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ВСТУП 

 
Програма вступного фахового випробування призначена для здобуття 

освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність». 

Мета вступного випробування – оцінити рівень професійних знань, 
умінь та навичок. 

Для складання вступного випробування необхідно знати: 

 теоретичні основи формування потреб і споживання товарів, основні 
категорії та поняття з товарознавства (якість, показники якості, 
асортимент та ін.); 

 споживні властивості товарів, класифікацію і кодування товарів, засоби 
інформації про товари; 

 чинники формування споживних властивостей, якості, асортименту 
харчових продуктів та непродовольчих товарів у процесі виробництва, 
методи контролю і збереження якості товарів; 

 асортимент товарів, їх види і різновиди, конструктивні особливості, 
ознаки класифікації та класифікаційні групування; 

 вимоги до маркування, пакування, зберігання і транспортування товарів; 

 вимоги до якості та методи оцінювання якості харчових продуктів  та 
непродовольчих товарів; 

 основні принципи систем управління якістю продукції та послуг, вимоги 
міжнародних стандартів на системи управління якістю; 

 сутність, принципи, цілі та завдання комерційної діяльності торго-
вельних підприємств; 

 напрями співробітництва торговельних та виробничих підприємств у їх 
комерційній діяльності; 

 показники, що характеризують товарний асортимент торговельного 
підприємства; 

 процес формування товарного асортименту торговельного підприємства; 

 теорію та методологію управління закупівлею, постачанням та продажем 
товарів на торговельному підприємстві; 

 методичний інструментарій оцінювання економічної ефективності 
закупівлі та продажу товарів торговельним підприємством; 

 теорію та методологію оцінювання, попередження та мінімізації 
комерційного ризику. 
Вступне випробування проводиться у вигляді тестування.  
Програма вступного випробовування складається з трьох розділів: 

1. Товарознавство. Харчові продукти. 
2. Товарознавство. Непродовольчі товари. 
3. Комерційна діяльність. 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБОВУВАННЯ 

 

Розділ 1. ТОВАРОЗНАВСТВО. ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ 

Принципи формування асортиментної структури харчових продуктів - 

зерноборошняних товарів (крупів, борошна, хліба та хлібобулочних, 

сухарних, бубличних та макаронних виробів, виробів спеціального 
призначення; плодів, овочів, грибів та продуктів їх переробки: фруктів 

(насіннячкових, кісточкових, ягідних, субтропічних та горіхоплідних), овочів 

(бульбоплодів, коренеплодів, капустяних, цибулевих, салатно-шпинатних, 

пряно-смакових, томатних, гарбузових, зернобобових), грибів, продуктів 

переробки плодів та овочів (плодоовочевих консервів, заморожених, 

сушених, ферментованих фруктів і овочів); смакових товарів – чаю, 

чаєподібних продуктів, кави,  кавоподібних продуктів, прянощів, приправ, 

безалкогольних напоїв, мінеральних вод, пива та медових напоїв, 
виноградних та плодово-ягідних вин, спирту та спиртних напоїв, етилового 

спирту, горілки, напоїв лікеро-горілчаних, коньяків та бренді, тютюнових 

виробів та продуктів для зменшення тютюнової залежності; крохмалю та 

крохмалепродуктів, цукру та замінників цукру, меду бджолинного та 

штучного, кондитерських виробів (фруктово-ягідних, карамельних виробів, 

цукерок, ірису, шоколаду, шоколадних виробів та какао-продуктів); 

борошняних кондитерських виробів (печива, галет, пряничних виробів, 
вафель та шарованих виробів, тортів, тістечок, напівфабрикатів для 

оздоблення, кексів, мафінів, рулетів, ромових баб), національних 

кондитерських виробів та виробів спеціального призначення, жувальної 

гумки; харчових жирів (рослинних олій, жирів тваринних топлених, масла 

вершкового, модифікованих жирів, маргаринової продукції, майонезу та 

майонезних соусів; молока та молочних продуктів (молока та вершків, 

кисломолочних продуктів, сухих та згущених молочних продуктів, морозива 

та молочних десертів, сирів); пташиних яєць та продуктів їх перероблення; 
м'яса та м'ясних товарів (м'яса забійних тварин, свійської птиці та дичини 

пернатої, м'ясних напівфабрикатів, субпродуктів та копченостей, м'ясних 

консервів, кулінарних виробів); риби та рибних товарів (живої товарної 

риби, нерибних харчових гідробіонтів, охолоджених та заморожених 

гідробіонтів, солоних рибних товарів, сушених, в'ялених та копчених 

гідробіонтів, консервів і пресервів з гідробіонтів, напівфабрикатів, 

кулінарних виробів  та структурованих продуктів з гідробіонтів, штучної 

ікри, імітованих рибних продуктів, ікри); харчових концентратів (других 
обідніх, солодких страв, концентратів-напівфабрикатів, борошняних 

кондитерських виробів, сухих продуктів для дитячого і дієтичного 

харчування, сухих сніданків, готових для споживання картоплепродуктів). 

