
Програми фахових іспитів 
для вступників на денну та заочну форми навчання 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

 кваліфікованого робітника 
зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля  

та біржова діяльність  
 

  

Перевірка знань, умінь та навичок вступників з фахових дисциплін за 

спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

освітньо-професійної програми Товарознавство і торговельне  

підприємництво: 

• «Товарознавство продовольчих товарів»; 

• «Товарознавство непродовольчих товарів»; 

•  «Основи торговельного підприємництва»; 

• «Організація та технологія торгових процесів»; 

• «Економіка торгівлі». 

 

1. Види підприємницької діяльності. 

2. Права, обов’язки та відповідальність підприємця. 

3. Види конкуренції та їхня роль у розвитку підприємництва. 

4. Види та об’єднання підприємств. 

5. Функції  малого  підприємства. 

6. Вкажіть показники роздрібного товарообігу. 

7. Поясніть продуктивність праці в торгівлі?  

8. З чого складається роздрібна торговельна мережа? 

9. Які кондитерські вироби відносяться до фруктово-ягідних? 

10. Наведіть приклад виробів господарських з пластмас. 

11. Які типи магазинів, що мають комплексну спеціалізацію? 

12. Яка принципова схема  торгово-технологічного процесу в роздрібному 

торговельному підприємстві? 

13. Дайте пояснення «торговельний асортимент товарів» 

14. Дайте визначення культури торгівлі? 

15. Дайте пояснення терміну „комерційний ризик”. 

16. Які методи застосовуються для вивчення реалізованого попиту на товари? 

17. Наведіть приклад основних типів макаронних виробів. 

18. Запропонуйте коштовні каміння мінерального походження. 

19. Наведіть приклад основних чинників загального доходу торгівельного 

підприємства. 

20. Поясніть термін "господарські зв’язки між постачальником та покупцем".  

21. Які  основні  види  планування  магазинів  самообслуговування 

22. застосовуються? 



23. Які операції включає повна схема торговельно-технологічного процесу в 

магазині? 

24. Визначте основні принципи комерційної діяльності торговельного 

підприємства. 

25. Які засоби використовуються для ведення обліку і контролю постачання 

товарів? 

26. Дайте визначення чинникам, які мають найбільший вплив на попит  

споживачів. 

27. Що є об'єктами комерційної діяльності? 

28. Чим цукор-рафінад відрізняється від цукру-піску? 

29. Наведіть приклад форм оптового продажу товарів. 

30. Що безпосередньо впливає на  зростання прибутку торговельного 

підприємства? 

31. Які  види самообслуговування застосовують в роздрібних  підприємствах 

торгівлі? 

32. У чому полягає сутність комерційної діяльності в торгівлі? 

33. З чого складається торговельна площа магазину? 

34. Поясніть принципи розміщення та викладання товарів у роздрібному 

торговельному підприємстві. 

35. Що розуміють під кон’юнктурою товарного ринку? 

36. Які Ви знаєте  сучасні формати торговельних підприємств? 

 

2. Критерії оцінювання. 

Результати співбесіди оцінюються на "відмінно", "добре", "задовільно", 

"незадовільно". 

При визначенні оцінки береться до уваги рівень теоретичної, 

практичної підготовки вступника з фаху.  

Оцінка "відмінно" ставиться при умові повної обґрунтованої відповіді 

на поставлені питання. 

Оцінка "добре" ставиться при умові повної правильної відповіді на 

поставлені питання, але частково неточної. 

Оцінка "задовільно" ставиться при умові правильної, але неповної 

відповіді на поставлені питання. 

Оцінка "незадовільно" ставиться при умові не виявлення знань з 

поставлених питань. 

 

 


