
өзіне қатысты мүдделері қайшы келуі 
ықтимал болатын екі не одан көп 
тараппен жұмыс істей алатыны туралы 
келісімге келу жолымен болдырмауға 
немесе тиімді түрде азайтуға болады деп 
санаса, тараптарға тиісінше ақпарат 
берілгеніне және олар кәсіби 
бағалаушының бағалау жүргізуге 
тағайындалғанына келісім беруі 
нәтижесінде өз мүдделері үшін ықтимал 
салдарлардың орын алатындығы 
ықтималдығын түсінетініне көз жеткізген 

А 2.9 Примеры других мер 
предосторожности для предотвращения или 
минимизации пристрастности или 
подозрения в пристрастности, могут 
включать: 

• Обеспечение того, что 
профессиональный оценщик или те, кто 
помогает ему в проведении оценки, в 
операционном смысле отделены от 
департаментов, оказывающих 
потенциально конфликтные услуги с той 
же компанией 

• Раскрытие иных отношений, основанных 
на плате за услуги, с заказывающим 
клиентом в случаях, когда третья сторона 
будет полагаться на оценку 

А 2.10 В случаях, когда происходят 
повторяющиеся оценки одного и того же 
актива, возможные меры предосторожности 
против угрозы несоблюдения 
объективности, происходящие от 
собственной экспертизы, включают:  

• Периодическое проведение экспертизы 
оценщика или оценщиков независимо от 
заданий или 

• Периодическое изменение 
ответственного оценщика по данным 
заданиям. 

А 2.11 Если профессиональный оценщик 
считает, что угрозы объективности можно 
избежать или эффективно уменьшить путем 
раскрытия возможности подобной угрозы, а 
также путем принятия других 
предложенных мер, следует уделить 
внимание тому, чтобы не был нарушен 
принцип конфиденциальности.  Если 
предыдущая вовлеченность в отношении 
актива или заинтересованной стороны не 
может быть раскрыта без нарушения 
продолжающего обязательства по 
сохранению конфиденциальности в 
отношении другого клиента, то следует 
отказаться от такого задания.  

А 2.12 Если профессиональный оценщик 



жөн. Екі не одан көп мүдделі тараптың 
бағалау тапсырмасын қабылдау туралы 
келісімін алу кәсіби бағалаушыны 
Маңызды принциптерге сай болу 
міндетінен босатпайды.  

А 2.13 Егер объективтілікті сақтауға 
төнетін қауіпті болдырмау немесе 
барынша азайту үшін қанағаттанарлық 
сақтық шараларын қолдану мүмкін 
болмаса, кәсіби бағалаушы тапсырмадан 
бас тартуы тиіс.  

Құзіреттілік  

А 2.14 Құзіреттілік принципі кәсіби 
бағалаушының төменде аталғандарды 
орындауын талап етеді:  

а) өзінің кәсіби білімі мен білігін 
клиенттер мен жұмыс берушілерге 
құзіретті кәсіби қызмет көрсету үшін 
қажетті деңгейде ұстауын және  

б) кәсіби қызметті көрсету барысында 
қолданыстағы техникалық және кәсіби 
стандарттарға сай әрекет етуін. 

А 2.15 Құзіретті кәсіби қызмет сол 
қызметті көрсету кезінде кәсіби білімі 
мен дағдыларын қолданып, байыпты 
бағалауды қолдануды талап етеді.  

Кәсіби құзіреттілікті жеке екі кезеңге 
жіктеуге болады: 

а) кәсіби құзіреттілікке қол жеткізу; және  

б) кәсіби құзіреттілікті сақтау. 

А 2.16 Кәсіби құзіреттілікті сақтау 
дамудың тиісті техникалық, кәсіби және 
іскерлік бағыттарын тұрақты түрде білуді 
және түсінуді талап етеді. Тұрақты кәсіби 
оқыту кәсіби бағалаушыны өзінің кәсіби 
ортасы аясында кәсіби дәрежеде жұмыс 
істеу білігін дамыту мен сақтау 
қабілетімен қамтамасыз етеді.  

