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ВСТУП 
 

Програма вступного фахового випробування призначена для 
здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 076 «Підпри-
ємництво, торгівля та біржова діяльність». 

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

Для складання вступного випробування необхідно знати: 

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

 чинники формування споживних властивостей, якості, асортименту 
харчових продуктів та непродовольчих товарів у процесі виробниц-
тва, 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; 

 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; 
Вступне випробування проводиться у вигляді тестування.  
Програма вступного випробовування складається з трьох розділів: 
1. Товарознавство. Харчові продукти. 
2. Товарознавство. Непродовольчі товари. 
3. Комерційна діяльність. 

 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО ФАХОВОГО 

ВИПРОБОВУВАННЯ 

 

Розділ 1. ТОВАРОЗНАВСТВО. ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ 

 

Принципи формування асортиментної структури харчових 

продуктів - зерноборошняних товарів, плодів, овочів, грибів та 

продуктів їх переробки, смакових товарів, крохмалю та 

крохмалепродуктів, цукру та замінників цукру, меду бджолиного та 

штучного, кондитерських виробів, харчових жирів, молока та 
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молочних продуктів, пташиних яєць та продуктів їх перероблення, 

м'яса та м'ясних товарів, риби та рибних товарів, харчових 

концентратів.  
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.  

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. 

 

Розділ 2. ТОВАРОЗНАВСТВО. НЕПРОДОВОЛЬЧІ ТОВАРИ 

 

Загальна класифікація та характеристика непродовольчих 

товарів. Сировинні матеріали, технологія виробництва та їх вплив на 

формування споживних властивостей непродовольчих товарів. 

Характерні ознаки непродовольчих товарів різних способів 

виробництва.  

Класифікація та характеристика окремих асортиментних груп 

непродовольчих товарів: пластичні маси і товари з них, хімічні 

товари; силікатні товари; металогосподарські товари; побутові 

електротехнічні товари; меблі та меблеві товари; будівельні товари; 

парфумерно-косметичні товари; текстильні товари; взуттєві товари 

хутряні товари; товари культурно-побутового призначення; ювелірні 

товари та годинники; галантерейні товари; транспортні засоби. 

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 
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сортність. Особливості сортування, пакування, маркування, 

зберігання та транспортування різних груп непродовольчих товарів. 

 

 

Розділ 3. КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Поняття комерційної діяльності. Суб’єкти та об’єкти 

комерційної діяльності, їх характеристика та взаємозв’язок. 

Особливості законодавства щодо комерційної діяльності підприємств 

в Україні. Товар як об’єкт комерційної діяльності. Сутність і 

принципи формування товарного асортименту підприємства торгівлі. 

Критерії оптимальності товарного асортименту торговельного 

підприємства.  

Основи функціонування оптового ринку. Принципи, цілі та 

завдання оптової закупівлі товарів. Співробітництво суб’єктів 

ринкових відносин. Класифікація господарських зв’язків. Види 

договорів у торгівлі. Зміст договорів купівлі-продажу та постачання. 

Обґрунтування цін, цінових дисконтів, товарних кредитів, 

обсягів закупівлі товарів та інших умов комерційних угод із оптової 

закупівлі товарів. Показники оцінювання економічної ефективності 

оптової закупівлі товарів підприємством торгівлі. 

Організація господарських зв’язків щодо постачання товарів. 

Поняття, принципи, цілі та завдання товаропостачання. Чинники, що 

впливають на товаропостачання підприємств торгівлі. 

Відповідальність за порушення умов договору.  

Організація роздрібного продажу товарів підприємством 

торгівлі. Формування системи сервісного обслуговування покупців 

товарів підприємством роздрібної торгівлі. Активізація роздрібного 

продажу товарів. Показники оцінювання економічної ефективності 

роздрібного продажу товарів. 

 

Складові комерційного успіху та методи його оцінювання. 

Ділові якості особистості підприємця. Сучасні вимоги до підприємця. 

Інформаційне обслуговування комерційної діяльності. 

Сутність, види та властивості комерційного ризику. Оцінювання 

чинників комерційного ризику.  

 

КРИТЕРІЇ 

оцінювання знань на вступному фаховому випробуванні 

для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» 
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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 участі у конкурсі не беруть. 
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