Далі  - харчові продукти. 
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Споживні властивості та харчова цінність харчових продуктів. 
Сировина і технологія виробництва та їх вплив на формування споживних 
властивостей харчових продуктів 

Поняття безпечності та якості харчових продуктів. Законодавчо-
нормативне регулювання безпечності та якості харчових продуктів в Україні 
та світі.  

Методи оцінювання безпечності та якості харчових продуктів. Чинники 
формування безпечності та якості харчових продуктів. Показники 
безпечності та якості харчових продуктів.  

Роль транснаціональних корпорацій та вітчизняних брендів у 
формуванні асортименту харчових продуктів. Показники та характеристика 
асортименту харчових продуктів.  

Особливості пакування та маркування харчових продуктів.  
Умови та режими транспортування і зберігання харчових продуктів. 

Процеси, що протікають у харчових продуктах під час товароруху. Дефекти 

харчових продуктів, причини їх виникнення і шляхи запобігання. Способи 

поводження з неякісною продукцією.  
Види втрат харчових продуктів в процесі життєвого циклу та способи їх 

зменшення. 
Принципи консервування харчових продуктів (біоз, абіоз, анабіоз 

тощо). Способи перероблення (консервування, ферментація, заморожування 

тощо).  

 

Розділ 2. ТОВАРОЗНАВСТВО. НЕПРОДОВОЛЬЧІ ТОВАРИ 

Загальна класифікація та характеристика непродовольчих товарів.  

Сировинні матеріали, технологія виробництва та їх вплив на 

формування споживних властивостей різних груп непродовольчих товарів. 

Характерні ознаки непродовольчих товарів різних способів виробництва.  

Нормативно-правове забезпечення якості та безпечності 

непродовольчих товарів. Вимоги до якості непродовольчих товарів. 

Номенклатура показників якості та методи дослідження споживних 

властивостей непродовольчих товарів. 
Основні способи декорування окремих груп непродовольчих товарів. 

Особливості декорування, види декору та їх характерні ознаки.  
Дефекти окремих груп непродовольчих товарів: класифікація, види, 

характерні ознаки та причини виникнення, їх вплив на якість та сортність.  

Особливості сортування, пакування, маркування, зберігання та 

транспортування різних груп непродовольчих товарів. 
Класифікація та характеристика окремих асортиментних груп 

непродовольчих товарів: пластичні маси і товари з них (господарські, 

галантерейні, культурно-побутові); хімічні товари (клеї, лаки, фарби, оліфи, 

мийні засоби, вироби для виведення плям, чищення, полірування, добрива, 
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стимулятори розвитку росту рослин та ін. товари для саду та городу);  

силікатні товари (натрій-кальцій-силікатне та кришталеве скло, фарфор, 

фаянс, майоліка, тонкокам’яні та гончарні вироби); металогосподарські 

товари (металевий посуд; ножові вироби, столові прибори і приладдя; 

нагрівальні й освітлювальні прилади; приладдя для вікон і дверей; 

інструмент та інвентар); побутові електротехнічні товари (холодильники, 
пральні машини, електронагрівальні прилади та ін.); меблі та меблеві 

товари (матеріали для меблів; меблі для житлових кімнат, кухні, 

передпокою, ванних кімнат, офісу, тощо); будівельні товари (мінеральні 

в’яжучі речовини; композиційні матеріали; покрівельні та гідро-,  тепло- та 

звукоізоляційні матеріали; матеріали для зовнішнього та внутрішнього 

облицювання; декоративні вироби для стін та стелі; матеріали для підлоги; 

деталі зливу і облицювання; дверні коробки, пороги і  штапики; вироби й 

арматури для обладнання ванних і туалетних кімнат, кухні; скріплювальні 
вироби з металу для роз’ємних і нероз’ємних з’єднань; матеріали та вироби 

для огородження присадибної території, облаштування доріжок, сходів, зон 

відпочинку та ін.); парфумерно-косметичні товари; текстильні товари 

(натуральні й хімічні волокна; нитки; тканини; трикотаж та текстильні 

матеріали; швейні товари); взуттєві товари (натуральні, штучні та 

синтетичні взуттєві матеріали; взуття: повсякденне, модельне, спеціальне, 

спортивне, ортопедичне, профілактичне); хутряні товари (хутровина та 
хутрова сировини, хутрові напівфабрикати та вироби з них); товари 

культурно-побутового призначення (папір, картон та вироби з них; 

фотокінотовари і світлочутливі матеріали; радіотовари; музичні товари та 

іграшки); ювелірні товари та годинники (матеріали для виготовлення 

ювелірних товарів: дорогоцінні та кольорові метали, сплави на їх основі, 

ювелірне каміння; ювелірні вироби: особисті прикраси; предмети туалету, 

інтер’єру, для сервіровки столу, для паління; письмове приладдя, браслети 

та приладдя для годинників, сувеніри, тощо); галантерейні товари (нитки, 
стрічко-ткацькі та гардинно-тюлеві вироби, парасолі); транспортні засоби 

(легкові й вантажні автомобілі; залізничний, водний та повітряний 

транспорт).  

