


Пояснювальна записка 

Програма фахового випробування для вступників на навчання за 

освітньо-професійною програмою Товарознавство і торговельне 

підприємництво зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника 

охоплює навчальний матеріал програм дисциплін «Товарознавство 

продовольчих товарів», «Товарознавство непродовольчих товарів» та 

«Організація і технологія торгових процесів». 

Фахове вступне випробування передбачає перевірку здатності вступників 

до опанування освітньо-професійної програми освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра на основі здобутих раніше компетентностей. 

Фахове вступне випробування проводиться фаховою екзаменаційною 

комісією. 

 

Зміст програми 

 

Дисципліна «Товарознавство продовольчих товарів» 

Тема 1. Вступ. Товарознавство як навчальна дисципліна 

Поняття про товар і товарознавство як навчальну дисципліну. Зв'язок 

товарознавства з іншими науками. Хімічний склад харчових продуктів: поняття 

про хімічний склад харчових продуктів, основні органічні та неорганічні 

речовини, їх види, вміст у продуктах харчування, значення для організму 

людини, споживчу цінність. Якість товарів: поняття про якість, основні 

показники якості продовольчих товарів, методи оцінки якості. 

Тема 2. Свіжі овочі та плоди 

Свіжі овочі: особливості хімічного складу, класифікація, відмінні ознаки 

бульбоплодів, коренеплодів, капустяних, цибулевих, зелених, пряносмакових і 

десертних овочів. Пакування, маркування, зберігання. Свіжі плоди: особливості 

хімічного складу, класифікація, відмінні ознаки кісточкових, насіннячкових, 

субтропічних та тропічних плодів, ягід. Пакування, маркування, зберігання. 

Тема 3. Хліб, хлібобулочні вироби 

Асортимент хліба і хлібобулочних виробів. Особливості хімічного 

складу, споживчі властивості, класифікація, види, відмінні ознаки, ознаки 

доброякісності (зовнішній вигляд, колір, форма, запах). 

Тема 4. Бакалійні товари 

Асортимент бакалійних товарів. Особливості хімічного складу, споживчі 

властивості, класифікація, види, відмінні ознаки, ознаки доброякісності 

(зовнішній вигляд, колір, форма, запах). Поради покупцям щодо використання. 

Пакування, маркування, умови і терміни зберігання з урахування товарного 

сусідства. 

Тема 5. Молоко, молокопродукти, майонез, морозиво, харчові жири, яйця 

курячі харчові 

Асортимент молока та молокопродуктів. Особливості хімічного складу, 

споживчі властивості, класифікація, види, відмінні ознаки, ознаки 

доброякісності (зовнішній вигляд, колір, форма, запах). Поради покупцям щодо 



використання. Пакування, маркування, умови і терміни зберігання з 

урахуванням товарного сусідства. 

Тема 6. М’ясо і м’ясопродукти 

Асортимент м’яса забійних тварин та м’ясних субпродуктів. Особливості 

хімічного складу, споживчі властивості, класифікація, види, відмінні ознаки, 

ознаки доброякісності (зовнішній вигляд, колір, форма, запах, стан поверхні). 

Поради покупцям щодо використання. Пакування, маркування, умови і терміни 

зберігання з урахування товарного сусідства. 

Тема 7. Риба і риботовари 

Асортимент риб родин осетрових, лососевих, оселедцевих, тріскових, 

камбалових, скумброїдних. Особливості хімічного складу, споживчі 

властивості, класифікація, види, відмінні ознаки, ознаки доброякісності 

(зовнішній вигляд, колір, форма, запах, стан поверхні). Поради покупцям щодо 

використання. Пакування, маркування, умови і терміни зберігання з урахування 

товарного сусідства. 

Тема 8. Напої і тютюнові вироби 

Плодові та овочеві соки. Мінеральні води Асортимент плодових та 

овочевих соків, мінеральних вод. Особливості хімічного складу, споживчі 

властивості, класифікація, види, відмінні ознаки, ознаки доброякісності 

(зовнішній вигляд, колір, запах). Поради покупцям щодо використання. 

Пакування, маркування, умови і терміни зберігання з урахування товарного 

сусідства. Газовані безалкогольні напої. Асортимент газованих безалкогольних 

напоїв. Особливості хімічного складу, споживчі властивості, класифікація, 

види, відмінні ознаки, ознаки доброякісності (зовнішній вигляд, колір, запах). 