А 2.17 Ұқыптылық тапсырмада қойылған 

считает, что угрозы объективности можно 
избежать или она может быть эффективно 
уменьшена путем достижения соглашения о 
том, что оценщик может работать с двумя 
или более сторонами с потенциально 
конфликтными интересами либо в 
отношении результата оценки, либо в 
отношении  самого предмета оценки, 
следует позаботиться о том, чтобы стороны 
были должным образом проинформированы 
и понимали потенциальные последствия для 
их интереса вследствие их согласия на то, 
чтобы данный  профессиональный оценщик 
был назначен для проведения оценки.  
Получение соглашения от двух или более 
заинтересованных сторон о том, что задание 
по оценке может быть принято, не 
освобождает профессионального оценщика 
от обязанности соответствовать 
Фундаментальным принципам.  

А 2.13 Если не удается принять 
удовлетворительные меры 
предосторожности для того, чтобы избежать 
или минимизировать угрозу соблюдения 
объективности, профессиональный оценщик 
должен отказаться от задания.  

Компетентность  

А 2.14 Принцип компетентности требует, 
чтобы профессиональный оценщик  

а) поддерживал профессиональные знания и 
умения на уровне, необходимом, чтобы 
клиенты и работодатели получали 
компетентные профессиональные услуги и  

б) действовал в соответствии с 
применимыми техническими и 
профессиональными стандартами при 
оказании профессиональных услуг. 

А 2.15 Компетентная профессиональная 
услуга требует применения серьезной 
оценки в приложении профессиональных 
знаний и навыков при предоставлении такой 



талаптарға сай, ойналып, абайлап, мұқият 
және уақыт шегін сақтай отырып әрекет 
ету жауапкершілігін қамтиды.  

А 2.18. Кәсіби бағалаушы кәсіби тұрғыда 
бағалаушының басшылығымен жұмыс 
істейтін тұлғаларды тиісті оқудан өтуін 
және нұсқаулар алуын қамтамасыз етудің 
ақылға қонымды шараларын қолдануы 
тиіс.  

А 2.19 Егер кәсіби бағалаушының 
ұсынылған бағалау тапсырмасын 
құзіретті деңгейде орындау үшін кәсіби 
білімі және қажетті тәжірибесі болмаса, 
ол тапсырмадан бас тартуы тиіс.  

 Құпиялылық  

А 2.20 Құпиялылық принципі кәсіби 
бағалаушыға төменде аталғандарға жол 
бермеу міндетін жүктейді: 

 а) заң бойынша берілген құқық не талап 
болмаған жағдайда кәсіби немесе 
іскерлік қатынастар нәтижесінде ие 
болған құпия ақпаратты тиісті әрі арнайы 
өкілеттік алмай компаниядан не жұмыс 
беруші ұйымнан тыс жариялауға; және 

б) кәсіби немесе іскерлік қатынастар 
нәтижесінде ие болған құпия ақпаратты 
жеке өзінің артықшылығы немесе үшінші 
тараптардың артықшылығы үшін 
пайдалануға. 

А 2.21 Кәсіби бағалаушы сақтық 
танытып және әсіресе жақын араласатын 
іскер әріптестерге не өз отбасының 
жақын мүшелеріне абайсыз жариялап 
қою мүмкіндігін есте сақтап, ақпараттың 
құпиялылығын әлеуметтік ортада да 
сақтауы тиіс. 

А 2.22 Кәсіби бағалаушы болашақтағы 
ықтимал  клиент не жұмыс беруші 
жариялаған ақпаратқа қатысты да 
құпиялылықты сақтауы тиіс.  

услуги.  

Профессиональная компетенция может 
быть разделена на две отдельные фазы: 

а) достижение профессиональной 
компетенции; и  

б) поддержание профессиональной 
компетенции.  

А 2.16 Поддержание профессиональной 
компетенции требует постоянного знания и 
понимания соответствующих технических, 
профессиональных и бизнес направлений 
развития. Постоянное профессиональное 
обучение обеспечивает профессионального 
оценщика способностью развивать и 
поддерживать его умения работать 
профессионально в рамках своей 
профессиональной среды.  

А 2.17 Прилежное отношение включает 
ответственность действовать в соответствии 
с требованиями задания, вдумчиво, 
осторожно, тщательно и с соблюдением 
временных рамок.  

А 2.18. Профессиональный оценщик должен 
предпринимать разумные меры для того, 
чтобы обеспечить лица, работающие под 
руководством оценщика в 
профессиональном плане, имели 
соответствующее обучение и руководство.  

А 2.19 Если профессиональный оценщик не 
имеет профессиональные знания и 
необходимый опыт для компетентного 
выполнения предложенного задания по 
оценке, профессиональный оценщик должен 
отказаться от задания.  