 

Розділ 3. КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Тема 1. Сутність, завдання та характеристика комерційної діяльності 

Поняття комерційної діяльності. Суб’єкти та об’єкти комерційної 

діяльності, їх характеристика та взаємозв’язок. Комерційні функції, 
принципи, цілі та завдання комерційної діяльності підприємства. 

Чинники, що впливають на комерційну діяльність підприємства. 

Поняття та структура системи комерційної діяльності та комерційного 

потенціалу підприємства торгівлі.  
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Тема 2. Формування товарного асортименту підприємства торгівлі 

Сутність і принципи формування товарного асортименту 

підприємства торгівлі. Оцінювання, порівняльний аналіз і вибір стратегій 

формування товарного асортименту підприємства торгівлі. Процес 

оптимізації та критерії оптимальності товарного асортименту торговельного 

підприємства.  
 

Тема 3. Оптова закупівля товарів підприємством торгівлі 

Взаємозв’язок оптової закупівлі товарів з іншими видами комерційної 

діяльності підприємства торгівлі. Принципи, цілі та завдання оптової закупівлі 

товарів. Чинники, що впливають на економічну ефективність оптової 

закупівлі товарів торговельним підприємством. 

Співробітництво суб’єктів ринкових відносин у формуванні та розвитку 

комерційних зв’язків. Стратегія формування комерційних зв’язків із оптової 
закупівлі товарів торговельним підприємством.  

Обґрунтування цін, цінових дисконтів, товарних кредитів, обсягів 

закупівлі товарів та інших умов комерційних угод із оптової закупівлі 

товарів. Показники та методи оцінювання економічної ефективності оптової 

закупівлі товарів підприємством торгівлі. 

 

Тема 4. Товаропостачання підприємств торгівлі 
Поняття, принципи, цілі та завдання товаропостачання. Чинники, що 

впливають на товаропостачання підприємств торгівлі. Форми 

товаропостачання та умови їх ефективного використання підприємствами 

торгівлі.  

Сучасні напрями підвищення ефективності товаропостачання 

торговельних підприємств. 

 

Тема 5. Роздрібний продаж товарів підприємством торгівлі та 

сервісне обслуговування покупців 

Чинники, що впливають на ефективність роздрібного продажу товарів 

підприємством торгівлі. Розроблення стратегії роздрібного продажу товарів.  

Оптимізація цін та обсягів роздрібного продажу товарів підприємством 

торгівлі. Сервісні послуги та стандарти сервісного обслуговування 

покупців товарів підприємствами роздрібної торгівлі. Формування системи 

та оцінювання сервісного обслуговування покупців товарів підприємством 

роздрібної торгівлі. Активізація роздрібного продажу товарів. Оцінка 
економічної ефективності роздрібного продажу товарів. 

 

Тема 6. Ефективність комерційної діяльності підприємства торгівлі 

Поняття, цілі та завдання дослідження економічної ефективності 

комерційної діяльності підприємства торгівлі. Показники та методи 
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оцінювання економічної ефективності комерційної діяльності підприємства 

торгівлі. 

Процес прогнозування економічної ефективності комерційної діяльності 

підприємства торгівлі, характеристика методів прогнозування та умови 

практичного використання. 

 

Тема 7. Комерційний ризик 

Сутність, види та властивості комерційного ризику. Оцінювання чинників 

комерційного ризику. Методологічні принципи управління комерційним 

ризиком на підприємстві торгівлі. Інформаційне забезпечення процесу 

управління комерційним ризиком. Розробле-ння стратегії управління 

комерційним ризиком на підприємстві торгівлі. 

Показники комерційного ризику та методи їх оцінювання. Критерії 

оптимальності комерційних рішень за умов ризику, їх види, та 
характеристика. Методичні підходи до оптимізації комерційних рішень за 

умов ризику. Форми профілактики та страхування комерційних ризиків. 

 

КРИТЕРІЇ 

оцінювання знань на вступному фаховому випробуванні 

для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» 

 

1. Загальні положення 

Мета фахового випробування – оцінити відповідність знань, умінь та 

навичок вступників вимогам програми вступного фахового випробування.  

2. Структура екзаменаційного білета 

Екзаменаційний білет з фахового випробування складається з 50-ти 

закритих тестових завдань. 

3. Критерії оцінювання 

 Рівень знань оцінюється за 200-баловою шкалою. 

 Відповідаючи на тестове завдання, вступнику потрібно обрати одну 
правильну відповідь. 

 Правильна відповідь на тестове завдання оцінюється у 4 бали, 

а неправильна – у 0 балів. 
Особи, які отримали менше 100 балів, до наступних випробувань 

не допускаються та участі у конкурсі не беруть. 
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