Поради покупцям щодо використання. Пакування, маркування, умови і терміни 

зберігання з урахування товарного сусідства. Слабоалкогольні напої. 

Асортимент слабоалкогольних напоїв. Особливості хімічного складу, споживні 

властивості, класифікація, види, відмінні ознаки, ознаки доброякісності 

(зовнішній вигляд, колір, запах). Поради покупцям щодо використання. 

Пакування, маркування, умови і терміни зберігання з урахування товарного 

сусідства. Алкогольні напої. Асортимент алкогольних напоїв. Особливості 

хімічного складу, споживчі властивості, класифікація, види, відмінні ознаки, 

ознаки доброякісності (зовнішній вигляд, колір, запах). Поради покупцям щодо 

використання. Пакування, маркування, умови і терміни зберігання з урахування 

товарного сусідства. Тютюнові вироби. Асортимент тютюнових виробів. 

Особливості хімічного складу, споживчі властивості, класифікація, види, 

відмінні ознаки, ознаки доброякісності (зовнішній вигляд, колір, форма, запах). 

Поради покупцям щодо використання. Пакування, маркування, умови і терміни 

зберігання з урахування товарного сусідства. 

  



Дисципліна «Товарознавство непродовольчих товарів» 

Тема 1. Вступ. Товарознавство як навчальна дисципліна 

Натуральні властивості непродовольчих товарів. Якість товарів. 

Класифікація товарів, правила і принципи класифікації непродовольчих 

товарів. 

Тема 2. Текстильні товари 

Поняття про текстильні товари. Класифікація і характеристика 

асортименту бавовняних, лляних, вовняних, шовкових тканин. Стислі відомості 

про сировину, переплетення, оздоблення. Маркування, пакування та умови 

зберігання текстильних товарів. Вимоги до якості текстильних товарів. 

Тема 3. Швейні  та трикотажні товари 

Класифікація швейних  та трикотажних товарів. Асортимент побутових 

швейних та трикотажних товарів. Розміри, конструктивні особливості. 

Маркування, пакування, зберігання швейних та трикотажних товарів. Вимоги 

до якості швейних та трикотажних товарів. 

Тема 4. Хутряні товари 

Загальні відомості про хутрово-хутряну сировину та отримання 

хутряного напівфабрикату. Мінливість волосяного покриву і шкіри. 

Класифікація та асортимент хутряних товарів. Маркування, пакування, 

зберігання хутряних товарів. Вимоги до якості. 

Тема 5. Взуттєві товари 

Стислі відомості про шкіряну сировину, виробництво шкіри, дублення і 

операції опорядження. Деталі взуття для верхніх та нижніх частин взуття. 

Класифікація асортименту шкіряного взуття. Маркування, пакування, умови 

зберігання взуттєвих товарів. Вимоги до взуттєвих товарів. 

Тема 6. Парфумерні товари 

Запахи та їх сприйняття. Стисла характеристика сировини парфумерного 

виробництва. Класифікація асортименту парфумерних товарів. Вимоги до 

якості парфумерних товарів. Пакування, маркування, умови зберігання. 

Тема 7. Косметичні товари 

Класифікація косметичних товарів, характеристика асортименту 

лікувально-гігієнічних і декоративних косметичних товарів. Вимоги до якості 

косметичних товарів. Пакування, маркування косметичних товарів, 

рекомендації щодо використання, умови зберігання косметичних товарів. 

Туалетне мило: класифікація, характеристика асортименту, вимоги до якості. 

Тема 8. Галантерейні товари 

Класифікація галантерейних товарів. Асортимент текстильної, 

металевої, шкіряної галантереї, галантереї з пластичних мас, дзеркал та 

щіткових товарів. Вимоги до якості галантерейних товарів. Маркування, 

пакування та зберігання галантерейних товарів. 

Тема 9. Електропобутові товари 

Класифікація електропобутових товарів. Кабельні та електроустановчі 

товари. Асортимент побутових приладів для освітлення, для приготування їжі 

та напоїв, для нагрівання води. Асортимент електропобутових машин і 

приладів для оброблення білизни та речей, для підтримання мікроклімату в 



приміщеннях, для прибирання. Асортимент електропобутових машин для 

полегшення домашньої праці, для зберігання їжі. Асортимент 

електропобутових товарів особистого використання. Асортимент 

електропобутових інструментів та машин для господарських робіт.  

