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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Фахове вступне випробування для вступу за освітньо-професійним 
ступенем фахового молодшого бакалавра з а  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 непродовольчих товарів», 
«Організація  та  технологія  торговельних  процесів»  передбачає  досягнення 
такого рівня попередньої підготовки абітурієнта, за якого він повинен: 

а) знати: 
 Характерні відмінності основних видів пластмас, фарфору, фаянсу, 

скла, кришталю; 
 Способи декорування фарфоро-фаянсових і скляних виробів; 
 Призначення окремих видів непродовольчих товарів; 
 Характеристика основних видів волокон, тканин, одягу; 
 Види торговельно-технологічного обладнання; 
 Характеристика основних видів роздрібної торговельної мережі; 
 Основні операції торговельно-технологічного процесу в магазині; 
 Форми роздрібного продажу товарів; 
 Порядок приймання товарів в роздрібній торговельній мережі; 
б) уміти: 
 Визначати види керамічних і скляних виробів; 
 Розрізняти декор фарфорових, фаянсових, скляних та кришталевих 

виробів; 
 Встановлювати ваги; 
 Визначати основні та допоміжні функції магазинів, групи приміщень 

магазинів, форми продажу товарів 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ФАХОВОГО ВСТУПНОГО 
ВИПРОБУВАННЯ 

Предмет «Товарознавство непродовольчих товарів»  
 

Тема 1. Текстильні товари 
Класифікація  волокон  натуральних  та  хімічних.  Штучні  волокна,  їх 

властивості. Класифікація пряжі: 
Тема 2. Швейні товари 

Конструктивні особливості. Загальні вимоги до якості швейних виробів. 
Дефекти. Правила продажу швейних виробів. 

Тема 3. Трикотажні товари 
Способи виробництва трикотажних виробів. Вимоги до якості. Правила 

продажу трикотажних виробів. 
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Тема 4. Хутряні товари 
Класифікація хутрово-хутряної сировини. та напівфабрикату. Асортимент 

та якість хутряних напівфабрикатів. 
Тема 5. Взуттєві товари 

Асортимент, класифікація натуральних шкір для деталей верху та низу 
взуття. Моделювання та конструювання взуття. 

Тема 6. Парфумерно-косметнчні товари 
Парфумерні товари: сировина: запашні натуральні речовини рослинного і 

тваринного походження та синтетичні, етиловий спирт, барвники  тощо. 
Загальна характеристика асортименту парфумерно-косметичних товарів. 

Тема 8. Галантерейні товари. Ювелірні вироби 
Текстильна галантерея: сировина, способи виробництва. 
Ювелірні товари: матеріали для виготовлення (метали і сплави, 

дорогоцінні метали та їх сплави). 
Загальна характеристика асортименту ювелірних виробів. 

Тема 8. Посудогосподарчі товари 
Види скла та його властивості. Виробництво скляних виробів. 
Фарфорові вироби: поняття, види, склад і структура фарфору. Сировинні 

матеріали, формування фарфорових виробів у процесі їх виробництва. Види 
декорування. 

Металогосподарчі товари: класифікація металів і сплавів, що 
використовуються для виготовлення металогосподарчих товарів. Виготовлення 
виробів (литтям, пластичною деформацією). Види обробки металів (різанням, 
тиском термічна І хіміко-термічна обробка). 

Тема 9. Електропобутові товари 
Прилади для переробки і приготування з них їжі. Прилади для створення 

мікроклімату в приміщеннях. 
Тема 10. Культтовари 

Папір і картон. Прилади для креслення, характеристика за матеріалами, 
Тема 11. Спорттовари 

Товари для спорту і туризму. Групова характеристика асортименту за 
класифікаційними ознаками. матеріалами, конструкцією. 

Тема 12. Будівельні матеріали 
Мінеральні в'яжучі речовини, сировина, виробництво, застосування 

вапна, гіпсу, цементу. 
Тема 13. Меблеві товари 

Виробництво меблів. Класифікація меблів за матеріалом. 
 

Предмет «Організація та технологія торговельних процесів»  
 

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

характерні особливості. 
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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. 

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. 
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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). 

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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