Конфиденциальность  

А 2.20 Принцип конфиденциальности 
налагает на профессионального оценщика 
обязанность недопущения: 

а) раскрытия за пределами компании или 



А 2.23 Кәсіби бағалаушы компания 
немесе жұмыс беруші ұйым аясында 
ақпаратқа қатысты құпиялылықты 
сақтауы тиіс.  

А 2.24 Кәсіби бағалаушы бағалаушылың 
немесе көмек не кеңес беретін тұлғаның 
қол астындағы жұмыскерлердің 
бағалаушының құпиялылықты сақтау 
міндеттемелерін құрметтеуіп қамтамасыз 
ету үшін ақылға қонымды әрекеттерді 
жасауы тиіс.  

А 2.25 Кәсіби бағалаушы мен клиент 
немесе жұмыс беруші арасындағы кәсіби 
қарым-қатынастар аяқталған кезде де 
құпиялылық принципін сақтау 
қажеттілігі жалғасады. Кәсіби 
бағалаушының жұмыс берушісі ауысқан 
не басқа клиенті пайда болған жағдайда 
ол бұрынғы тәжірибесін пайдалануға 
құқылы болады. Алайда кәсіби 
бағалаушы өзінің кәсіби не іскерлік 
қатынастары нәтижесінде алған немесе 
иеленген ақпаратты пайдаланбауы не 
жарияламауы тиіс.  

А 2.26  Кәсіби бағалаушылар құпия 
ақпаратты жариялауға мәжбүр болатын 
немесе олардың оны жариялауы талап 
етілетін, не оны жариялау орынды 
болатын мән-жайлардың мысалдары: 

• Жариялауға заң жүзінде рұқсат 
беріліп, клиент немесе жұмыс беруші 
оны мақұлдаған жағдай 

• Жариялауға заң жүзінде рұқсат 
берілетін жағдай, мысалы:   

(i) Заңгерлік рәсімдер барысында 
құжаттарды алу немесе басқа жолмен 
дәлелдер ұсыну; немесе 

(ii) Тиісті мемлекеттік органдарға айқын 
болып қалған заң бұзушылықтарды 
жариялау 

• Заңда тыйым салынбаған 
жағдайларда кәсіби міндеттеме 
немесе жариялау құқығы бар: 

организации-работодателя 
конфиденциальной информации, 
полученной в результате профессиональных 
или бизнес отношений без надлежащих и 
специальных полномочий, если только это 
не случай, когда это право или требование 
по закону; и  

б) использования конфиденциальной 
информации, приобретенной в результате 
профессиональных или бизнес отношений, 
для личного преимущества или 
преимущества третьих сторон.  

А 2.21 Профессиональный оценщик должен 
сохранять конфиденциальность 
информации и в социальной среде, 
соблюдая осторожность и помня о 
возможности неумышленного раскрытия, 
особенно близким бизнес партнерам или 
близким членам семьи.  

А 2.22 Профессиональный оценщик должен 
сохранять конфиденциальность в 
отношении информации, раскрытой 
будущим возможным клиентом или 
работодателем.  

А 2.23 Профессиональный оценщик должен 
сохранять конфиденциальность в 
отношении информации в рамках компании 
или организации-работодателя.   

А 2.24 Профессиональный оценщик должен 
предпринимать разумные шаги для 
обеспечения того, чтобы персонал, 
находящийся под руководством оценщика и 
лица, предоставляющие помощь или 
консультации, уважали обязательства 
оценщика о соблюдении 
конфиденциальности.   

А 2.25 Необходимость соблюдения 
принципа конфиденциальности 
продолжается и после окончания 
отношений между профессиональным 
оценщиком и клиентом или работодателем.  
Когда профессиональный оценщик меняет 



(i) Кәсіби бағғалаушылар ұйымының 
немесе өзге кәсіби ұйымның сапа 
сараптамасына сай келу; 

(ii) Кәсіби бағалаушылар ұйымының 
немесе реттеуші органның 
сұранысына не тергеуіне жауап беру; 

(iii) Сот рәсімдері барысында кәсіби 
бағғалаушының кәсіби мүдделерін 
қорғау; немесе  

(iv) Техникалық стандарттарға не 
этикалық талаптарға сай келу. 