Вимоги до якості електропобутових товарів. Маркування, пакування та 

умови зберігання електропобутових товарів. 

Тема 10. Товари культурно-побутового призначення 

Загальні відомості про товари культурно-побутового призначення. 

Асортимент побутових радіоелектронних товарів. Асортимент фототоварів, 

годинників, спортивних та рибальських товарів. Вимоги до якості. Маркування, 

пакування та зберігання товарів культурно-побутового призначення. 

Тема 11. Товари господарського призначення зі скла, кераміки та 

металевих сплавів 

Класифікація асортименту скляних побутових товарів. Особливості  

декорування скловиробів. Класифікація керамічних побутових товарів. 

Характеристика керамічних побутових товарів за видом керамічного черепку. 

Класифікація асортименту металевих побутових товарів за функціональним 

призначенням. Вимоги до якості товарів господарського призначення. 

Маркування, пакування та зберігання товарів господарського призначення.  

Тема 12. Музичні товари 

Класифікація музичних товарів за групами, підгрупами та видами. 

Вимоги до якості. Маркування, пакування, зберігання музичних товарів.  

Тема 13. Іграшки 

Класифікація іграшок за педагогічним призначенням. Характеристика 

асортименту іграшок. Вимоги до якості. Маркування, пакування та зберігання 

іграшок. 

Тема 14. Шкільно-письмові та канцелярські товари 

Папір, картон та вироби з них. Класифікація та асортимент шкільно-

письмових та канцелярських товарів. Вимоги до якості іграшок. Маркування, 

пакування та зберігання іграшок. 

Тема 15. Меблеві товари 

Класифікація меблів за матеріалами виготовлення та за призначенням. 

Стилі меблів. Характеристика асортименту столярних, гнутих, плетених меблів. 

Маркування, пакування та зберігання меблів.  

Тема 16. Будівельні та санітарно-технічні товари 

Класифікація будівельних товарів. Асортимент мінеральних, в’яжучих 

речовин, листових скло матеріалів, матеріалів для стін і перетинок, 

покрівельних матеріалів, теплоізоляційних матеріалів, лицювальних і 

оздоблювальних матеріалів, будівельних товарів для підлоги, конструкційних 

профільних матеріалів, тощо. Асортимент санітарно-технічних товарів. Вимоги 

до якості будівельних та санітарно-технічних товарів. Маркування, пакування, 

зберігання будівельних  та санітарно-технічних товарів. 

  



Тема 17. Товари побутової хімії 

Класифікація та характеристика асортименту товарів побутової хімії. 

Маркування товарів побутової хімії. Пакування та зберігання товарів побутової 

хімії.  

 

Дисципліна «Організація і технологія торгових процесів» 

Тема 1. Підготовка та організація робочого місця продавця 

непродовольчих товарів. Приймання товарів. Підготовка непродовольчих 

товарів до продажу, правила продажу товарів 

Тема 2. Організація роботи продавця текстильних, швейних, трикотажних 

товарів та головних уборів. 

Тема 3. Організація роботи продавця хутряних, овчино-шубних та 

взуттєвих товарів. 

Тема 4. Організація роботи продавця парфумерно-косметичних та 

галантерейних товарів. 

Тема 5. Організація роботи продавця електропобутових та 

посудогосподарчих товарів. 

Тема 6. Організація роботи продавця товарів для фізичної культури, 

спорту, туризму, музичних товарів, іграшок, канцелярських товарів. 

Тема 7. Організація роботи продавця лісоматеріалів, меблевих товарів та 

будівельних матеріалів, товарів побутової хімії. 

Тема 8. Підготовка та організація робочого місця продавця продовольчих 

товарів. Приймання товарів. Підготовка продовольчих товарів до продажу, 

правила продажу товарів. 

Тема 9. Організація роботи продавця плодоовочевих товарів. 

Тема 10. Організація роботи продавця хліба, хлібобулочних виробів, 

кондитерських виробів і меду. 

Тема 11. Організація роботи продавця бакалійних товарів. 

Тема 12. Організація роботи продавця молока, молокопродуктів, 

майонезу, морозива, харчових жирів, яєць курячих харчових. 

Тема 13. Організація роботи продавця м’яса і м’ясопродуктів. 

Тема 14. Організація роботи продавця риби і риботоварів. 

Тема 15. Організація роботи продавця напоїв і тютюнових виробів. 

 




