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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Фахове вступне випробування для вступу за освітньо-професійним ступенем 
фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність передбачають оцінку рівня підготовки абітурієнта з основ 
підприємницької діяльності, визначення ступеню засвоєння теоретичного 
матеріалу та набуття практичних вмінь та навичок. 

Вивчення дисциплін «Товарознавство продовольчих товарів», «Організація 
та технологія торговельних процесів» передбачає досягнення такого рівня 
попередньої підготовки абітурієнта, за якого він повинен: 

а) знати: 
 Асортимент продовольчих товарів; 
 Основні показники властивостей борошна, крупів; 
 Терміни реалізації продовольчих товарів; 
 Дефекти продовольчих товарів; 
 Характерні відмінності видів і типів продовольчих товарів; 
 Види торговельно-технологічного обладнання; 
 Характеристику основних видів роздрібної торговельної мережі; 
 Основні операції торговельно-технологічного процесу в магазині; 
 Форми роздрібного продажу товарів; 
 Порядок приймання товарів в роздрібній торговельній мережі; 

б) вміти: 
 Визначати енергетичну цінність продовольчих товарів; 
 Розрізняти маркування продовольчих товарів; 
 Встановлювати ваги; 
 Визначати основні та допоміжні функції магазинів, групи 

приміщень магазинів, форми продажу товарів. 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
 

Предмет «Товарознавство продовольчих товарів» 
 

Тема 1. Вступ. Загальні поняття товарознавства продовольчих товарів. 
Кодування товарів 
Поняття про класифікацію, асортимент, кодування продовольчих товарів. 
Тема 2. Хімічний склад харчових продуктів, споживна цінність 
Поняття про хімічний склад харчових продуктів. 
Тема 3. Поняття про якість продовольчих товарів. Стандартизація 
товарів 
Поняття про якість. Головні показники якості продовольчих товарів. 
Методи оцінки якості. 
Тема 4. Свіжі та перероблені овочі і плоди, і риби 
Вегетативні  і  плодові  овочі,  насіннячкові  плоди,  кісткові  плоди,  ягоди, 

субтропічні, тропічні плоди, горіхи, перероблені овочі і плоди, гриби. 
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Тема 5. Бакалійні товари 
Крупи, борошно, макаронні вироби, харчові концентрати. цукор, мед, 

крохмаль, чай. кава, прянощі, приправи. їххарчова цінність, класифікація, види, 
відмінні ознаки, асортимент. 

Тема 6. Хліб та хлібобулочні вироби 
Хліб з пшеничною, житнього борошна та їх суміші, булочні, бубликові 

вироби, сухарні вироби, соломка, хлібні палички. види, асортимент. 
Тема 7. Кондитерські вироби 
Фруктово-ягідні кондитерські вироби, карамель, какао-порошок, шоколад, 

цукерки, ірис, драже, печиво, пряники, вафлі, торти, тістечка, халва, східні 
солодощі, їх споживна цінність асортимент. 

Тема 8. М’ясо та м'ясні і гастрономічні товари 
М’ясо забійних тварин, асортимент, види, відмінні ознаки, категорії 

вгодованості, сортовий розруб туш. 
Тема 9. Молоко і молочні гастрономічні товари 
Молоко, вершки, морозиво, молочні консерви, кисломолочні продукти, 

сири, класифікація, види, відмінні ознаки, асортимент. 
Тема 10. Харчові жири 
Рослинна олія, коров'яче масло, маргарин, тваринні топлені та кулінарні 

жири, класифікація, види, відмінні ознаки, асортимент. 
Тема 11. Яйця і яєчні товари 
Яйця курячі, яєчний порошок, меланж, споживна цінність, класифікація, 

види, асортимент, відмінні ознаки. терміни зберігання, маркування яєць. 
Тема 12. Риба і рибні і астрономічні товари 
Риба жива, охолоджена, морожена, солона, в'ялена, копчена, баликові 

вироби, нерибні морепродукти, ікра рибна, рибні консерви і пресерви, 
класифікація, види, асортимент. 

Тема 13. Безалкогольні, слабоалкогольні напої 
Мінеральні води. соки, сиропи, екстракти, газовані безалкогольні напої, 

квас, купажовані напої, пиво види, асортимент. 
 

Предмет «Організація та технологія торговельних процесів»  
 

Тема 1. Уведення в курс 
Види   торгівлі,етапи   торговельно-технологічних   процесів   магазину,   їх 

характерні особливості. 
Тема 2. Форми торгівлі. Органи контролю 
Форми торгівлі в залежності від форм власності та організаційно-правових 

форм господарювання, їх особливості. 
Тема 3. Види роздрібної торговельної мережі. Форми та методи 
роздрібного продажу товарів 
Типізація та спеціалізація роздрібної торговельної мережі в сучасних 

умовах. Форми та методи роздрібного продажу товарів, їх відмінні особливості. 
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Тема 4. Немеханічне устаткування, тара, торговий інвентар, 
інструменти, ваговимірювальні засоби 
Значення, застосування, класифікація, вимоги до немеханічного 

устаткування. Види немеханічного устаткування та торгового інвентарю, 
призначення. 

Тара, призначення, класифікація, вимоги до тари, види, маркірування. Ваги 
настільні циферблатні, електронні, товарні, їх призначення. 

Тема 5. Приймання товарів 
Організація, правила та порядок приймання товарів від постачальників та 

від матеріально відповідальних осіб. Правила приймання товарів за кількістю та 
за якістю. Організація, правила, порядок розміщення товарів на зберігання. 

Тема 6. Підготовка товарів до продажу 
Особливості підготовки до продажу окремих груп продовольчих товарів. 

Види пакувальних матеріалів, їх особливості та призначення. 
Тема 7. Підготовка та організація робочого місця продавця, розміщення 
та викладка товарів 
Правила розміщення та викладки товарів на робочому місці продавця та 

торговому залі магазину самообслуговування. 
Тема 8. Організація та правила процесу продажу товарів і правила 
торговельного обслуговування покупців 
Основні правила роботи магазинів та порядок заняття торговельної 

діяльністю. Загальні правила продажу продовольчих товарів. 
Тема 9. Вивчення споживчого попиту 
Поняття про споживчий попит, його значення. Поняття про асортимент 

товарів, класифікація, характеристика. 
Тема 10. Рекламування товарів та оформлення вітрин 
Класифікація засобів реклами, види, жанри, їх характеристика. 
Тема 11. Торговельно-технологічне обладнання 
Підйомно-транспортне обладнання для товарної обробки, машини для 

упаковки. подрібнення, нарізання продукції, теплове, холодильне обладнання, 
його види, призначення. 

Тема 12. Прогресивні форми організації прані 
Значення правильної організації форм і методів праці у магазині. Фактори, 

які впливають на ефективність праці. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО 
ВИПРОБУВАННЯ 

 
Проведення фахового вступного випробування здійснюється у вигляді 

виконання тестової письмової роботи. 
Кількість завдань становить 30, які охоплюють всі теми тематичного плану. 

Тестове завдання містить перелік варіантів відповідей, яка з одних є правильною. 
На проведення фахового вступного випробування відводиться 45 хвилин, з 

яких 15 хвилин – організаційних (постановка завдання, знайомство абітурієнтів із 
завданнями, відповіді на запитання, збирання робіт). 



5  

НОРМАТИВИ ОЦІНЮВАННЯ 
 

Кількість набраних балів Оцінка за шкалою 100-200 

30 200 

29-28 190 

27-26 180 

24-25 170 

22-23 160 

19-21 150 

16-18 140 

13-15 130 

10-12 120 

7-9 110 

4-6 100 

1-3 100 
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