А 2.27 Құпия ақпаратты жариялау туралы 
шешім қабылдау барысында келесі 
аталған факторларды қарастыру керек: 

• Клиент немесе жұмыс беруші кәсіби 
бағалаушының ақпаратты 
жариялауына келіскен жағдайда 
мүдделеріне әсер етілуі мүмкін 
болатын тараптардың, соның ішінде 
үшінші тараптардың мүдделеріне 
нұқсан келуі ықтималдығын 

• Орынды ақпараттың іске асыруға 
келетін деңгейге дейін белгілі және 
негізді болып табылатынын. Орын 
алған жағдайда негізделмеген 
фактілер, толық емес ақпарат немесе 
негізделмеген қорытындылар 
қамтылған жағдайда, жалпы 
жариялау керек болса, жариялаудың 
типін анықтау кезінде кәсіби пікірді 
қолдану қажет. 

• Күтілетін коммуникация типі және 
оның кімге бағытталғанын. 

• Коммуникация бағытталған 
тараптардың тиісті ақпарат 
алушылар болып табылатынын-
табылмайтынын. 

 

Кәсіби тәртіп 

А 2.28 Кәсіби тәртіп принципі кәсіби 
бағалаушыға өз клиенттеріне қызмет 
көрсетуде ұқыпты әрекет ету және 
қызметтің бағалау нысанына, бағалау 
мақсатына және тағы басқаларға қатысты 

работодателя или приобретает нового 
клиента, он имеет право использовать 
предыдущий опыт.  Однако 
профессиональный оценщик не должен 
использовать или раскрывать 
конфиденциальную информацию, 
полученную или приобретенную в 
результате профессиональных или бизнес 
отношений.  

А 2.26 Ниже приведены примеры 
обстоятельств, когда профессиональные 
оценщики вынуждены или от них может 
потребоваться раскрытие 
конфиденциальной информации или когда 
такое раскрытие может быть уместным:  

• Раскрытие разрешено по закону и 
одобрено клиентом или работодателем 

• Раскрытие разрешено по закону, 
например: 

(iii) Получение документов или иное 
предоставление доказательств в 
процессе юридических процедур; или 

(iv) Раскрытие соответствующим 
государственным органам нарушений 
закона, которые стали очевидными 

• Существует профессиональное 
обязательство или право раскрытия, 
когда не запрещено законом: 

(v) Соответствовать экспертизе качества 
Профессиональной организации 
оценщиков или иной профессиональной 
организации; 

(vi) Отвечать на запрос или расследование 
Профессиональной организации 
оценщиков или регуляторного органа; 

(vii) Защищать профессиональные интересы 
профессионального оценщика при 
судебных процедурах; или  

(viii) Соответствовать техническим 
стандартам или этическим требованиям. 

А 2.27 При принятии решения о раскрытии 
конфиденциальной информации, 
следующие факторы для рассмотрения 
включают:  



барлық заңгерлік, техникалық және 
кәсіби стандарттарға сай көрсетілуін 
қамтамасыз ету міндеттемесін жүктейді.  

А 2.29 Кәсіби тәртіп қоғам мүддесі үшін 
әрекет ету жауапкершілігін мойнына 
алуды қамтиды. Бағалаушының кәсіби 
міндеті жеке бір клиенттің не жұмыс 
берушінің мұқтаждықтарымен ғана 
шектелмейді. Сонымен қатар ол өзінің 
кәсіби шешімдерінің теңестірілген 
үшінші тараптарға кең ауқымды әсер етуі 
жағдайын да қарастырғаны жөн. 
Мысалы, көптеген жағдайларда компания 
акционерлері немесе қордың 
инвесторлары сияқты үшінші тараптарға 
тікелей әсер ететін бағалаулар жасалып 
жатады. Бұл орайда клиенттің 
мұқтаждықтары басым келетін 
болғанымен, кәсіби бағалаушы қоғамның 
кең ауқымды топтарының мүдделеріне 
қатысты біржақты болып көрінетін және 
оның жеке абыройына және жалпы 
алғанда кәсібінің абыройына кері әсерін 
тигізетін алдын ала белгілі нұсқаулардан 
бас тартуы тиіс.  

А 2.30 Өз жұмыс саласында маркетинг 
пен ілгерілетуді іске асыра отырып, 
кәсіби бағалаушылар өз кәсібінің 
абыройын төмендететіндей іс-әрекеттерді 
жасамауы керек. Кәсіби бағалаушылар 
шыншыл әрі адал болуы қажет, олар 
төменде аталғандарға жол бермеуі тиіс: 

а) өздері ұсына алатын қызметтің және 
біліктіліктің мүмкіндіктерін не жинаған 
тәжірибесін асырып айтуға; немесе 

б) өзгелердің жұмыстары туралы төмен 
пікір беруге немесе негізсіз салыстыру 
жүргізуге. 

А 2.31 Кәсіби тәртіп клиенттермен, 
жалпы қоғаммен барлық қатынастарда 
жауапты әрі сыпайы әрекет етуді және 
ақылға қонымды барлық нұсқауларға не 
шағымдарға тез арада және тиімді түрде 

• Будут ли интересы всех сторон, 
включая третьи стороны, чьи интересы 
могут быть затронуты, ущемлены, если 
клиент или работодатель согласятся на 
то, чтобы профессиональным 
оценщиком была раскрыта информация 

• Является ли вся релевантная 
информация известной и обоснованной 
до уровня, что она становится 
практичной. Когда ситуация включает 
необоснованные факты, неполную 
информацию или необоснованные 
заключения, следует применять 
профессиональное суждение при 
определении типа раскрытия, которое 
следует сделать, если вообще таковое 
следует делать.  

• Ожидаемый тип коммуникации, и кому 
она будет адресована. 

• Являются ли стороны, кому адресована 
коммуникация, должными 
получателями информации.  

Профессиональное поведение 

А 2.28 Принцип профессионального 
поведения налагает на профессионального 
оценщика обязательство действовать 
прилежно в оказании услуги своим 
клиентам и обеспечить, чтобы услуга 
предоставлялась в соответствии со всеми 
юридическими, техническими и 
профессиональными стандартами, которые 
применимы к предмету оценки, цели оценки 
или к тому и другому.  

А 2.29 Профессиональное поведение 
включает принятие ответственности 
действовать в интересах общества.  
Профессиональная обязанность оценщика 
не ограничивается только потребностями 
отдельного клиента или работодателя. 
Необходимо также рассматривать, имеют ли 
профессиональные решения более широкое 
воздействие на не отождествленные третьи 
стороны.  Например, часто 
предпринимаются оценки, которые могут 



жауап беруді қамтиды.  

А 2.32 Кәсіби бағалаушы өз кәсібінің 
беделін түсіруі ықтимал болып 
табылатын кез келген әрекеттерді 
болдырмауы тиіс. Осы талқыда 
келтірілген мысалдардан бөлек, бұл 
жерде ақылға қонымды әрекет ететін 
және ақпарат алған үшінші тарап, белгілі 
бір сәтте кәсіби бағалаушының иеленген 
барлық ерекше факторлар мен мән-
жайларды саралап, кәсібінің беделіне 
кері әсерін тигізетін деп бағалауы 
ықтимал болатын кез келген әрекеттер 
қамтылады. 

 

непосредственно влиять на третьи стороны, 
такие как акционеры в компании или 
инвесторы в фонде.  Хотя нужды клиента 
являются преобладающими, 
профессиональный оценщик должен 
избегать заведомо известных инструкций, 
которые выглядят предвзятыми в 
отношении интересов более широких 
кругов общества, и которые будут 
дискредитировать его собственную 
репутацию и в целом, репутацию 
профессии.   

А 2.30 Осуществляя маркетинг и 
продвижение своей работы, 
профессиональные оценщики не должны 
поступать таким образом, что профессия 
получает дурную репутацию.  
Профессиональные оценщики должны быть 
правдивыми и честными и не должны: 

а) преувеличивать возможности услуг, 
которые они могут предложить, и 
имеющиеся квалификации или 
накопленный опыт; или 

б) делать принижающие отклики или 
необоснованное сравнение работы других. 

А 2.31 Профессиональное поведение 
включает необходимость действовать 
ответственно и вежливо во всех 
взаимоотношениях с клиентами 
общественностью в целом и реагировать 
быстро и эффективно на все разумные 
инструкции или жалобы.   

А 2.32 Профессиональный оценщик должен 
избегать любых действий, которые могут 
дискредитировать профессию.  Кроме 
примеров, приведенных в этом обсуждении, 
это включает любые действия, которые 
разумная и информированная третья 
сторона, взвесив все специфические 
факторы и обстоятельства, имеющиеся в 
распоряжении профессионального 
оценщика на данный момент, расценит как 
негативное влияние на репутацию 



профессии.   

 

 


